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  چكيده
 .گاه رو به گسترش نبوده و نيست  كه شرايط جغرافيايي و اقليمي بيابان خود به خود، هيچدهاي ايران از آن حيث اهميت دار دانستن درباره بيابان

ريب منابع آب و خاك و بويژه  تخ.دناي است كه از نظر طبيعي مناطق بياباني با محيط پيرامون خود دار  رابطهدهد مي را گسترش ها بيابانآنچه 
ها سبب شده و  ي ايران، شرايطي را فراهم آورده كه بيابان زايي و گسترش آنها را در حاشيه بيابانها بيابانپوشش گياهي در مناطق كمربندي 

يتي بحراني پيش رفته هاي اجتماعي و اقتصادي حداقل يك قرن اخير به سوي وضع اين بخش تحت تاثير دگرگونياز اين روي . كند تشديد مي
هاي بياباني استان اصفهان با هدف  هاي موجود در بوم  اين تحقيق به روش اسنادي و با تحليل داده.شود و روز به روز به وسعت آن افزوده مي

ن معرفي استعدادها و  همچنيهاي موجود اين مناطق معرفي پديده بيابان زايي در اين استان و راهكارهاي مقابله با آن با استفاده از قابليت
كه اگرچه  نتيجه اين.  انجام گرفته استبرداري اين مناطق از جمله اكوجهانگردي، و ژئوجهانگردي و جهانگردي ورزشي هاي قابل بهره توانائي

 از چنيني و همت از لحاظ طبيعمناطق بياباني را بايد به عنوان يك واقعيت پذيرفت، اما صرف نظر از اين واقعي اكولوژيك ةشرايط شكنند
و  كوچ نشينيتنوع شرايط اقليمي، اجتماعات عشايري، روستايي، اشكال متنوع زندگي اي خاصي را نظير ه هاي اجتماعي و فرهنگي جلوه جنبه

ع به نحو توان با مديريت سرزمين عالوه بر ايجاد بستر توسعه پايدار از اين مناب به وجود آورده است كه مي يكجا نشيني و گوناگوني فرهنگي
  .مطلوب استفاده كرد

  
  كليدواژه
  قابليت، بوم، اصفهانبيابان زايي، 

  سرآغاز
زايـي در كــشور رو بـه گــسترش اسـت و وجــود      بيابــانةپديـد 

هاي كشور نشان از بحرانـي شـدن    ريزگردها در اكثر شهرها و استان   
 در شرايط گـرم و خـشك ايـران، خـشكي و             .اين پديده طبيعي دارد   

هاي جغرافيايي طبيعـي كـشور      زء الينفك ويژگي  محدوديت بارش ج  
هاي موجـد   فراينـد درك و شناخت دقيـق، بهنگـام و مـستمر           . است

هاي طبيعـي پديدآورنـده خشكـسالي و        فراينـد خشكسالي، سازش با    
هاي انـسان سـاز     فراينـد كنترل و مديريت آن و پيـشگيري و مهـار           

در  خشكـسالي   ة پديـد  آثـار خشكسالي از راهكارهاي مؤثر در كاهش       
  ).۱۳۸۰كنشلو، ( استكشور 

هاي گرم و خشك،     هاي شاخص به لحاظ ويژگي      از استان  يكي
 كـه بــه دليــل موقعيـت خــاص جغرافيــايي،   اســتاسـتان اصــفهان  

 هاي بزرگ كشور و ميزان پايين بارندگي،       همجواري با كوير و بيابان    
ده اسـت كـه    كـر اي فراهم    هاي دوره  زمينه را براي ظهور خشكسالي    

اسـت  زايـي داشـته       بيابان ةبسيار مؤثري در گسترش پديد    خود نقش   
زايي در    هدف از اين مقاله آشنايي با بحران بيابان        ).۱۳۸۱يخكشي،  (

   .استاستان اصفهان 
 مقابله  منظور  به پيشنهادها اي  مجموعه يك   در پايان راهكارها و   

 ئلةالبته سالهاست كه در اكثر كشورهاي دنيا مـس  .دشو ارائه ميبا آن   
زايي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته و از آنجايي كه بسياري             بانابي

از كارشناسان محيط زيست در جامعه جهاني از اين پديده به عنـوان             
ه راهكارهاي پيشگيرانه از    ئاند، ارا   سومين چالش مهم جهاني نام برده     

اين بحران در دستور كار سازمان محيط زيـست جهـاني و سـازمان               
هـا و   كـه بـه دنبـال خشكـسالي     تا جايي. رفته استملل متحد قرار گ  
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۳مجله محيط شناسي شماره   ۱۵۶  
ـ      ۱۹۶۰ ةقحطي شديد و گسترده اواخر ده       درنـگ   ي سـازمان ملـل ب

 به عنوان يك را )(UNEP ۱ محيط زيست سازمان ملل متحدةبرنام
ـ آژانس تخصصي بين المللي، مأمور اقدامات وسيع اجرا        ي آموزشـي   ي

 آسـيا،   ة چهـار قـار     كنوانسيوني در سطح   در قالب زايي   مقابله با بيابان  
   .دكرافريقا، امريكاي التين و اروپا 

مــتن ) ۱۳۷۳ خــرداد ۲۷ (۱۹۹۴ ژوئــن ۱۷ در تــاريخ پايــاندر 
 اكتبر  ۱۵ و   ۱۴ در تاريخ    وكنوانسيون مقابله با بيابان زايي نهايي شد        

. بوددر پاريس به امضاء رسيد كه ايران سومين كشور امضا كننده آن  
   )۱۳۸۹عبدي نژاد و ناطقي، (

هـاي   بيني  پيش عدم آگاهي مردم از فرهنگ منابع طبيعي، عدم       
الزم قبل از وقوع خشكسالي و بالياي غيرمترقبـه، عـدم نظـارت در           

ها، كمبود سوخت فسيلي در مناطق روستايي، عدم مهار          اجراي پروژه 
هاي سطحي، وجود دام اضافي در مراتع، بيكاري و رشد جمعيت،            آب

مفـرط، آلـودگي منـابع آب، عـدم     چـراي  شخم غلط، اجاره مراتـع و   
هـاي نـوين از قبيـل خورشـيد و بـاد، كمبـود               گيـري از انـرژي     بهره

ها، هزينـه زيـاد حمـل ونقـل      بواناآوري ر بندسازي و سد براي جمع    
رويـه از    هاي نامناسب، اسـتفاده بـي      مواد سوختي به دليل وجود جاده     

ي در  هاي آب زيرزمينـي، عـدم وجـود ايـستگاههاي هواشناسـ            سفره
بيابان زايي   مناطق مرتعي بياباني و دورافتاده از عمده عوامل مؤثر بر         

وري ايران و مؤسـسه   مركز مطالعات مديريت و بهره (شود    مي هدشمر
  ).۱۳۸۱، توسعة روستايي ايران

  

  موقعيت جغرافيايي استان اصفهان

تـا    دقيقـه ۴۵درجـه و  ۳۱يي جغرافياةستان اصفهان در محدودا
 ۵۵ دقيقـه تـا      ۹ درجـه و     ۴۵يقه عرض شـمالي و       دق ۳۰درجه و   ۳۴

 هـزار كيلـومتر مربـع       ۱۰۵ دقيقه طول شرقي با مساحت       ۱۵درجه و   
  .واقع شده است)  درصد سطح كل كشور۴/۶حدود (

هاي سمنان، قـم و از جنـوب بـه      اين استان از شمال به استان 
ي و لرسـتان    استان فارس و از غرب به استانهاي چهار محال بختيار         

 و از شـرق بـه        جنوب غرب بـه اسـتان كهكيلويـه و بويراحمـد           و از 
  . شود و يزد محدود ميجنوبي استانهاي خراسان 

  
   مواد و روشها

 جغرافيـايي اسـتان اصـفهان و        ةدر اين تحقيـق، ابتـدا محـدود       
. دشـ  مـشخص  Arc GISهاي آن با استفاده از نرم افزار  شهرستان

هندسي اداره كـل منـابع      سپس با استفاده از اطالعات رقومي اداره م       

هـاي بيابـاني و غيربيابـاني        طبيعي و آبخيزداري اصفهان، شهرستان    
  . دشمشخص 
هاي بحراني فرسايش بادي با استفاده  هاي مربوط به كانون داده

د و با استفاده از اطالعات      ش به نقشه اضافه     shapefileهاي   از اليه 
ص عوامـل   موجود و آناليز اطالعـات هواشناسـي، تحليـل در خـصو           

بيابان زايي در استان و راهكارهاي مقابله با آن بيان ة بيابان زا، گستر
   .دش
  

  نتايج
طور كلي   هي بسيار متنوع و ب    ياستان اصفهان از لحاظ آب و هوا      

از غرب به شرق و از جنوب به شمال رطوبت هوا كاهش و دماي آن  
مـي  بخش اعظم بارندگي در فصول سرد و ميزان ك        . يابد افزايش مي 

  .كند از آن در فصول گرم سال ريزش مي
ه بـه ايـن   اصفهان داراي آب و هوايي گرم و خـشك اسـت كـ        

ـ    خاطر اغلب دچار خشكسالي     سـوي بيابـان زايـي اسـت        ه و حركت ب
 خشكسالي در استان اصفهان     آثار موارد ذيل حاكي از      ).۱۳۷۹بيات،  (

  : است
  

 متوسط  درصد نسبت به۷۰ تا ۳۰ كاهش بارندگي و ذخاير برفي -
  ؛بلندمدت

 درصد ۵۰ تا ۲۰(  كاهش منابع آبي و حجم سدهاي مخزني-
  ؛)كاهش حجم مخازن نسبت به بلندمدت

  

 سال، ۴ دام طي -باغها -زراعت- خسارت به بخش كشاورزي-
  ؛ ميليارد ريال۳۷۰۰۰بيش از 

  

 آب تأمينهاي پاييزه و بهاره به علت عدم امكان   عدم انجام كشت-
  ؛ هزار هكتار از اراضي۲۰۰اورزي در مورد نياز بخش كش

  

  ؛هاي گرد و غبار  ايجاد شرايط آلودگي هوا و استقرار سامانه-
  

  ؛هاي منابع طبيعي و گسترش بيابان زايي  تخريب عرصه-
  

  ؛هاي استان، فرسايش آبي و خاكي  نشست زمين در دشت-
  

  ؛المللي گاوخوني ي زاينده رود و تاالب بين  خشكي رودخانه-
  

  ؛ آب شرب شهرها و روستاهاتأمينجاد نگراني در  اي-
  



  
  
  
  

  ...ناطق بياباني مقابله با بيابان زايي با تأكيد بر توانايي م

 
 

۱۵۷  
 و درختان فضاي سبز بدليل باغها تهديد خشكي بخش وسيعي از -

 -   و زاينده رود و شهر اصفهانة آب در حوضتأمينعدم امكان 
  .صورت كامل ه آب مورد نياز بخش صنعت بتأمينمشكل 
  ،ي استان ميليون هكتار۷/۱۰ مساحتكل  از
   ميليون هكتار، ۲/۲ ،ني استانهاي بيابا عرصه-
  يك ميليون هكتار، ؛شن زار و كوير-
  ،ميليون هكتار ۳/۶ : مراتع ييالقي، قشالقي و بياباني-

  . است هكتار ۹۷۳۳۲۲هاي داراي مطالعه در مناطق بياباني   عرصهكه
مـساحت كـل اسـتان را       %۶/۷۶هاي بياباني    مساحت شهرستان 

ين، اردسـتان، نطنـز، آران و       و بيابانـك، نـائ     خـور (دهـد    تشكيل مي 
مساحت كل اسـتان را     %  ۴/۲۳ و) بيدگل، كاشان، برخوار و اصفهان    

  )۱ ةنقشه شمار. (دهد هاي غير بياباني تشكيل مي مساحت شهرستان
 بـا   شود  مشاهده مي ) ۱ (ةطور كه در جدول و نمودار شمار       همان

 توجه به جمعيتي كه استان دارد نسبت جنگل بسيار پـايين و نـسبت            
بيابان بسيار زياد است كه اين روند نـشان دهنـده افـزايش بيابـان و      

 چند سال ديگر اگـر    كه ممكن است تا    استكاهش جنگل در استان     
  .ريزي مواجه باشد، اين نسبت افزايش يابد با عدم برنامه

  نسبت جمعيت استان اصفهان به جنگل، ): ۱(ة جدول شمار

  ۲مرتع و بيابان
جمعيت تا 

  ۱۳۹۰سال 
ل جنگ

  )هكتار(
  مرتع 

  )هكتار(
بيابان 

  )هكتار(

۴۸۱۵۸۶۳  ۴۱۱۸۴۶  ۶۳۲۸۶۵۳  ۲۹۸۵۸۲۳  

  )استانداري اصفهانسايت :منبع(

  

  
   نسبت جمعيت استان اصفهان بهةمقايس): ۱ (ةنمودار شمار

  منابع طبيعي تجديد شونده

  
   هاي بياباني استان اصفهان شهرستان): ۱ (ةنقشه شمار

  

  
  هاي بحراني فرسايش بادي  كانوننقشه ): ۲ (ة شمارةنقش

  

  
  مناطق تحت تأثير فرسايش بادي در): ۳ (ة شمارةنقش

   استان اصفهان



  
  
  
  

۳مجله محيط شناسي شماره   ۱۵۸  
شــود   مــشاهده مــي۳ و ۲ ة شــمارةطــور كــه در نقــش همــان

هـا    بيابـان  سـطح % ۵۷ هزار هكتار معادل   ۱۰۹۲ ،هاي بحراني  كانون
، اين كانون ها به دليل شدت زياد فرسايش بـادي در آنهـا بـه                است

هاي بحرانـي فرسـايش بـادي معـروف هـستند، نهالكـاري و               كانون
 آثـار هاي مديريت مناطق بياباني در آنها باعث كـاهش           اجراي برنامه 

   .بيابان زايي در اطراف آن خواهد شد
 در منطقه آقا علي     ۱۳۴۹در استان اصفهان از سال      زدايي   بيابان

از ايـن   كتـار    هـزار ه   ۳۰۰تا بـه امـروز حـدود         عباس نطنز شروع و   
ـ    كاشت تبـديل شـده اسـت       ها به جنگل دست    عرصه صـورت   ه كـه ب

   . نايين تا مرز استان قم ادامه داردكمربند سبزي از
هايي كه اداره كل منـابع طبيعـي و آبخيـزداري اسـتان               فعاليت
ـ زدا  تاكنون در زمينه بيابان    ۱۳۴۹سال  اصفهان از    ه بـه  ي انجـام داد  ي

  :شرح زير است
   هكتار۳۰۰۰۰                                  مالچ پاشي-
   هكتار۳۰۰۰۰۰      احداث جنگل هاي دست كاشت-
   كيلومتر۸۵۰                           احداث بادشكن-
    هكتار۲۲۰      با مردم هاي مشاركتي  اجراي پروژه-
   هكتار۶۰۰۰                         هرز آب  مديريت-
   هكتار هر سال۳۰۰۰۰۰               قرق و  حفاظت-
  

  زايي كنترل بيابان
مقـصد   هاي فوق تا چـه حـد در رسـيدن بـه           در اين كه فعاليت   

 آراي اسـت واقعي مؤثر واقـع شـده و ميـزان موفقيـت در چـه حـد                 
رسد كـساني كـه در سـاحت نظـر و            مختلفي آورده شده، به نظر مي     

بـولي   قابـل ق   آرايتواننـد    انـد مـي    عمل در اين عرصه فعاليت داشته     
  .داشته باشند

شايد يكي از داليل موفقيت كمتر كارهاي بيابان زدايـي توجـه            
بيشتر به امور فني و توجه نكردن يا به عبارتي توجه كمتر به مسايل           
اجتماعي و اقتصادي و بافت جامعه حاكم در مناطق كاري بوده است            

 چـه   ايـم  وان گفت ما تك بعدي كار كرده      و حتي فراتر از آن شايد بت      
سا منابع طبيعي كار خودش را و كشاورزي نيز كار خودش را بـدون             ب

توجه به اشتراكات بسيار نزديك اين دو بخـش از بدنـه يـك وزارت            
  . اند زايي انجام داده خانه براي رفع مشكالت بيابان

در اين مورد اگر به توضيحات قبلي رجوع كنـيم آثـار مـديريت             
ـ درست امور كشاورزي و آبياري در كاهش          بيابـان زايـي كـامال       ارآث

توان گفت در امور كشاورزي هـر طـرح و            يعني مي  ،قابل درك است  
اي كه در جهت ارتقا و بهبود كيفيـت و كميـت آبيـاري بـراي            برنامه

ـ           طـور غيـر مـستقيم       هجلوگيري از اسراف و اتالف آب انجام شـود ب
خـسرو  (شـود    مهـار بيابـان زايـي محـسوب مـي     منظـور  بهراهكاري  

  .)۱۳۸۹شاهي،
 آبياري در   وري  بهرههايي براي افزايش     بنابراين با اجراي برنامه   

 بخش كـشاورزي بـا اسـتفاده از روشـهاي علمـي و مـدرن آبيـاري                
به منظور صرفه جـويي      ، )اي، تحت فشار و امثال آن      اي، قطره  كوزه(

در مصرف آب، كنتـرل و اسـتفاده بهينـه از منـابع آبهـاي سـطحي                 
داري و پخـش سـيالب و        ي آبخوان موجود، مطالعه و اجراي طرحها    

مـستقيم در  طور بـه تغذيه مصنوعي و همچنين برخـي اقـداماتي كـه      
 از جمله جلوگيري از بهره بـرداري و انـسداد           استاختيار وزارت نيرو    

ي داراي پروانه و امثـال  چاههابرداري  مجاز، كنترل بهرههاي غير چاه
 جلـوگيري از    ها و مـآال    آن راهكارهايي براي تقويت و تعادل آبخوان      

  ).۱۳۷۴كوثر، (شوند  پديده بيابان زايي محسوب مي
زايي هميشه و در     د كه مهار بيابان   كر نكته را بايد يادآوري       اين

همه جا صرفا با استفاده از روشهاي فنـي و كالسـيك امكـان پـذير              
زيرا در حـال حاضـر ريـشه ايـن معـضل را بايـد در مـسايل                  يست،  ن

ــد مــسا  اجتمــاعي و اقتــصادي مــردم ل و مــشكالتئديگــري مانن
   . كردوجو جست

در اين قسمت برخي از روشهاي مـديريتي بـراي جلـوگيري از             
  :استبه شرح ذيل گسترش بيابان 

  
   شناخت ساختار اجتماعي و اقتصادي جامعه روستايي -۱

با وجودي كه قدرت حاصـلخيزي خـاك بيابـان و حواشـي آن              
وه آن بـراي توليـد و        بسيار كم اسـت ولـي اسـتعداد بـالق          كلي  طور  به

بـرداري از اراضـي     از طرفـي بهـره    .  اسـت  چـشمگير اسكان تا حدي    
خشك براي آينده ايران اهميت بسزايي دارد چون بـاال بـودن نـرخ              

آورد كه   وجود مي  هرشد جمعيت و توسعه اقتصادي كشور اين نياز را ب         
در .  ايران نيز به حـداكثر ممكـن برسـد         سطح توليدي مناطق بياباني   

فعاليت وسيع و گسترده بيابـان سـروكار مـا بيـشتر بـا جامعـه                 ةحوز
  . استي يروستا

هـاي اجتمـاعي و اقتـصادي         در زمينـه   روسـتايي وضع جوامـع    
جامعه با محيط اطـراف خـود در         هاي خاصي دارد ارتباط اين     ويژگي

طول زمان باعث بوجـود آمـدن روابـط عمـومي، توليـدي، نهادهـا،               
ده كه بـسته بـه شـرايط     شروستا  ها و عرف خاصي در سطح        سازمان

اي كـه   بنابراين در هر برنامه . محيط در مناطق مختلف متفاوت است     
در ارتباط بـا جامعـة روسـتايي باشـد، شـناخت سـاختار اجتمـاعي و                 



  
  
  
  

  ...ناطق بياباني مقابله با بيابان زايي با تأكيد بر توانايي م

 
 

۱۵۹  
اقتصادي و فرهنگي روستا و عملكرد آن ضرورت دارد و بدون توجه            

كـه   با موفقيت همراه نخواهـد بـود بل        فقطبه آن هر گونه طرحي نه       
باعــث بــروز ناهمــاهنگي و بــرهم زدن ســاختار ســنتي اجتمــاعي و 

هاي چنـد دهـه      طور كه فعاليت   اقتصادي روستا نيز خواهد شد، همان     
اخير گوياي اين واقعيت است در اغلـب طرحهـايي كـه تـاكنون بـه                

 اجرا درآمده به وضعيت اجتماعي و اقتصادي مردمي ابداً توجه           ةمرحل
توجه شده است به طوري كه مردم در         و يا به صورت سطحي       ،نشده

  .)۱۳۸۹ خسروشاهي،(اند  مقام معارضه با منابع طبيعي بوده
ـ  ميدر اين زمينه      بـويژه  ، خـالء ناشـي از ضـعف فرهنگـي     دباي

فرهنگ منابع طبيعي به طريقي پر شود كه در اين مـورد عـالوه بـر           
 جامعـه طـالب و روحانيـت        تـوان از   اي تخصصي ترويجي، مي   كاره

  .  كرداستفاده
هاي ديني و سنتي خود اعتقاد       بر آموزه   روستايي بنا  ةچون جامع 

توان از نفوذ كـالم روحـانيوني      خاصي به اين طبقه دارند بنابراين مي      
روند بـراي    هاي مختلفي به روستاها مي     كه در طول سال به مناسبت     

برداري   حفظ و احيا و بهره     منظور  بهحفط منابع طبيعي استفاده كرد و       
قدرت كـالم و بيـان    هاز منابع طبيعي مردم و افراد ناآگاه را ب  صحيح  

  .)۱۳۸۱يخكشي، (ند كنخود ارشاد 
  بهبود وضعيت معيشت اقتصادي ساكنان بيابان -۲

براي مبارزه با بيابان، اهميت عوامـل اقتـصادي و اجتمـاعي را             
كشاورزي و دامـداراي در اراضـي خـشك ماننـد         . بايد مد نظر داشت   

 اينجـا  .داري در اراضي حاصـلخيز، پرمنفعـت نيـست      كشاورزي و دام  
است كه دولت بايد به كمك مردمي كـه در كـوير و بيابـان زنـدگي           

ردم را در سـطح  كنند بشتابد و از لحاظ اقتصادي زنـدگي ايـن مـ            مي
   . كندتأمينمعقولي 

معاضـدت    ،دون برگـشت  اين كمك هاي اقتصادي شامل وام ب      
ي آنـان و رسـاندن تجهيـزات و         هـا   ارزان بـراي دام    ة علوفـ  ةدر تهي 

  .)۱۳۷۵احمدي،  (استلوازمات الزم 
  

   منابع سوخت و انرژيتأمين –۳

 ،ندهستدر بسياري از روستاهاي پرجمعيت كه داراي آب و برق           
 از  بيـشتر شـود و ايـن هيـزم         هنوز براي سوخت از هيزم استفاده مي      

 شود چه بسا بـا همكـاري مقامـات          مي تأمينطريق بوته كني مراتع     
ربط بتوان مثالً با ايجاد يك نـانوايي، نـان مـصرفي يـك            محلي ذي 
توان عمالً از بوته كنـي مراتـع     كرد به اين ترتيب مي    تأمينروستا را   

  .)۱۳۸۱يخكشي، ( به نحو چشمگيري كاست

  زايي بيابان انرژي در مناطق مستعد تأمين شاصالح رو -۴

 بيشتر مناطق در ايران با زمينه مناسب اقليمي و تابش آفتاب در
 دجود مناطق واجد پتانسيل باالي با و در اكثر فصول سال همچنين و      

هاي توليد انرژي زمـين گرمـايي زمينـه الزم و مناسـبي را               تواناييو  
. هاي نـو و پـاك فـراهم آورده اسـت     براي استفاده و گسترش انرژي   

 بـويژه در    ، كه در كشور ما    اند  انرژي خورشيدي و باد، از جمله منابعي      
  .شوند بياباني به فراواني يافت ميناطق م

ـ       با شناخت مكان   بـزار  اكـارگيري   ههاي مناسب ايـن منـابع و ب
ـ  هاي ديگر مي   مناسب براي تبديل آنها به انرژي      وان از ايـن منـابع      ت

 انرژي تأميني تكميل كننده و ياري رسان براي ي نيروغني به عنوان
رخي از مناطق ايـران  هم اكنون در ب(گرمايي و سرمايي استفاده كرد     

  ). شود ها استفاده مي از اين انرژي
تـوان قـسمت     ها مـي   در صورت توسعه بيشتر و بهتر اين انرژي       

 تأمينهاي شهري را در مناطق مناسب از اين طريق           اعظم نيازمندي 
تواند يكي از اقدامات مهم بـراي بهبـود محـيط            اين مسئله مي  . كرد

 زايـي  بيابـان  علوفه و كنتـرل  تأميناكولوژيك، كاهش قطع درختان،    
   .شمار رود هب

توان گفت حل مشكل انرژي در نواحي روستايي         در مجموع مي  
 از طريق كنتـرل مـصرف منـابع انـرژي           زايي  بيابان با پديده    همواجه

موجود و توسعه منابع جديـد انـرژي، در خاتمـه بخـشيدن بـه قطـع         
و، تضميني  د  بوده و انجام اين    مؤثردرختان و تخريب پوشش گياهي      

  .استبراي اصالح تعادل اكولوژيك و كنترل گسترش بيابان زايي 
 

  كنترل جمعيت و توليد اشتغال -۵

ي كه رشد جمعيت در روستاها بيشتر اسـت و از طرفـي    ياز آنجا 
 با افزايش جمعيت دو مسئله استسطح اراضي زير كشت نيز محدود 

شود و ممكن اسـت همـين         يا فشار روي زمين زياد مي      .يدآ پيش مي 
 يا اين كـه   ، فرسايش خاك و بياباني شدن اراضي شود       باعث موضوع

 يـا   ،عده اي به شهرها هجـوم بياورنـد و مـشكالت حـاد اجتمـاعي              
  . سياسي ديگري را سبب شوند

تواند با آوردن صـنايع سـبك و         براي رفع اين مشكل دولت مي     
 .سبي انجام دهد  ديگر صنايع مربوطه در مناطق روستايي اقدامات منا       

 شغل و كار و حرفه براي مردم مناطق خـشك        فقطبه اين ترتيب نه     
شود بلكه از فشار آنها به مراتع نيز كاسته مي شود  و بياباني ايجاد مي

مـورد  گزيننـد خـود آنهـا نيـز در      و چون مردم در آنجا سـكونت مـي     
هـايي در     اين كار ايجاد شـهرك      هدف .شوند ي پيشقدم مي  يزدا بيابان



  
  
  
  

۳مجله محيط شناسي شماره   ۱۶۰  
ناطق خشك و بياباني است كه مانند پايگاههايي براي كنترل كوير           م

  .استو بيابان 
در ايـران     و صورت گرفته است  كشورهاي مختلفي    در   كار اين  

 وزارت جهاد سازندگي سـابق در ايـن         ،اسالمي نيز در بعضي مناطق    
 يـا   ، ايجاد اشتغال غير مرتبط بـا آب       .زمينه فعاليت هايي داشته است    

آب كمتر از جمله اشتغال خانگي، امـروزه در دسـتور كـار             استفاده از   
خشكسالي است مديريت استان بويژه در مناطق آسيب پذير بيشتر از          

  ).۱۳۸۹خسرو شاهي،(
  

  بهره برداري معقول از منابع بيابان -۶

ها  همان گونه كه قبالً ذكر شد هر ساله سطح وسيعي از جنگل           
ين باشد ما هر سال با صـرف         اگر قرار بر ا    .شوند و مراتع تخريب مي   

يم كنـ ي يهاي كالن در سطح يكي دو ميليون هكتار بيابان زدا  بودجه
اي ديگـر تبـديل بـه        سال همين حدود از نقطـه      و از طرف ديگر هر    

را بيابان شود راه به جايي نخواهيم برد پس بايد ابتـدا آنچـه داريـم                
جلوگيري شود نسبت به     چه بسا با مبلغ بسيار جزئي مي      ( .حفظ كنيم 
د آن هم بـا مـشاركت خـود مـردم و رعايـت              كري اقدام   ياز بيابان زا  

 و بـه مـوازات ايـن نـسبت بـه احيـا و               )مواردي كه فوقاً گفتـه شـد      
  .)۱۳۷۵احمدي، (م كنياقدام برداري در حد معقول  بهره

    حفاظت از آب و خاك-۷

گيرد  تمام اقداماتي كه براي توسعه در مناطق بيابان صورت مي         
 حفاظت از مراتع و تربيت      .دشوبه حفاظت از آب و خاك منتهي        بايد  
هـوا و كـاربرد روشـهاي    و هاي مناسب و مقاوم با اين گونـه آب           دام

گوناگون براي استفاده بيشتر و بهتر از آب باران بسيار ضروري است            
  .)۱۳۷۵محرابي،(

  
   جلوگيري از هدر رفت آب در مقابل تابش شديد آفتاب-۸

 كمبود آب و   ، اساسي براي كشاورزي در بيابان     دو مسئله مهم و   
كه در ايـن منـاطق آب        يعني گذشته از اين   . تبخير شديد آفتاب است   

اسـت، متاسـفانه بـا همـين آب انـدك           ) و شور  (براي كشاورزي كم  
بيــشتر كــشاورزان از روشــهاي ســنتي كــشاورزي فاريــاب اســتفاده 

  .كنند مي
 تابش شـديد آفتـاب   ها و بر اثر با پخش آب نسبتا شور در كرت      

 سفيد رنـگ  ةدر اين مناطق، رطوبت زمين بسرعت تبخير شده و الي     
ادامـه ايـن وضـعيت افـت        . شود پودر نمك در روي زمين نمايان مي      

در اين گونه مواقـع كـشاورزان بـراي         . شديد محصول را در پي دارد     

حاصل را رهـا كـرده و         يا بي  ،رهايي از اين وضعيت زمين كم حاصل      
 غافل از اين كه اين زمين هم    ،برند زير كشت مي  ه  ر را ب  اراضي مجاو 

   .شود به سرنوشت قبلي دچار مي
از طرف ديگر با پمپاژ بيشتر آب از چاههاي عميـق احـداثي در              
مناطق بياباني گذشته از اين كه در زير زمين موجبـات افـت سـطح               

ـ        هاي زيرزميني و پيشروي سـفره      آبخوان سـوي   ههـاي آب شـور را ب
كنند، در روي زمين هـم       بتا شيرين مورد استفاده فراهم مي     آبهاي نس 

  .شوند باعث بياباني شدن اراضي مي
صورتي فـراهم شـود      هبراي رهايي از اين وضعيت بايد شرايط ب       

كه تا آنجا كه ممكن است از هدر رفت آب در مقابـل تـابش شـديد                 
  . دشوآفتاب جلوگيري 

و بهتـرين توليـد     عبارت ديگر بايد از كمترين فضا بيـشترين          هب
تـوان اسـتفاده از گلخانـه و كـشت           حاصل شود كه در اين زمينه مي      

  . اي را توسعه داد گلخانه
 اين كه در سالهاي اخير بـراي اسـتفاده بهينـه از آب و               چه بسا 

زمين براي كشت انواع محصوالت در بعضي از مناطق بياباني كشور           
  . اي مبادرت شده است به كشت گلخانه
بايد به فال نيـك گرفتـه و سـايرين را تـشويق بـه               اين كار را    

اي استان قـم صـورت گرفتـه         كار در شهرك گلخانه    اين. كار كرد  اين
ن مربوط قرار   است كه بايد مورد حمايت بيشتر كارشناسان و مسئوال        

هـا در وضـعيت مطلـوبي نيـستند           زيرا درحـال حاضـر گلخانـه       ،گيرد
  ).۱۳۸۵عليجاني،(

  

  بحث و نتيجه گيري
و انـساني   ) اقليمـي (زايي معلول دو عامل طبيعـي        بيابان اگرچه

ريـزي   رسد با رشد فزاينده جمعيت و عدم برنامـه         است اما به نظر مي    
 معيشت و اشتغال آنها، دست اندازي و هجوم به          تأمينمناسب براي   

هـا يعنـي     منابع طبيعي منجر به تخريـب سـرزمين و توسـعه بيابـان            
رسد با توجه به سطح گـسترده منـابع          به نظر مي  . شود زايي مي  بيابان

طـور   طبيعي تجديد شونده و تجديد ناشونده موجود در كشور و همين 
توان با برنامه ريزي و مديريت سرزمين عالوه         در استان اصفهان مي   

 پايدار از منابع طبيعي و محيط زيـست نيـز بـه             ةبر ايجاد بستر توسع   
  . دكرنحو مطلوب حفاظت 

 خـشك و نيمـه خـشك در سراسـر دنيـا      كوير، بيابان و مناطق   
ند اما در همه آنها     هستاند و هر كدام داراي خواص خود         پراكنده شده 

 و خاك غني امري واحد است كه به ترتيـب          كمبود آب نم نسبي   امر  
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 .شـود  از كوير تا مناطق خشك و نيمه خشك از شدت آن كاسته مي            

بودن محـيط  با اين كه اين مناطق دچار مشكالت برآمده از متوازن ن        
. اين مناطق قابـل توجـه اسـت        طبيعي هستند اما تأثير انسان نيز در      

ن حاشيه بيابان و منـاطق نيمـه خـشك باعـث      ااقدامات اشتباه ساكن  
  .شود  مي)زايي بيابان(ها  پيشروي بيابان

: شـود عبارتنـد از     اين اقدامات كه باعث افزايش فرسايش مـي        
  .و شخم نامناسب وغيرهها  ها، كندن بوته چراي بيش از حد دام

البته فرسايش در اين مناطق انواع مختلفي دارد مانند فرسايش          
. شـود  بادي، ورقي، مجرايي و غيره كه انسان باعث تـسهيل آن مـي          

 .روشهايي نيز براي مقابله با آن وجود دارد مانند پاشيدن مـالچ نفتـي   
 از اي هــستند كــه بــا اســتفاده هــا داراي اســتعدادهاي بــالقوه بيابــان

 امروزه شهرهاي بزرگي در .توان از آن استفاده كرد تكنولوژي روز مي
   .شوند اين مناطق ساخته مي

ها براي زندگي بشر مشكالت زيـادي را در پـي دارنـد و               بيابان
محيط آنهـا بـسيار شـكنده اسـت امـا در عـين حـال داراي مزايـا و          

كل خصوص امروزه كه جهان با مش     بهاي مفيد زيادي هستند      ويژگي
هدف از اين تحقيـق ايـن   .كمبود زمين و ذخاير انرژي رو به رو است     

است كه وقتي سخن از احياي منـاطق خـشك و بيابـاني بـه عمـل               
آيد بايد عالوه بر كاشت درخت، با راهكارهايي فـشار بـر اراضـي              مي

  .طبيعي را نيز كاهش داد
 بـرداري  هاي قابـل بهـره    توانايي با شناخت استعدادها و     بنابراين

از جملـه ايـن     . دكـر توان آن را به درستي مـديريت         اين مناطق، مي  
هـاي طبيعـي آن،      تـوان بـه اكوتوريـسم بيابـان و جاذبـه           موارد مـي  

سـراها و    ژئوتوريسم، حفظ منابع طبيعي بيابـان، آب انبارهـا، كـاروان          
بادگيرها به صورت مناطق حفاظت شده، برگزاري مسابقات تفريحي         

هـاي نـو از قبيـل انـرژي           ورزشي، انرژي  و ورزشي در قالب توريسم    
خورشيدي، انرژي بادي، انـرژي زمـين گرمـايي، و انـرژي بيوگـاز و           
همچنين صنايع اسـتخراجي از قبيـل نمـك طعـام، كلـرور پتاسـيم،               

  .اشاره كرد... گوگرد و 
زايـي و كـاهش      از جمله راهكارهاي پيشنهادي مقابله با بيابـان       

تـوان    ها به موارد ذيل مي     ه اين عرصه   آن و استفاده از توان بالقو      آثار
  : اشاره كرد

  
  حفاظت آب و خاك) الف

  ؛ها ها و رواناب  براي مهار سيالب اجراي طرحهاي آبخوان داري-
  ؛هاي صنعتي  دامدارية تبديل دام كوچك به بزرگ و توسع-

 ؛ انسداد چاههاي غيرمجاز و نصب كنتور حجمي بر روي چاهها-
 ؛هاي استاني ژه ملي شدن اعتبارات پرو-
 زايي؛  مقابله با بيابانهاي اقدام ملي دن برنامهكر اجرايي -
هـاي    استفاده از پـساب    منظور  بهريزي    تدوين دستورالعمل و برنامه    -

  قبــل از تجهيــز -زدايــي  فــضاي ســبز و بيابــانةشــهري در توســع
  ؛ كامل پسابةهاي تصفي ها به سيستم خانه تصفيه

  ؛ زاينده رودةب حوض مديريت يكپارچه منابع آ-
مند و   نزوالت جوي به صورت نظامةآوري و ذخير  استحصال، جمع-

  ؛ريزي شده برنامه
  ؛ شروع عمليات اجرايي طرح انتقال آب به فالت مركزي-
 كمبود آب نواحي جنوب و مركـز اسـتان از طريـق اجـراي               تأمين -

  ؛طرح انتقال آب از رودخانه ماربر سميرم
 آب فـضاهاي سـبز و   تـأمين ده از پساب بـراي       ايجاد شرايط استفا   -

هاي فاضالب به     تصيفه خانه  هبخش كشاورزي با تجهيز خروجي كلي     
  ؛تجهيزات تصفيه

بردار از  هاي بهره  استانةرويه در هم هاي بي دن برداشتكر محدود -
  ... و زاينده رود، بر اساس شرايط خشكسالي

  
يجاد  در جهت اجهانگردي اكوتوانايياستفاده از ) ب

 اشتغال پايدار و رونق اقتصادي

اي از   منـدي از پـاره     با وجود تنگناهـاي آشـكاري كـه در بهـره          
هـاي   مواهب طبيعي كشور وجـود دارد، ايـران از امتيـازات و مزيـت             
اي از   نسبي بي همتـايي نيـز برخـوردار اسـت كـه قـادر اسـت پـاره                 

ـ               محدوديت ه هاي اقليمي را خنثي سازد و آبي درخـور بـراي توليـد ب
اي از   ارتفاع زياد فالت كوهستاني كشور، به همراه پـاره        . ارمغان آورد 

هاي كم نظيرِ پيكرشناختي و زمـين شناسـي، نظيـر مخـازن              ويژگي
با حجم انباشت ذخيرهي زيـاد در شـمارِ آن          ) آبخوان(طبيعي آبرفتي   

 خردمندانـه آن،    اسـتفادة امتيازها قـرار دارد؛ مزيتـي كـه در صـورت            
 يتي مانا با بيشترين ارزش افزوده در خـدمت ارتقـا          تواند به صور   مي

اي  هاي پسرونده قـرار گرفتـه و توسـعه         كيفيت زندگي و مهار جريان    
  . پايدار را به ارمغان آورد

يـرِ  سيماي طبيعي ايران و تنـوع كـم نظ  : توان گفت در واقع مي 
هـا، پوشـش     اقليم، آب، خاك، كـاني    هاي    پيراسنجه هايي نظيرمؤلفه  

ب جانوري و ديگر ذخاير ژنتيكـي و تـوارثي آن، نـشان             گياهي، تركي 
 و ميراث طبيعي منحصر بـه فـرد وپـر           چشمگير توان توليدي    ةدهند

كـشور   ۵ ارزشِ اين سرزمين است؛ به نحوي كه ايـران را در شـمار            
  .اند نخست دنيا از لحاظ تنوع زيستي جاي داده



  
  
  
  

۳مجله محيط شناسي شماره   ۱۶۲  
هاي ديداري  از سوي ديگر، همين موضوع سبب شده تا جذابيت

هاي بياباني و كويري كشور از منظر صنعت پرسود و اشـتغال              عرصه
  .حايز اهميت فراوان باشد) جهانگردياكو (زاي بومگردي

استان اصفهان با آب و هوايي چهار فصل خـود جـذابيت هـاي        
ب ايـن اسـتان    ر غ ةدر منطق . بيشماري از اين دست را به همراه دارد       

با اقلـيم خـاص خـود    شاهد رويش گياهان سردسيري و در شرق آن     
  .يمهستشاهد رويش گياهان گرمسيري از قبيل نخل 

هاي متعدد گياهي و جـانوري در سرتاسـر      به همين نسبت گونه   
هـاي منحـصر بـه       اين استان پهناور وجود دارد كه هر كـدام جاذبـه          

 چشمگيريدر جايي كه غرب و شمال غرب از منابع آبي    . فردي دارد 
  .برخوردار است

توان  ي ارائه خدمات جهانگردي استان اصفهان ميها از پتانسيل
  :موارد زير را برشمرد

  
  جهانگردياكو

 مثل ، مناطق حفاظت شده و تحت مديريتجهانگردي خدمات -۱
  . حفاظت شده و پارك ملي سياهكوهةحيات وحش و منطق

صورت عمومي  ه تماشاي انواع حيات وحش بجهانگردي خدمات -۲
  .و تخصصي

هـاي نـادر، كميـاب و در          مشاهده انواع گونه   يجهانگرد خدمات   -۳
يوزپلنـگ، جبيـر، پلنـگ،      : خطر انقراض جانوري و گيـاهي از جملـه        

   .كاركال، گربه شني
هاي اسـتثنائي و فـوق العـاده هـوبره و زاغ بـور              مشاهده جمعيت  -۴

  .المللي بعنوان ذخاير گردشگري بين
  .در زمينه ركوردهاي فوق العاده   وجود ظرفيت-۵
 سـرزمين خـاص و اسـتثنائي        جهـانگردي المللي   يجاد مركز بين   ا -۶

  .مجموعه عظيم تاغزار و ريگزار جن
  ها و آب و هواي متنوع  تماشا و تجربه اقليمجهانگردي خدمات -۷
  . تنوع زيستگاههاجهانگردي خدمات -۸
  .نوردي كويرجهانگردي خدمات -۹

  . تماشاي ستارگان و ايجاد رصدخانهجهانگردي خدمات -۱۰
 مشاهده و پژوهشي انواع گياهان دارويـي و         جهانگردي خدمات   -۱۱

  .صنعتي كمياب
 تماشا و پـژوهش انـواع گياهـان و جوامـع            جهانگردي خدمات   -۱۲

  .رويشي
هـاي    مشاهده آسمان آبي، غـروب و طلـوع        جهانگردي خدمات   -۱۳

  ).۱۳۸۹ ،سازمان حفاظت محيط زيست (فوق العاده و بديع

بـرداري    مللي حفاظت، پژوهش، تكثير و بهـره      ال   ايجاد مركز بين   -۱۴
كل، بزوحشي، آهو، جبير، گـورخر و انـواع         پايدار هوبره، قوچ، ميش،     

  .خزندگان
برداري پايدار انواع گياهـان دارويـي و           ايجاد مركز تكثير و بهره     -۱۵

  .صنعتي
  . احداث نمايشگاه و موزه حيات وحش-۱۶
  .ها و شكارهاي خصوصي حوزه ايجاد قرق-۱۷
  
  )ژئوشيمي و ژئوفيزيك ( جهانگرديئوژ
 و بسترهاي پژوهشي ساختارهاي متفاوت جهانگردي خدمات -۱

  .زمين شناسي
  . و پژوهش كاني شناسيجهانگردي خدمات -۲
هاي دوران  ها و معرف  و پژوهشي شاخصجهانگردي خدمات -۳

  .مختلف زمين شناسي
  .ها ريسم و پژوهش انواع فسيل خدمات تو-۴
  شناسي يشگاه و موزه فسيل احداث نما-۵
  

   ورزشيجهانگردي
  . و بسترهاي عالي صخره نورديجهانگردي خدمات -۱
  . كويرنورديجهانگردي خدمات -۲
  . رالي كويرجهانگردي خدمات -۳
  

استفاده از انرژي خورشيدي و باد در جهت كاهش ) ج

 مصرف چوب و بوته

هــاي كــويري و بيابــاني ايــران، در شــمار مــستعدترين  عرصــه
هاي نو، بويژه  هاي انرژي هاي كشور از منظر استحصال كار مايه      پهنه

درحقيقـت، ايـران بـا       .گيرند هاي خورشيدي و بادي قرار مي      كار مايه 
ميليمتر، در كمربند خـشك جهـان قـرار          ۲۵۰ بارش ميانگين ساالنه  

پوشـش   ( كـشورهاي داراي پوشـش گيـاهي كـم         ةگرفته و در زمـر    
 نقـش و  موضوعآيد و همين  ه شمار ميب ) درصد ۱۰ جنگلي كمتر از  

 اقتـصادي،  )ةارزش منابع طبيعي را بـه عنـوان بـستر رشـد و توسـع            
اجتماعي و زيستي بويژه در مناطق خشك و بياباني كشور، دو چندان   

 .)۱۳۸۱يخكشي،  (كنند مي

ساله،تعيين و معرفـي     ۵ ةشود تا انتهاي يك دور     پيش بيني مي  
هـاي نـو،     هاي انرژي   اجراي پروژه  يبرااولويت دار    مناطق بحراني و  

بينـي اسـتفاده از      هـاي نـو، پـيش      ترويج فرهنگ اسـتفاده از انـرژي      
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داري،  بيابان زدايي، جنگـل    (هاي نو در طرحهاي منابع طبيعي      انرژي

 .تحقق يابد ...) مرتعداري، آبخيزداري، حفاظت و

 هـاي نـو    كه سازمان انـرژي   شود    بيني مي   پيشدر همين مدت،    
هـاي نـو قابـل اسـتفاده را معرفـي كـرده،              انواع انرژي ) رووزارت ني (

برداري به تفكيك انـواع انـرژي را تعيـين كـرده و              مناطق قابل بهره  
اي، فنـي و مهندسـي، طـرح و نظـارت بـر              سرانجام خدمات مشاوره  

هاي تجديدپذير متناسـب     پتانسيل سنجي در اجراي طرحهاي انرژي     
  .ه دهدئبا هر منطقه را ارا

 
هاي  ذاري خدمات غير قابل تبادل كويرها و بيابانارزشگ) د

  كشور
ــادل كويرهــا و   ــل تب در راســتاي ارزشــگذاري خــدمات غيرقاب

  :توان به موارد زير اشاره كرد هاي استان اصفهان مي بيابان
  

 شناخت و ارزشگذاري تنوع جانوري -
 شناخت و ارزشگذاري تنوع گياهي -

و سـازگار بـه زيـست بـوم         هاي گياهي بومي     بررسي توانايي گونه   -
 بياباني كشور از منظر ترسيب كربن، توليد اكسيژن، 

بررسي نقش استقرار پوشش گياهي در مناطق بياباني بـر تعـديل             -
  اقليم و آشيان سازي

 شناخت و ارزشگذاري چشم اندازهاي طبيعي -
شناخت و ارزشگذاري كهن زادبـوم هـا و سـكونتگاههاي انـساني        -

هــا و مراتــع  ســسه تحقيقــات جنگــلؤم(هــا  انحاشــيه كــوير و بيابــ
  ).۱۳۸۷كشور،

  
  ها يادداشت

1-United National Environment Program (UNEP) 

هاي زيست محيطي  نهادي است وابسته به سازمان ملل متحد كه فعاليت
هاي اعضا در  كندو درتشويق و كمك به سياست اعضاي خود را كمك مي

  .كند يت ميحفاظت از طبيعت و جو زمين فعال
  
  هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان  آمار نامه-۲
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