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 چکیده

زایی و همچنین تشدید خشکسالی در مناطق خشک و نیمه خشک، آسیب پذیری روزافزون سکونتگاه با بحرانی شدن هرچه بیشتر پدیده بیابان  

و  یـلمع رـمعتب امعـمج هـنچآ ساخته است.های روستایی در برابر این بلای طبیعی، اهمیّت رویکرد مقابله با این تهدید را بیش از پیش آشکار 

و  تـسا یـضارا ندـش انیـبیاباز  رـت كاـخطرن ریاـبس اـمس انامحسو ظاهر بهای  هپدید ،میکنند دیا ییزانبیابا انعنو هـباز آن  یـلمللاینـب

ارزیابی شدّت بیابان. تـسا انیـنسا یاـهدرـعملکاز  ثرأـمت نیز دییاز ودحد تا که ،باشد می مینزسر تخریب یا ضیارا تولید ظرفیت کاهش آن

جهت  نیبه همروند. زایی کار بسیار دشواری است و معیار ها و شاخص های مرتبط با آن برای اندازه گیری تخریب، ابزار کلیدی به شمار می

وری پروژه های کنترل و احیای مناطق که به افزایش بهره استفاده نمودیی هاو شاخص ارهایاز مع دیبا یادهیچیپ یدهیپد نیچن کی فیتوص یبرا

ه ک  یعیکنترل مخاطرات طب یهااثر بخش بودن پروژه .زایی کمک کند و مانع از هدررفت سرمایه گذاری در این نواحی گرددتحت خطر بیابان

با  قیتحق نیامشخص خواهد شد.  یطیو مح یتصاداق -یاجتماع یهابا استفاده از شاخص شوند،یو اجرا م یطراح داریتوسعه پا یدر راستا

 ،یاقتصاد ،یاجتماع یهااز شاخص یتعداد رب یمبتن ییزاابانیب کنترل هایطرحاثر با  تحلیل معیشت روستانشینان به صورت کمّی و یهدف بررس

 یهااز اطّلاعات توسط گزارش یو بخش دیپژوهش از روش پرسشنامه استفاده گرد نیانجام شد. در ا یغرب استان خراسان رضو یابانیدر مناطق ب

از شاخص  یمهاجرت و آموزش، و در منظر اقتصاد یهاخصاز شا یدر منطقه مورد مطالعه استخراج شد. از بُعد اجتماع ییروستا یمشارکت یابیارز

 صورت گرفت. SPSS یآمار طیدر مح جیتان یمحاسبات کمّ لی. تحلدیها استفاده گرد نهیدرآمد و هز زانیم
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 مقدّمه -1

 یبیابان به عنوان یک اکوسیستم در زمره است.  ییزاابانیب یمسأله ر،یاخ یدر دو دهه یستیز طیمسائل مح نیتراز مهم یکی  

بایوم های کلان محسوب میشود. توسعه شرایط بیابانی، نگرانی بشر را نسبت به آینده دو چندان کرده است. بیابانزایی به مفهوم 

تخریب سرزمین و یا کاهش توان بیولوژیکی خاك در مناطق خشک و نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب، تحت تأثیر دو دسته عوامل 

 ،یمحلّ هایاسیدر مق ،یاجتماع -یو اقتصاد یزیست طیاغلب توسط عوامل مح ییزاابانی. ب(1331طبیعی و انسانی است)عبدی نژاد، 

 ارمناطق دچ نیدرصد ا 20(. براساس آمار موجود حدود 2002و رکاتالا ، ویو روب2001و بوچت، وی)روبدیآیبوجود م یملّی و جهان

 را در یاسیاجتماعی و س-یاقتصاد ،یفرهنگ ،یستیز طیمح یاامدهیاز پ یاگسترده فیط جهیبوده و در نت بیاز تخر یدرجات

زایی طبق برآورد کنفرانس بیابانزدایی سازمان ملل، پدیده بیابان(. 1992 ،1ونپیبوجود آورده است) یمّلی و جهان ،یمحلّ هایاسیمق

 ییزاابانیدرباره وسعت و شدّت ب یحال، اطّلاعات خوب نیبا ا(. 1391میلیون نفر ساکن مناطق خشک را تهدید میکند)قیسوندی،  237

د شده مستن فیضع اینشده و  یریگزایی، این روند و وسعت یا به خوبی اندازهمتأثر از بیابان راضیوجود ندارد. با توجه به وسعت ا

(. لذا به طور 2003 ،یریمهّم، وجود دارد)لانت تیّاولو کیی به عنوان ای و محلّمنطقه ،یملّ یریزبه تلاش و برنامه ازین جهیاست در نت

 کردیرو داریه پاو توسع یگپارچگی یدر راستا یابانیبه خصوص مناطق ب یعیمنابع طب تیّرینکته اشاره کرد که مد نیبه ا توانیم یکلّ

 وستهیو کنترل پ تیّریرا ضمن مد یمتعدد یایها مزا کردیرو نی( که ا2012، برکس،2017)لانگ و همکاران،گرددیمحسوب م ییها

، 2011کس،یو آموزش به همراه خواهند داشت)ه یعدالت و آگاه ،یفرهنگ یاشتغال، ارزش ها شت،یگونه ها، مع زمانند حفاظت ا

 (.2014چارلز،

دلار  اردیلیم 42سالانه  ییزاابانیو ب نیزم بیاز تخر یناش ی( خسارت جهان2004سازمان ملل  ) ستیز طیبراساس آمار برنامه مح  

 مهیخشک و خشک ن مهیمناطق خشک، ن یهاستمیشدن اکوس ریزایی فقبیابان(. Nunez et al,2009در سال برآورد شده است )

 زیحاصلخ یهانیزم یجدی برا یدیتهد ییزاابانیو ب نیسرزم بیتخر( 1992,2UNCED ) است یانسان یهاتیّمرطوب توسط فعال

ه ب یکاهش دسترس ،ییمحصولات غذا دیعبارتند از: کاهش تول دیتهد نیهشدار دهنده ا . عواقبشوندیدر سراسر جهان محسوب م

آن است که اغلب  تیّ(. واقعNkonya et al,2011فقر ) شیو  افزا ییغذا یناامن ده،ید بیمناطق آس یریپذ بیآس شیآب پاك، افزا

از  یمخرب برخ یامدهایپ ریدر حال توسعه، تحت تأث یدر کشورها ییروستا یقشر از آحاّد جامعه  نیرتریپذ بیو آس نیرتریفق

اشد. با ب یم یعیافراد وابسته به منابع طب نیا شتیاست که مع نیامر ا نیقرار دارند و  علّت ا نیسرزم بیو تخر یعیمخاطرات طب

م در مرد یضرورت همکار دار،یآن در توسعه پا تیکشور و اهمّ یعیمنابع طب یگستردگ زیو ن داریتوجه به نقش مردم در توسعه پا

 شوند،یو اجرا م یطراح داریکه در جهت توسعه پا یعیکنترل مخاطرات طب یهااغلب پروژه. گرددیم خصمش یعیمنابع طب تیریمد

 جوانب  یدارا ،یفنّ یهاتوسعه، علاوه بر جنبه یمهندس یپروژه کی. گردندیم یتوسعه معرف یمهندس یهاتحت عنوان پروژه

                                                           
1 United Nations environment programme 
2 United Nations Conference on Environment Development 
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توسعه را  یهاها و برنامهو اثر بخش بودن پروژه تیّچهارچوب آنچه که موفق نیبود و در هم زین یستیز طیو مح یاجتماع ،یاقتصاد

شناخت ساختار  نیآنهاست. بنابرا نیتعاملات ب قیها و شناخت دقجنبه نیا ی همه یهمزمان و هماهنگ یبرّرس کند،یم نیتضم

 ،ییزاابانیب دهیدر برخورد با پد یی. وضع جوامع روستاشودیمحسوب م یکار قاتیله توفاز جم ییجامعه روستا یاقتصاد یاجتماع

 (. 1392و همکاران،  یخود را دارد )اکبر اصّخ یهایژگیو یاقتصاد یاجتماع یها نهیدر زم

مختلف اقتصاد روستا،  یهادر بخش دیتول عوامل نییپا ییکارا ،ییحاکم بر جوامع روستا یاقتصاد یاجتماع طیبا توجه به شرا  

ر د ییاست که باعث کاهش کارا یاقتصاد یها ریمتغ نیدر استفاده از امکانات موجود و استفاده نادرست از آنها، از بارزتر یناتوان

می رشمابه  توسعه یهااربزا ینتر مهماز  مناطقدر  توسعه یندافردر  ننساا یترمحو(. 1321 ار،ی)بخت گرددیم یعیسطح منابع طب

  بیشترو هشد ستاییرو یهاارخانوآسیب پذیری  موجب ،ستاییرو حیانودر زا لشتغاا فعالیّت های دکمبوو  معیّتج یشافزا .یدآ

 (.1390کاران،م)لنگرودی و ه ستاراخانو ندگیزگذران  ایبر دـمو درآ لتغاـشا دوـنب لیلد به ی،شهر حیانو به نستاییارو تمهاجر

 طینسبت به مح یو اجتماع یانسان از نظر اقتصاد یهارفتار ها و نگرش ابان،یمناسب در جهت کنترل ب تیریدر واقع با اعمال مد 

 تیکه در نها ،و میتواند در جلوگیری از روند ترك روستا و مهاجرت به شهرها مؤثر باشد شودیاصلاح م ایدرست و  عتیو طب ستیز

بنابراین استفاده از این  (.1997همانند آب و خاك را به دنبال دارد )شاراما و همکاران، ستیز طیمنابع مح دارینگرش توسعه پا نیا

اند یا خیر، مورد نظر، با موفقیّت روبرو بودههای کنترل بیابان در منطقه ه آیا طرحتواند نقش مهمّی در رابطه با اینکشاخص ها می

 داشته باشند. 

 ییزاابانیمؤثر بر ب یشاخص ها نییتع-1-1

وع در موض نیاثبات ا ی. براکندیم دیمناطق خشک را تهد ژهیاست که مناطق گوناگون جهان به و یا دهیشدن عرصه ها پد یابانیب  

آنها به مرحله اجرا در  بیتخر تیّو وضع یاراض بیمشخص کردن نرخ تخر نهیبه خصوص در زم یاز نقاط جهان مطالعات یاریبس

 یروبی( در نا1922سازمان ملل ) ،ییزاابانیکنفرانس ب یفراهم کردن مقدّمات برگزار ظورکه به من یمورد یآمده اند. پژوهش ها

 یطهیکه در ح یرابطه اند. پژوهشگران نیمهم در ا یشدن عرصه ها به اجرا درآمده اند از جمله پژوهش ها یابانیب دهیدرباره پد

 یها و شاخص ها اریاست که مع ریامکان پذ یفقط وقت ییزاابانیب دهیه کردن پدو ادار یابیمعتقدند که ارز کنندیکار م ابانیکنترل ب

که بتوان از آنها در سطح گوناگون  ییو شاخص ها ارهایمع نیچن نییمشخص شده باشند، امّا تاکنون امکان تع دهیپد نیمعتبر ا

 یهمگان قرار نگرفته اند، به طور نییگونه شاخص ها مورد تع نینشده است و ا سریاستفاده کرد، م یو محلّ یملّ ،یمنطقه ا ،یجهان

)زهتابیان و زندینقاط هنوز سؤال برانگ ریاستفاده در سا یبرا ییزاابانیب دهیپد یابیارز یشده و اعتبار آنها برا نییتع یکه شاخص ها

 (.1394همکاران، 

 و شاخص اریمع-2-1

 



4 
 

 

 یفیو ک یشاخص کمّ نیچند یدارا اری. هر معشوندیمحسوب م ییزاابانیب یابیو ارز شیپا ف،یتعر یبرا یو شاخص ها ابزار ارهایمع  

. براساس شود نیّمشخّص و مع ابانیب تیّریتا آثار مد شوند،یم یریاندازه گ یاست که به طور منظّم و متوال شیو پا یریاندازه گ یبرا

به  دادیور کیدرباره  یلاعاتارزش برگرفته از پارامتر هاست که اطّ ایپارامتر  کیمانند  اریمع کیاروپا  یطیمح ستیآژانس ز فیتعر

 ارهایاشتباه شوند. مع دیآ یآنها به دست م زکه ا یبا اطلاعات خام دینبا ارهایمع )1993,4EEA (و OECD)1993,3( دهدیما م

 دادیو رو (EEA,1993) کنندیم رییکه در طول زمان و مکان تغ کنندیکمک م ییزهایچ حیتوض یاند که به چگونگ یفیاطلاعات ک

 (.EEA1993 و 1993انگلستان، ستیز طیسازمان مح (کنندیبراساس اطلاعات مربوطه ساده م یو واقع یرا به طور کمّ دهیچیپ یها

 دشده اند لازم ان تیّریو مد بکه به دقّت انتخا اریمع نیبلکه چند ست،ین یکاف اریمع کی ده،یچیپ دهیپد کی فیتوص یبرا

(EEA,2001)  .ریّ. شاخص ها متغکنندیم یبررس ای یریرا اندازه گ ارهایمع یفیک تیّوضع ایو  یکمّ یشاخص ها معمولا جنبه ها 

ها در  خصشا راتییاست. تغ نهیآنها آسان و کم هز یریاندازه گ یدارند و از طرف یفراوان تیّاهم ییزاابانیب یابیارز یاند که برا ییها

. باشندیم ییزاابانیب نهیموجود در زم یو روند ها یریجهت گ یو نشان دهنده  شوندیم یابیو ارز شیپا ،یریطول زمان اندازه گ

شاخص ها  ی. به طور کلّکندیرا مشخّص م ییزاابانیب ایآل  دهیبه طرف حالت ا یکینزد ایانحراف  زانیشاخص ها م گریبه عبارت د

سازگار  ،یکشور یها تیّبودن، محدود یاجرا شدن ،یبودن از نظر علم ریامکان پذ ،یریانعطاف پذ ت،یّشفاف لیاز قب ییها یژگیو دیبا

 .هر کشور را داشته باشند یکیو اکولوژ یاسیس ،یاجتماع-یاقتصاد طیبودن با شرا ریبودن و انعطاف پذ

 

 مواد و روش ها -2

 معرّفی منطقه مورد مطالعه-1-2

به شدّت در حال گسترش است. شهرستان بجستان  ییزاابانیب ،یدر مناطق غرب و جنوب غرب استان خراسان رضو ران،یدر شرق ا  

و در  یونسیو  یمرکز یهادو بخش به نام یدارا ،یاز مرکز استان خراسان رضو یلومتریک 290و در فاصله  یواقع در جنوب غرب

هکتار  421173به شرق و شمال شرق کشور قرار دارد. مساحت شهرستان بالغ بر  یو جنوب یزمرک یاستان ها یشاهراه ارتباط ریمس

 قهیدق 77درجه و  34تا  قهیدق 17درجه و  34و  یطول شرق قهیدق 42درجه و  73تا  قهیدق 34درجه و  73 ییایدر مختصات جغراف

 یبارندگ نیگانیو م یابانیگرم و خشک و ب رانیا یمرکز ریکو هیدر حاش یریقرارگ لیمنطقه به دل میقرار گرفته است. اقل یعرض شمال

و  3که در قالب ماده  است ییزداابانیب یچهار فقره طرح مشارکت مردم یشهرستان بجستان دارا .باشدیم متریلیم 170حدود 

و  اءیاح یابانیهکتار از مناطق ب 2100و در مجموع بالغ بر  باشندیها فّعال مطرح یو همگ دهیبه افراد واگذار گرد 34ماده  7تبصره 

 در آذر ماه سال  ابانیپروژه کنترل ب یهکتار باغ پسته صورت گرفته است. اجرا 170هکتار تحت کشت علوفه و  200در بخش زراعت 

                                                           
3 Organisation for economic co-operation and development 
4 European Environment Agency 
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هدف در حال  یروستا 11ح در طر نیو تاکنون توسعه ا دیهزار هکتار آغاز گرد 202بالغ بر  یدر شهرستان بجستان در مساحت 92

 .دهدیمنطقه مورد مطالعه را نشان م تیموقعّ 1کربن در بجستان(. شکل  بیترس تیّ)گزارش دوسالانه فعال باشدیاجرا م

 

 : موقعیّت منطقه مورد مطالعه1شکل 

 قه مورد مطالعهطاقتصادی من-اجتماعی یژگیو-2-2

و مشکلات حاصل  روزه  120 یدر معرض بادها یرینمک و قرارگ ریمجاورت با کو لیبه دل یعنی روستای نیان، منطقه مورد مطالعه  

نطقه و م یخشک لیمردم به دل یمال یهیبن دیضعف شداز فرسایش بادی باعث ایجاد خساراتی مالی به اراضی کشاورزی شده است. 

و  تهران ژهینقاط به و ریمهاجرت به سا ،اشاره کردکه میتوان به کشت زعفران  و به عبارتی از بین رفتن مشاغل آنها کمبود اشتغال

 ییزاابانیب ندآیتوسعه فر یمناسب برا یانه چندان دور منطقه یاندهیاست که با گذر زمان و آی داشته، از جمله مناطق یرا در پ مشهد

موجود،  یها لیو پتانس طیرابا توجه به ش ،یابانیمناطق ب تیّریو مد یباد شیفرسا یبحران یکنترل کانون ها یلذا در راستا .باشدیم

در شهرستان بجستان  92از سال  پروژه نیا یانتخاب شده است.اجرا باشدیم پروژه های کنترل بیابان یاجرا یشهرستان بجستان برا

 (.92-94)گزارش دوسالانه فعالیت پروژه ترسیب کربن، آن کماکان ادامه دارد یلیو تکم ییآغاز شد و روند اجرا

 

 روش انجام کار-3-2

باشد، شاخص های مهاجرت، با توجه به هدف تحقیق، که بررسی اثر پروژه های کنترل بیابان بر شاخص های اجتماعی و اقتصادی می  

 به  دیها باشاخصآموزش و میزان درآمد بررسی شدند، که در ادامه نحوه ی محاسبه ی آن را خواهیم دید. باید در نظر داشت که 
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اس حسّ شودیاعمال م ستمیمختلف به آن س یها یکه در بازه زمان طیمح یهاباشند، به فشارها و استرس یریقابل اندازه گ یراحت

و  یریجلوگ یتیریتوسّط اقدامات مد تواندیکنند که م ینیبشیرا پ یراتییقابل قبول باشند و تغ جهیو در نت ینیبشیباشند، قابل پ

 سخ دهندپا یزمان راتییتغ یتوسّط انسان در ط شده جادیا یهابه تنش تیام داشته باشند و در نهاو انسج یکپارچگیکنترل شود، 

 شرفتیکه مرتبط با روند پ7 ییروستا یمشارکت یابیارز یهارا تحت عنوان گزارش ازیلاعات مورد نابتدا اطّ(. 1993)کارینز و همکاران،

. میکنیم یآورمرتبط، جمع یها ستگاهیرا از ادارات و ا باشندیم ییزاابانیکنترل ب یهامنطقه تحت پوشش پروژه یهایازسنجیو ن

روع به افراد منطقه، ش یروند اقتصاد تیو وضع یشتیمع شرفتیپ یفیک ینظر و بررس دطرح در منطقه مور یابیپس از مطالعه روند

ت نامه که به صورپرسش نی. امیکنیم  باشند،یمطرح م اریکه امروزه بس ییهاشاخص نیترنامه بر اساس انتخاب مهمطرح پرسش

 یاست و هرکدام شامل سؤالات یستیز طیمحو  یاقتصاد ،یاجتماع لیاز قب ییگسسته طرح شده است، شامل بخش ها-وستهیپ

 ،یفیه تنها به صورت کها را نپروژه یاز اطلاعات در ارتباط با اثربخش یبخش عمده ا تواندیبه آنان، م یهستند که پاسخ افراد محلّ

ه داد یبر رو اتیملع یکه اجرا میاز داده ها مواجه هست یادیبا حجم ز  قیکند. چون در تحق انیب زین یو عدد یبلکه به شکل کمّ

. در حال حاضر نرم افزار باشدیم یضرور ینرم افزار مناسب آمار کیلذا استفاده از  خواهد داشت. زیاز محاسبات را ن یعیها حجم وس

 یفیآمار توص نهیدر زم SPSSبه روش استفاده از نرم افزار  میما قصد دار باشدکهیو قدرت متفاوت موجود م ییبا کارا یاریبس یها

 شود،یم میستق یو آمار استنباط یفینرم افزار به دو شکل آمار توص نیتوسط ا یآمار لی. تحلمیمورد نظر کار کن جهیبه نت دنیرسدر 

خلاصه،  به صورت میدار اریکه از داده ها را در اخت یبزرگ ریتا مقاد میکنیاستفاده م یفیبخش آمار توص شترازیپژوهش ب نیکه ما در ا

از اطلاعات را از  یپرسشنامه بخش قیدر منطقه هستند که از طر یما که همان مجموعه افراد ی. جامعه آمارمیکن انیآن را ب جینتا

 .باشندیم نفر 20 خانوار و جمعاً 2تعداد  ،میدهیم میبه آنان تعم زیرا ن حاصل جینتا ان،یو در پا میشد ایآنها جو

 شاخص های اجتماعی -4-2

 6شاخص آموزش-1-4-2

 زا جمعیّت تحصیلنام و ادامه ثبت. ت را نام بردتوان نرخ یا میزان سواد جمعیّتى مربوط به سواد و آموزش مىهاى جمعیّاز شاخص  

هاى پیش دبستانى تا پایان دوره نامند. افرادى را که از دورهرا اشتغال به تحصیل مى کشور هاىدانشگاه و مدارس در سن و جنس هر

خواننند و افرادى که مى 'آموزدانش'کنند پرورش تحصیل مى و آموزش وزارت نظرتحت  کشور پرورش و آموزش نظام در متوسطه

نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکى  هاى کشور تحتهاى آموزش عالى و دانشگاهسهدر مؤسّ

آموز تى و اجتماعى و آموزشی، دانششوند. در مطالعات جمعیّنامیده مى  'دانشجو'کنند، سات آموزش عالى تحصیل مىو سایر مؤسّ

 (2011,2UNDP (دهد. ن میرابطه زیر نحوه محاسبه شاخص آموزش را نشا .نامندنیز مى  'لمحصّ'و دانشجو را 

                                                           
5 Participatory Rural Appraisal 
6 Education index 
7 United Nations Development programme 
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𝑬𝑰   (   1رابطه)        = (𝜶)
𝟐

𝟑
+ (𝜷)

𝟏

𝟑
 

α=                                        شاخص پایه نرخ باسوادی EI= شاخص آموزش 

β= شاخص پایه نرخ ثبتنام در مدرسه 

 

 8سن تحصیل-

 وّلاشود. در ایران، نخستین سن براى تحصیل در پایه اى با توجه به شرایط و قوانین آن تعیین مىسن تحصیل در هر جامعه   

هاى اجتماعى افت اقل و با مراعات سالهاى دیگر نیز بر مبناى این سال، حدّسال تمام در نظر گرفته شده و براى پایه 1 ابتدائى

 .استاکثرى منظور شده تحصیلی، حدّ

 

 9نرخ اشتغال به تحصیل-

 3و رابطه  یعموم لینرخ اشتغال به تحص 2. رابطه ردیگیمورد محاسبه قرار م ژهیو و یبه دو صورت عموم لینرخ اشتغال به تحص 

 .دهدیرا نشان م ژهیو لینرخ اشتغال به تحص

(2رابطه)      𝑬𝒑 = 𝟏𝟎𝟎 ×
𝜸

𝑻
 

γ =  سال و بالاتر                     1جمعیّت    Ep =نرخ اشتغال به تحصیل عمومی 

T = جمعیّت در حال تحصیل 

(3رابطه )     𝑬𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 ×
𝜹

𝚨
 

δ=  سال و بالاتر گروه مدّنظر 1جمعیّت 

A= جمعیّت در حال تحصیل ویژه                                     

Es= نرخ اشتغال به تحصیل ویژه 

 

                                                           
8 Schooling Age 
9 Education Rate 
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 10 شاخص مهاجرت-2-4-2

امروزه رشد جمعیت از یک سو و محدودیّت منابع از سوی دیگر زمینه ساز مسائل و مشکلاتی شده است که در اکثر مناطق به ویژه  

مهاجرت مناطق روستانشین، مهاجرت افراد با رده های سنّی مختلف به خصوص جوانان، به سمت کلان شهرها را افزایش داده است. 

(. آنچه 1331حی و مقدّم،.)صبوند به مسائل اقتصادی از قبیل بیکاری بالای شهری و فقر منجر شودگسترده از روستا به شهر می توا

ه باشد. چراکه بستیند مهاجرتی قابل تأمل است، چرایی، علل و انگیزه های مهاجرت روستاییان، به سمت مراکز شهری میکه در فرآ

تفاوت های قومی و فرهنگی روستاهای مبدأ مهاجرت، روستاییان با اقتصادی و همچنین  -به ویژگی های طبیعی، شرایط اجتماعی

(. 1339ینی و گرجیان،زنند )شمس الدّه به اهداف عالیه زندگی از حیث معیشتی و رفاهی، دست به نقل به مکان به شهرها میتوجّ

ی کشاورزی به دلیل مدفون له حرفهکمبود امکانات، فقدان مشاغل مناسب برای افراد و از بین رفتن مشاغل اصلی روستاها از جم

شدن اراضی طی فرآیند حرکت ماسه های بادی و هجوم آن ها به سمت زمین های کشاورزی، که امروزه یکی از مهم ترین بحث 

(. 1333توان از جمله دلایل مهاجرت افراد از روستاها به شهر، دانست.)کشته،های پژوهشی در زمینه ی منابع طبیعی است، را می

 . نمایانگر شاخص مهاجرت است 4بطه را

(  4رابطه )       𝑰 =
𝝎

𝚱
× 𝟏𝟎𝟎 

ω= تعداد مهاجرت به خارج از منطقه 

K= کل جمعیّت 

I= شاخص مهاجرت 

 

 شاخص اقتصادی -5-2

 11 سرانه درآمد-

 دیاست که درآمد حاصل از تول نیبرخوردار است. منظور ا یاساس یتیّاز اهم یاسیاقتصاد س یمیاز مباحث قد یکیدرآمد، در  عیتوز  

طبعًا  دینابرابر عوامل تول عیبرند. توز یسهم م زانیچه م یاقتصاد یاز بخشها کیهر  ایگردد یم میتقس دیعوامل تول انیچگونه م

ر و ... قخط ف ریز تیّجمع ینامتعادل درآمد و ثروت، فزون عیتوز ،یخواهد شد. گسترش فاصله طبقات زین مدنامناسب درآ عیباعث توز

 عیزتو و تیمنابع، تثب صیتخص نهیدولت ها در سه زم فیوظا ،یاست. در مباحث اقتصاد یرفاه اجتماع یساز بیهمه جز علائم آس

 در جهت  باشد،یمنطقه چه مقدار م کیدرآمد در  زانیم نکهی(. لذا محاسبه ا1390و زارع، ی)واعظردیگیدرآمد مورد نظر قرار م

                                                           
10 Immigration Index 
11 Income Index 
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 ریباشد. نحوه محاسبه شاخص سرانه درآمد را به صورت ز دیمف اریبس تواندیم هیآن ناح یو محاسبه شاخص توسعه انسان لیتحل

 (1333: )کشته، دیکنیمشاهده م

، 1. روابط گرددیمحاسبه م ریز یتر از آن با روش ها نییو هر درآمد پا شودی( در نظر گرفته مӿYدرآمد در سال مورد نظر) متوسط

 :باشدیآن با سال قبل م سهیدرآمد و سپس مقا زانینحوه محاسبه م بیهرکدام به ترت 3و  2

 (1)رابطه        

. اگر 1  <Y<Y* باشد،                 W(Y)=Y*                   

 (2)رابطه       

. اگر 2  Y<Y<2Y*  ،         =Y*+2[(Y-Y*)1/2]    

 ( 3)رابطه       

*Y*<Y<3Y .چنانچه3      ،                                   =Y*+2(Y*)1/2 + 3[(Y-2Y*)1/3] 

 

 

 نتایج و بحث -3

 

 )روستای نیان( ها نهیدرآمد و هز زانیشاخص م یبرّرس -1-3

بر  بانایب یتیریکنترل و مد یپروژه ها یابیارز نینام برده و همچن یپرسشنامه ها و استفاده از شاخص ها یحاصل از بررس جینتا  

به درآمد هر خانوار  نهیو درآمد، نسبت هز نهیمنتخب در پژوهش در منطقه مورد مطالعه نشان داد که در بخش هز یشاخص ها یرو

حاصل از پرسشنامه و محاسبات  جی. پس از مشاهده نتامیقرار ده یانجام شده را مورد بررس یها نهیدرآمد حاصله و هز زانیمی عنی

انجام  سالکیخانوار در طول  کیکه  ییها نهیاز هز یلیتحل شت،یمع تیّکه منظور از تقو میدیرس شتیمع تیّانجام شده، به بحث تقو

و درآمد مشاغل موجود در روستا است. با استفاده از  نهیهز یبرّرس زیو ن کسالیدر طول  خانوار کی یدرآمد ها نیو همچن دهدیم

کرد و همچنین میتوان در برنامه ریزی های تقویِت و بهبود  تیّریمد توانیها را م نهیآن، درآمد ها و هز یو فکر کردن رو لیتحل نیا

نسبت هزینه به  -1باشد، از آنها بهره برد. در تحلیل معیشت دو مورد را برّرسی میکنیم: معیشت، یکی از اهداف توسعه پایدار می

 باشد.وار در طی یکسال در روستای نیان می، بیانگر هزینه های هر خان1نسبت هزینه به فایده. نمودار -2درآمد 
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 : هزینه های هر خانوار در روستای نیان طی یکسال )به درصد(1نمودار

 

 

  ،شودیخوراك م نیدر روستا صرف تأم یعدم وجود کشاورز لیبه دل نهیهز نیشتریبدر روستای نیان. 

  ،هزینه هایی که برای انرژی صرف میگردد، بالاست.در این روستا اغلب به دلیل هزینه های بالا و کمبود امکانات 

 دهد:، درآمد های هر خانوار را طی یکسال نشان می2نمودار

 : درآمد هر خانوار در روستای نیان طی یکسال )به درصد(2نمودار
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 زایی، اکثر اراضی کشاورزی به دلیل حرکت باشد اما به دلیل توسعه فرآیند بیابانشغل اصلی مردم نیان کشاورزی می

 ماسه های بادی از بین رفته اند. 

 

تحلیل کشاورزی: اقتصاد و درآمد بیشتر افراد روستای نیان در بجستان بر پایه کشت زعفران است که در ادامه به تحلیل هزینه ها  -

هارا برای کشت زعفران در طی یکسال برای این روستا  ، انواع هزینه3شماره  پردازیم. نمودارو درآمد های حاصل از کشت آن می

 نمایانگر است.

 

 

 

 

 درآمدها -

  ریال است. 2000000مترمربع برابر با  300فروش زعفران: درآمد حاصل از فروش زعفران در یک زمین با ابعاد 

  بسیار از زمین های زعفران طی هزینه های زمین زعفران در روستای نیان بسیار بیشتر از درآمد آن است. به گفته اهالی

 زایی و عدم کنترل آن از بین رفته اند.سال های گذشته به دلیل پدیده بیابان
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 تحلیل دامداری )دام های سبک شامل گوسفند و بز( -

ان بازار شیکی دیگر از مشاغلی که بخش اندکی از درآمد روستای نیان به آن وابسته است، دامداری است ولی به گفته مردم محصولات 

 فروش خوبی ندارد و بیشترین سود از آن دلّال ها میشود و پیشنهاد خرید توسط تعاونی ها را دادند.

 دهد.هزینه های نگهداری از یک رأس دام در طول یک سال را نشان می ،4نمودار 

 : هزینه های نگهداری یک رأس دام در یکسال4نمودار

 

 

 .  میپردازیروستا م نیدر ا کسالی یرأس دام سبک در ط کی ینگهدار یدرآمد ها ی، به برّرس4نموداردر ادامه در 
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ریال  21330000  زایی و عدم کنترل آن همچنین گرانی علوفه، مبلغبا توجّه به گفته اهالی به دلیل خشکسالی و بروز پدیده بیابان -

 کنند.ضرر می

( و )برکس، 2017بدین ترتیب، در بخش های محاسباتی هزینه ها ، درآمدها و سودهای حاصل شده، طبق گفته )لانگ و همکاران،  -

(، برای مدیریّت منابع طبیعی و استفاده بهتر از خدمات ارزشمند آن، با توجّه به نتیجه به دست آمده بهتر است افراد در این 2012

رأس رسیده است  90به  1390رأس بوده و تا سال  20، 1342دام هایی از قبیل گاو بپردازند که از سال منطقه بیشتر به نگهداری 

 و در مقایسه با دام های دیگر مانند بز و گوسفند، ضرر کمتری به همراه خواهد داشت.

 برّرسی شاخص مهاجرت -

افزایش جمعیّت رشد  1330نفر و تا سال  127حدود خانوار بوده و جمعیّتی  27حدود  1342جمعیّت روستای نیان در سال   

رو به کاهش نهاده  1392خانوار ساکن بودند و از این سال تا سال  13نفر در  291جمعیّت بالغ بر  1330طبیعی داشته که در سال 

علّت اصلی آن را باشد.در چند سال اخیر رشد جمعیّت کند شده که اهالی خانوار می 77نفر در  240که در حال حاضر جمعیّت 

شته دانند. این روستا تا ده سال گذزایی و در نتیجه عدم درآمد کافی برای ادامه زندگی میبیشتر مشکلات مالی، خشکسالی و بیابان

یت خانوار به علّت موقع 7هیچگونه مهاجرت نداشته و امّا در طی این ده سال اخیر )حتّی با شروع پروژه کنترل بیابان در این منطقه(، 

شغلی و نبود امکانات در روستا و از بین رفتن پیشه کشاورزی و همچنین کسب درآمد بیشتر مهاجرت نموده اند. طبق محاسبات 

است و منجر به  افتهی شیدرصد افزا 1/1شروع به کار کرده،  ابانیکه پروژه کنترل ب ریسال اخ 7 یشاخص مهاجرت طانجام شده، 

 ( استفاده از خدمات اکوسیستم و نحوه استفاده از 2010. بنابراین طبق گفته )لینک، شهر شده استخانوار از روستا به  7مهاجرت 
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آن با بهره گیری از مبانی علمی برای رفع کمبود های اکوسیستم و بهبود خدمات آن به جوامع مبتلابه مهاجرت، میتواند نقش مهمّی 

 در کاهش روند این مُعضل داشته باشد. 

 آموزشبرّرسی شاخص  -

به طور کلّی میزان تحصیلات و سطح سواد افراد ساکن در روستا با داشتن مدرسه و نهضت سواد آموزی، خیلی بهتر شده است و    

( و )فولک، 2014( ،)چارلز، 2011دانش آموز در مدرسه در حال تحصیل دارد. بنابر گفته )هیکس و همکاران،  20در حال حاضر 

ائز گردند، بسیار حرسید که ارزش های فرهنگی و آگاهی اجتماعی که بیشتر در بُعد آموزشی مطرح می ( میتوان به این نتیجه2001

  اهمیّت هستند. لذا برای دستیابی به توسعه پایدار باید رویکرد هایی برای بهبود و متناسب با آن طرح و برنامه ریزی نمود.

 

 نتیجه گیری -4

 جینه تنها نتا ،یاقتصاد-یاجتماع ی( شاخص هایمنطقه بدون در نظر گرفتن اثرات )کاربردها کیدر  یتیریمد یهاق برنامهتحقّ  

 یی، شناسامناطق نیا انیاعتبارات و منابع، م صیتخص یخواهد بود. برا شتریآن به مراتب ب یرا به همراه ندارد بلکه اثرات منف یمطلوب

 شودیاقتصاد و اجتماع مرتبط م ست،یز طیمح نیبه رابطه ب جیرا اتیّبدر اد داری. مفهوم توسعه پااست یمذکور ضرور یشاخص ها

فقط  اردی. مفهوم توسعه پاشودیاز ابعاد مهم آن محسوب م زین یبُعد فرهنگ د،یو نقش فرهنگ عصر جد تیّ ه به اهمه با توجّکه البتّ

پیشنهاد  .ابدییتحقّق م نفعانیباشد و فقط با مشارکت شهروندان و ذ یم زیحاضر ن لبلکه مرتبط به نس شود،یمرتبط نم ندهیبه نسل آ

 برای جلوگیری از مهاجرت بیشتر اقدامات زیر انجام گردد: گرددمی

 یابا مشارکت اعض زگردهایشکل دهنده ر یروان و مهار کانون ها یشن ها تیو تثب ییزا ابانیاز ب یریجلوگ ،ییزدا ابانیب 

 منطقه. یاهیاز توسعه پوشش گ یاقتصاد یریو بهره گ یمناطق بحران تیتوسعه با اولو یگروه ها

 ه، توسع و...( ، یاهی)آب، خاك و پوشش گ هیاز منابع پا نهیبه یبهره بردار یبرا یعیمنابع طب کپارچهیجامع و  تیریمد

 .عتیسازگار با طب نیگزیمشاغل جا جادیکم کردن فشار دام و ا قیجنگل ها و مراتع از طر اءیحفاظت و اح

   نیکودکان در ا ازیمتفاوت و مورد ن یلیسواد در روستا و عدم وجود مدارس با مقاطع تحص نییبا توجّه به نرخ پا یطرفاز 

 دهند،یم لیرا تشک تیّاز جمع یشتریدسته از افراد روستا که بخش ب  نیا یبه احداث و ساخت مدارس برا شنهادیمنطقه، پ

 .شودیم

 

  زایی در مناطق خشک میتوان به آن اشاره کرد به شرح اقدامات اساسی اولویت دار در خصوص کاهش روند بیاباناز جمله

 زیر است:
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 زایی با مشارکت بهره برداران عرفی و محلّی.ظرفیت سازی و فرهنگ سازی کنترل پدیده بیابان -

 زایی.انسازماندهی، توانمندسازی و بسیج جوامع محلّی جهت مهار پدیده بیاب-

 زایی.دستیابی به مدل مدیریّت هماهنگ دستگاه های مؤثر و متأثر از پدیده بیابان-

 ظرفیت سازی دستگاه های دولتی، مدیران ملّی و استانی و تشکّل های مردمی جهت کنترل بیابان و فرسایش های بادی.-

 ی.زایی و تعدیل اثرات خشکسالفرابخشی مقابله با بیابانبرّرسی و بازنگری، اصلاح و پیشنهاد تصویب قوانین درون بخشی و -

 بهینه سازی مصرف انرژی و ظرفیت سازی استفاده از انرژی های نو جهت کاهش تخریب در عرصه های بیابانی و منابع طبیعی.-

 زایی.تقویّت تحقیقات کاربردی جهت تأمین نیاز های بخش اجرا در زمینه مقابله با بیابان-

 زایی.که های سنجش، ارزیابی و پایش روند تغییرات معیارها و شاخص های بیابانایجاد شب-

ا زایی بانعقاد تفاهم نامه ها و قرارداد های همکاری با کشور های همسایه در زمینه تهیّه و اجرای طرح های مشترك مقابله با بیابان-

 استفاده از کنوانسیون های بین المللی.

 .استاندارد های احیا و بهره برداری از عرصه های بیابانی)معادن و ...( در جبران خسارت وارده تهیّه دستورالعمل ها و-

 معرّفی پتانسیل ها و قابلیّت های بیابان به منظور جذب سرمایه داران داخلی و خارجی.-

 

 تشکّر و قدردانی -5

 ستیز طیو مح یعیدانشکده منابع طب ،یابانیمناطق خشک و ب تیّ ریمد یگروه آموزش یهمکار جهینت ،یدانیو م یکاربرد قیتحق نیا

تان و شهرس یاستان خراسان رضو یزداریو آبخ یعیاداره کل منابع طب ییو اجرا یکارشناسان فنّ نیمشهد، همچن یدانشگاه فردوس

 .رددگیم یو قدردان یسپاسگزار زان،یخالصانه آن عز یو همکار لسوزانهبجستان بوده است که از زحمات د

 

 

 منابع -6

  یاجتماع-یبر مسائل اقتصاد ییزاابانیاز ب یاثرات ناش ی. بررس1392واله، سمانه مهاجر، ترایم ،یطاهره صادق ،یمرتض ،یاکبر (1

 (.یشهرستان سرخس، استان خراسان رضو ی.) مطالعه موردییمناطق روستا
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