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   چکیده

 براي را شرايط انساني، هايفعاليت و اقليم تغيير وسيلۀبه خشکنيمه و خشک مناطق در زمين تخريب

 سوق انهدام سوي به را منابعش و سرزمين که است روندي زاييانبياب ديگر به عبارت .کندمي فراهم زاييبيابان

توسط مدل تعيين راهبرد  در استان يزد زاييبيابان ارائه راهکارهاي مديريت ،اين تحقيق دهد. هدف ازمي
SWOT در استان يزد توسط  زاييبر فرايند بيابانمؤثر  بيروني ت انجام اين مطالعه، عوامل دروني وجه باشد.مي

نتايج نشان داد  زايي ارائه شدند.دي و راهکارهاي کنترل بيابانبنعجم SWOTروش دلفي تعيين و توسط مدل 
 دستبه 96/1و امتياز نهايي عوامل بيروني  65/2زايي در استان يزد در بيابان مؤثرکه امتياز نهايي عوامل دروني 

-زايي در استان يزد، راهبردهاي مقابله با تهديدات ميآمد. بنابراين بهترين راهبردها جهت کنترل پديده بيابان
 و بوده اهميت حايز هاراهکار تمامي به زايي و پيچيدگي اين پديده، توجهباشد. هر چند با توجه به ماهيت بيابان

به  SWOTدر نهايت مدل  .باشد استان اين در زاييبيابان کنترل ضامن توانمي ها،راهکار تمامي از ايمجموعه
 زايي و ارائه راهکارهاي کنترلي اين پديده نشان داد.خوبي کارايي خود را در ارزيابي پديده بيابان
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 مقدمه

ان از گير بسياري از کشورهاي جهنزايي به عنوان يک معضل گريباحال حاضر بيابان در

شونده فرآيند از بين رفتن منابع تجديد  باشد و نتيجه اينجمله کشورهاي در حال توسعه مي

زايي مشتمل بر (. طبق تعريف، بيابان66: 1383هر يک از اين کشورها است )احمدي، در 

گردد، فرآيندهايي است که هم زائيده عوامل طبيعي بوده و هم به عملکرد نادرست انسان بر مي

منفرد و يا مرکب در افزايش روند تخريبي  صورتبهه اين فرآيندها ممکن است وريکطهب

و زايي ارائه شده زيادي براي واژه بيابان تعاريفتاکنون (. 1383شرکت داشته باشند )جوادي، 

ر اکوسيستم از وضعيت مطلوب به وضعيت نامطلوب و يها نشان دهنده تغيهر کدام از تعريف

زايي عبارتست از کاهش توان اکولوژيکي و بيولوژيکي بيابانباشد. ژيکي ميکاهش توليد بيولو

و عمدتاً مناطق خشک و  زمين که ممکن است به صورت طبيعي يا غير طبيعي اتفاق بيفتد

دهد را کاهش مي با شتابي فزاينده، کارآيي سرزمينقرار داده و تأثير خشک را تحت نيمه

 (.16: 1386)اکبري و همکاران، 

 ضرورت و اهمیت تحقیق

زايي به منظور ثر در وقوع پديده بيابانهاي مؤشاخص و امروزه ضرورت شناخت دقيق معيارها

 ضرورت آن بر مؤثر مهمترين عوامل تعيين و زاييبيابان شدت دادن نشان براي مدل يک ارائه

-بيابان اکتورهايف گسترش ريزي صحيح و اصولي مناطق بياباني ازبرنامه دارد، تا با مديريت و

ترين ابزارهاى پشتيبانى تصميم، يکى از مهم (.67: 1383)احمدي،  جلوگيري شود زايي

)نقاط قوت و نقاط ضعف( و  ياست. اين رويکرد با بررسى عوامل داخل SWOT سيماتر

راهبرد خود را  کنديگيرنده کمک مها و تهديدها( تأثيرگذار به تصميمعوامل خارجى )فرصت

هايش براى هايش را کاهش دهد و يا از فرصتى نقاط قوتى تدوين نمايد که ضعفبر مبنا
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، SWOTروش تجزيه و تحليل مدل . (631: 2004، 1)دايسون از تهديدها استفاده نمايد احتراز

 ها،ضعف ها،است که به شکل نظام يافته هر يک از عوامل قوت يمختصر و مفيد يمدل تحليل

حرفه مورد  يمتناسب با موقعيت کنونراهبردهاي کرده و  ناساييش را تهديدها و هافرصت

مناسب جهت کنترل و  يارائه راهکارها ق،يتحق ناي از هدف. سازدرا منعکس مي يررسب

 با توجه به آنچه گفته شد باشد.يم SWOTتوسط مدل  زديدر استان  ييزاابانيب دهيپد تيريمد

زايي استان يزد ثر در روند بيابانمهمترين عوامل مؤ .باشدقرار مياين االت تحقيق حاضر به سؤ

 .زايي در استان يزد چيست؟مهمترين راهکارهاي کنترل پديده بيابانو  چيست؟

مهمترين الف(  شود.امل اين موارد ميشفرضيات تحقيق ، همچنين با توجه به هدف و سؤاالت

رزي سنتي، تمرکز مراکز صنعتي و فراخشک، کشاو خشک و زايي در استان يزد اقليمعوامل بيابان

-ترين راهکار کنترل بيابانمهمب(  باشد.زدايي ميهاي بيابانعدم توجه به مشارکت مردم در طرح

هاي طبيعي استان يزد جهت کاهش وابستگي به منابع آب و زايي در استان يزد استفاده از پتانسيل

 باشد.زدايي ميها در طرح هاي بياباننت مردم و استفاده از دانش بومي آخاک و همچنين مشارک

 پیشینه و ادبیات تحقیق

زايي و راهکارهاي کنترل آن انجام گرفته است. تحقيقات انجام شده در مورد عوامل بيابان

طهماسبي  زايي برشمرد.ديد کننده بيابانش( عوامل انساني را مهمترين عامل ت1380همتي)

دانست. منطقه يزد را تخريب پوشش گياهي  زايي درابان( مهمترين عامل بي121: 1384بيرگاني)

زايي دانست و ( شور شدن خاک توسط آبياري با آب شور را عامل بيابان360: 1385شريفاني )

مخلوط نمودن پساب با آب شور را راهکار مناسبي جهت کاهش اثرات شوري آب شور و 

زيرزميني و خاک را به د، دو معيار آب( از بين معيارهاي موجو1386زدايي دانست. عبدي)بيابان

 
1 - Dayson 
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( در منطقه 403: 1389چلو وهمکاران)زايي در نظر گرفت. قرهعنوان معيارهاي کليدي بيابان

زايي در منطقه دانست و همت آباد يزد، تخريب منابع آبي را مهمترين عامل بيابان-خضزآباد

زارها ياري و کنترل جمعيت تاغمتعادل سازي برداشت آب، تغيير الگوي کشت، تغيير الگوي آب

 زايي در منطقه دانست.يابانصرف آب را بهترين راهکار کنترل بجويي در مو به طور کلي صرفه

تان را عوامل سزايي در منطقه نياتک سي( مهمترين عامل بيابان122: 1389) حسيني وهمکاران

ساسيت اراضي دشت ( ح92: 1390ذوالفقاري و همکاران) بيان نمودند. (محيطي)خشکسالي

گياهي، فرسايش زايي را مورد بررسي قرار دادند و چهار معياراقليم ، پوششسيستان به بيابان

زايي منطقه در نظر گرفتند. شاکريان ثر در بيابانهاي مؤبادي وخاک را به عنوان مهمترين عامل

شاخص هدايت  ن،زايي بالفعل جرقوييه اصفها( در بررسي وضعيت بيابان1390و همکاران )

: 1391) . بحريني و همکارانزايي منطقه دانستندثرترين عامل در بيابانالکتريکي خاک را مؤ

شاخص خشکي و  هاي مورد بررسي، دو( به اين نتيجه رسيدند که در بين شاخص899

زايي شده ترين عوامل هستند که سبب فرآيند بيابانشاخص درصد تراکم پوشش غير زنده مهم

، نتايج زايي کشور چينبراي تعيين عامل کليدي در بيابان(، 188: 6200) و همکاران 1گوان اند.

زايي دخالت يند بيابانآفر هاي انساني هر دو با هم درکه عوامل اقليمي و فعاليتنشان داد 

 غيره جنگلکاري و هاي انساني نظير اعمال مديريت صحيح،ها فعاليتاند و در برخي سالداشته

زدايي به کاهش روند بياباني شدن منطقه منجر شده که حتي موجب احياء مجدد و بيابان نه تنها

برداري روستاييان از هاي بهرهشناخت روش (325: 2007همکاران ) و 2دوليسکا. شده است

زايي را عامل منابع طبيعي و ادراک آنان از اثرات اجتماعي و اقتصادي و زيست محيطي بيابان

هاي مديريت مشارکت جوامع محلي در طرح ،زايي دانستند. در تحقيقي ديگربانمهم کنترل بيا

 
1 - Wang 

2 - Dolisca    
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. در (320: 2010، 1)ديز و ملنتوش شدکنترل اين پديده عنوان  ي مناسب جهتراهکار ،بيابان

شود که راهبردهاي ارايه شده به صورت بخشي اکثر تحقيقات انجام شده، همواره مشاهده مي

دهد. بنابراين ود و دور از واقعيت ارايه ميکه در نتيجه نتايج محدو غيرهمه جانبه نگر است 

هاي محدود در جهت بدست آوردن نتايج منطبق با واقعيت و جلوگيري از اتالف سرمايه

ها مي باشد که بتواند موارد بيان شده را پوشش دهد. نياز به ساير روش هاي احياي بيابان،طرح

گيري چند معياره هاي تصميممند، از جمله مدلي نظامهادر اين ميان استفاده از مدل

(2MCDM) گيري چند معياره به منظور هاي تصميمتواند راهگشا باشد. امروزه کاربرد مدلمي

ها، با توجه به اي يافته است چرا که از طريق آنريزي رواج گستردهافزايش دقت در امر برنامه

، 3)مالزسکي به انتخاب بهترين گزينه دست يافتتوان معيارهاي کمي و کيفي متعدد، مي

استفاده شده است و  بسياري در حوزه مديريت راهبردي ي کميهاو از ابزارها و روش (2002

ظات گيري با در نظرگرفتن همزمان مالحترين مؤلفه در اين حوزه، تصميمکه اصلياز آنجايي

بيشترين ميزان استفاده را  (MCDM) معيارهگيري چندي تصميمهاباشد لذا روشچندگانه مي

 اند.به خود اختصاص داده

 شناسیروش

 منطقه مورد مطالعه 

تا  قهيدق 52درجه و  29 يهاعرض نيماب ران،يا يمرکز فالتي ستان يزد در قسمت مرکزا

طول  قهيدق 37درجه و 56تا  قهيدق 55 درجه و 52و  يعرض شمال قهيدق 27درجه و  33

استان  نيمربع، چهارم لومتريک 73551در حدود  ياستان با مساحت ني. اواقع شده است يشرق

سمنان و اصفهان، از شمال  يهااز شمال و غرب به استان زدي. تظ وسعت در کشور اسابه لح

 
1 - Diez & Mclntosh 
2 -Multiple-criteria decision making 

3 - Malczewski 
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از جنوب غربي استان فارس و از سمت  ،کرمان جنوبي وخراسان  هايبه استانو شرق شرق 

 666تنوع است. از حدود  يدارا يو بلند ياز نظر پست. شوديجنوب شرقي به کرمان محدود م

متر )قله شيرکوه( تغيير  4075عقدا( تا  يکيدر نزد نيزر گير ريآزاد )کو يمتر از سطح دريا

. نوسان درجه حرارت در باشديميليمتر م 100تا  50ساالنه بين  ي. مقدار متوسط بارندگکنديم

درجه سانتيگراد  45ار زياد است. حداکثر حرارت در شب و روز بسي يزمستان و تابستان و حت

تمام  يزير صفر متغير است. ميانگين روزانه دما برا انتيگراددرجه س 20صفر و حداقل  يباال

 ياز فالت مرکز يدرجه سانتيگراد متغير است. محدوده استان يزد جزئ 7/20تا  9/11سال بين 

از مساحت  يدارند. بخش بزرگ يفالت جاايران نيز عمدتاً در اين  يايران است که کويرها

 پوشانده است.  مختلف ياز کويرها يهايمحدوده استان را قسمت

 

 مطالعه مورد منطقه ییایجغراف تیموقع -1 شماره  شکل

 روش اجرایی طرح 
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 تعیین عوامل درونی و بیرونی به روش دلفی

يروني موثر در پديده اطالعات مربوط به عوامل دروني و ب انجام تحقيق حاضر، نياز به

سازي کليه عوامل آوري اطالعات و آمادههاي کنترل آن را دارد. جهت جمعزايي و روشبيابان

ن در استان يزد از نظرات نخبگان آشنا در آزايي و کنترل دروني و بيروني مرتبط با پديده بيابان

رها از روش دلفي معيا افزودن يا حذف همچنين جهت اصالح، اين زمينه استفاده گرديد.

از اين  استفاده شد. بدين صورت که جهت تجميع نظر کارشناسان و شناسايي عوامل جديد

 استخراج براي گروهي دانش کسب هايروش از دلفي يکي روش استفاده گرديد. روش

 به رسيدن اين کار با  است. موضوع يا سؤال يک مورد در متخصصان از گروه يک از نظرات

 و دهندگان، پاسخ گمنامي حفظ با ايپرسشنامه چينش از مجموعه يک طريق از گروهي اجماع

شود. بکارگيري روش دلفي عمدتاً با هدف کشف انجام مي گروه اعضاي به نظرات بازخورد

گيري است. ي اطالعاتي مناسب به منظور تصميمهاي خالقانه و قابل اطمينان و يا تهيهايده

کنندگان در تحقيق بستگي ندارد بلکه به اعتبار علمي رکتاعتبار روش دلفي به تعداد ش

شود متخصصان در اين تحقيق سعي مي باشد.متخصصان شرکت کننده در پژوهش وابسته مي

ها در قالب زايي در روش دلفي شرکت داده شدند و نظرات آنآشنا در زمينه پديده بيابان

حله توزيع پرسشنامه و بازخورد پرسشنامه سنجيده و تدوين شد. در نهايت طي چند مر

نظرات، عوامل دروني و بيروني نهايي و مورد قبول تمامي کارشناسان آشنا در اين زمينه، 

 شناساي گرديد.

 

 

 

 بندی و ارایه راهکار برای جمع SWOTاستفاده از مدل 
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و  SWOTارزيابي راهکارهاي کنترل و مديريت بيابان از مدل تحليل  جهت تدوين و

 کيفي هايمدل از يکي SWOT ماتريسگردد. راهبردهاي خرد و کالن استفاده مي پيشنهاد

 هدف، روش اين در. است گرفته قرار استفاده و تاييد مورد گسترده صورت به که است کارآمد

 از سيستم داخلي قوت و ضعف نقاط و طرف يک از محيطي تهديدهاي و هافرصت ارزيابي

 انتخاب و عوامل اين شناسايي براي را سيستماتيکي حليلت SWOT مدل. باشدمي ديگر سوي

روش اجرايي استفاده از  دهد.مي ارائه نمايد،مي ايجاد را آنها بين تطابق بهترين که راهبردي

 در تحقيق حاضر به شرح زير است: SWOTمدل 

 (IFE) داخلی عوامل ارزیابی ماتریس

 اين. باشدمي داخلي عوامل يراهبرد بررسي حاصل داخلي، عوامل ارزيابي ماتريس

اين ماتريس  يکند. براي تهيهرا تدوين و ارزيابي مي اصلي ضعف و قوت نقاط ماتريس

 : مراحل زير بايد طي شود

ها و شوند، ابتدا قوتمي پس از بررسي عوامل داخلي، عوامل شناخته شده فهرست -1

 شود.مي هاي شناسايي و نوشتهسپس ضعف

اهميت( تا شود. اين ضرايب از صفر )بيداده مي شده وزن يا ضريب فهرستبه عوامل  -2

دهنده اهميت نسبي يک عامل از نظر موفق بودن منطقه باشند. ضريب نشانمهم( مي )بسيار يک

 باشد و مجموع اين ضرايب بايد برابر يک باشد.در وضعيت مربوطه مي

 و 1 يها رتبهو به ضعف 4 و 3 يبهها رتبه هنگام رتبه دادن به عوامل داخلي، به قوت -3

 2 يبه معني قوت اساسي است. رتبه 4 يبه معني قوت نسبي و رتبه 3 يشود. رتبهداده مي 2

 بيانگر ضعف اساسي است. 1 يبه معني ضعف نسبي و رتبه

 دست آيد.ه شود و تا امتياز نهايي بمربوطه ضرب مي يضريب هر عامل در رتبه -4
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-امتياز عوامل داخلي تعيين مي تيازات نهايي متعلق به هر يک از عوامل،از مجموع ام -5

 شود.

باشد  4تا  5/2باشد، بيانگر ضعف و چنانچه  5/2تا  1اگر جمع امتياز نهايي عوامل داخلي 

 به معناي قوت است. 

 (EFE)1ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 

باشد. اين مل خارجي ميعوا راهبرديماتريس ارزيابي عوامل خارجي، حاصل بررسي 

کند. براي تهيه اين ها و تهديدهاي محيط خارجي را تدوين و ارزيابي ميماتريس فرصت

 .ماتريس مراحل زير بايد طي شود

شوند، ابتدا عواملي که پس از بررسي عوامل خارجي، عوامل شناخته شده فهرست مي -1

 شود.کنند، نوشته ميا تهديد ميشوند و سپس عواملي که منطقه ردر آينده موجب فرصت مي

اهميت( تا شود. اين ضرايب از صفر )بيداده مي به عوامل فهرست شده وزن يا ضريب -2

دهنده اهميت نسبي يک عامل از نظر موفق بودن منطقه باشند. ضريب نشان)بسيار مهم( مي يک

 باشد. مجموع اين ضرايب بايد برابر يک باشد.در وضعيت مربوطه مي

ها و تهديدهاي پيش روي، به دادن به عوامل خارجي يعني فرصتهنگام رتبهبه -3

به  4به معني فرصت نسبي و رتبه  3شود. رتبه داده مي 2 و 1و تهديدها  4 و 3ها رتبه فرصت

به معني تهديد نسبي و رتبه يک به معني تهديد اساسي  2معني فرصت اساسي است. رتبه 

 است.

 به باشد 4 تا 5/2 چنانچه و تهديد بيانگر باشد، 5/2 تا 1 خارجي عوامل يينها امتياز جمع اگر 

 . است فرصت معناي

 
1-External Factors Evaluation Matrix 
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 در که SWOT مدل اجزاي حاوي هايپرسشنامه جهت ارزيابي عوامل داخلي و خارجي،

 قرار مربوطه متخصصين اختيار در امتيازدهي جهت بود، شده تهيه( دلفي روش)قبل بخش

 به طرف بي و آشنا هايارگان و افراد تمامي نظر از دلفي، روش دهمانن گرديد سعي و گرفت

 مقطع دانشجويان شامل افراد اين. گردد حاصل نتيجه بهترين تا گردد استفاده حاضر تحقيق

 غيره و طبيعي منابع و کشاورزي تحقيقات مراکز و هادانشگاه علمي تهيأ اعضاي دکتري،

 .بودند

 های تدوین شده راهکار

امتياز نهايي اين عوامل بدست آمد،  و عوامل داخلي و خارجي شناسايي شداين که  بعد از 

هاي مطلوب از بين راهکار(، IE) اي عوامل داخلي و خارجيبا استفاده از ماتريس چهارخانه

 هاي ارائه شده انتخاب و پيشنهاد گرديدند.راهکار

 و هاضعف و حداکثر به را هافرصت و هاقوت مناسب راهبرد يک مدل، اين ديدگاه از

 و هافرصت و ضعف و قوت نقاط منظور اين براي. رساندمي ممکن حداقل به را هاتهديد

 يکديگر با عوامل اين تلفيق و ترکيب از و شوندمي داده پيوند کلي حالت چهار در تهديدها

 . باشدمي زير شرح به راهبردها. شوندمي انتخاب راهبردي هايگزينه

 سازمان قوت نقاط بکارگيري با محيطي هايفرصت از استفاده حداکثر هبردهايراالف( 

 با مواجهه از جلوگيري براي سازمان قوت نقاط از استفاده راهبردهايب( (، SO هايراهکار)

 هايفرصت در که ايبالقوه هايازمزيت استفاده راهبردهايپ( (، STهايراهکار) تهديدها

ج( ( و WO هايراهکار) سازمان در موجود ضعف نقاط رانجب براي است نهفته محيطي

 هايراهکار) ضعف نقاط و تهديدها از ناشي هايزيان رساندن حداقل به براي راهبردهايي

WT.) 
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 تدوين نيز يزد استان در زاييبيابان پديده کنترل راهبردهاي معيارها، امتيازدهي با نهايت در

 .شد

 هایافته

 عیین عوامل درونی و بیرونی مربوطه به روش دلفیمربوط به ت هاییافته

 ضعف( و نقطه شش و قوت نقطه شش) دروني عوامل مورد 12 شامل اين بخشهاي يافته

 مديريت و کنترل زمينه در يزد استان در( تهديد هفت و فرصت هفت) بيروني عوامل مورد 14

 ده است.آورده ش 2و 1که نتايج در جدول  .باشندمي زاييبيابان پديده

  SWOTمربوط به ارزیابی عوامل درونی توسط مدل  هاییافته

مربوط به تعيين نقاط قوت و ضعف)عوامل دروني( و ارزيابي اين عوامل به  هاييافته

شود از آورده شده است. همانگونه که در جدول ديده مي 1ها در جدول وسيله امتيازدهي به آن

 در زايي وجود دانش بومي قويهت کنترل پديده بيابانبين نقاط قوت موجود در استان يزد ج

طبيعي، تمايل عمومي مردم به حفظ محيط زيست و وجود مطالعات  منابع از بهربرداري زمينه

و پيشينه تحقيق در سطح استان به ترتيب بيشترين ضريب اهميت و امتياز نهايي را کسب 

دهد و زدايي نشان ميهاي بيابانحدو عامل اهميت مسايل اجتماعي در موفقيت طر نمودند.

عامل سوم از جنبه جلوگيري از اتالف سرمايه و زمان جهت کسب شناخت منطقه جهت 

دهد. ساير نقاط قوت استان شامل وجود کارشناسان نخبه در زدايي را نشان ميهاي بيابانطرح

اني استان و وجود بخش تحقيقات و اجرايي، وجود تنوع زيستي مناسب و سازگار با مناطق بياب

 )مانند مرکز تحقيقات باروري ابرها، مرکز تحقيقات مديريت بيابان و هاي مناسبزيرساخت

هاي ارتباطي استان با ضريب اهميت و امتياز نهايي باال و با اندک اختالف از عوامل و راه غيره(

هاي استان قرار هاي بعدي نقاط قوت استان در زمينه مديريت و کنترل بيابانقبلي، در رتبه
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باشند که از اين نظر استان ها مهم ميگرفتند. تمامي سه عامل اخير از بعد فني و مهندسي طرح

جهت کنترل پديده  هاي استاندر مورد ضعف باشد.ها همراه مييزد با حداقل محدوديت

 در تيسن کشاورزي هاي پي در پي، وجودخشک و خشکسالي زايي، به ترتيب عامل اقليمبيابان

اين  .شدند ارزيابي عوامل مهمترين استان در بادي فرسايش بحران هايکانون تعدد و منطقه

)با اقليم  زدايي در اين استانهاي بيابانعوامل اهميت عوامل اقليمي و سختي اجراي طرح

 بودن دولتي محلي، جوامع بومي دانش گرفتن نظر در دهد. عدمخشن و خشک( را نشان مي

 محيط کنندهآلوده هايکارخانه و صنعتي هايشهرک زياد تمرکز آن و بودن بر زمان و هاطرح

استان عوامل مهم بعدي با اختالف جزئي با عوامل قبلي توسط کارشناسان نخبه  در زيست

 زاييبيابان کنترل زمينه در مختلف اندرکار دست هايارگان وجود همچنينامتياز بندي شدند. 

)هر چند با ميزان باالي اهميت( ارزيابي گرديد. در  ترين ضعفهميتکم ا هماهنگي عدم و

 65/2زايي نهايت امتياز نهايي ارزيابي عوامل دروني استان يزد در مورد کنترل پديده بيابان

 باشد.بدست آمد که نشان از وزن نسبي باالتر نقاط قوت نسبت به نقاط ضعف استان مي

 زایی استان یزدنی موثر در بیابانعوامل دروارزیابی  -1جدول شماره 

 امتياز نهايي رتبه ضريب اهميت (Weaknesses( و نقاط ضعف)Strenghthsنقاط قوت)

دانش بومي قوي مردم در زمينه بهربرداري از منابع طبيعي و 
 کشاورزي

 

090133/0 
4 360531/0 

 345352/0 4 086338/0 تمايل عمومي مناسب مردم محلي به حفظ محيط زيست

زايي و زمينه بيابان ات زياد و پيشينه تحقيق مناسب دروجود مطالع
 341556/0 4 085389/0 کنترل آن در سطح استان

 330171/0 4 082543/0 اجرايي وجود کارشناسان نخبه در بخش تحقيقاتي و

وجود تنوع زيستي خوب و سازگار با مناطق خشک و بياباني در 
 32258/0 3 080645/0 استان يزد

و همچنين قرارگيري اکثر نقاط  وجود زير ساخت هاي مناسب
-هاي ارتباطي و کرويدرهاي بينادهشهري استان در حاشيه ج

077799/0 4 311196/0 
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 برداري از اين امکان در جهت توسعه استانالمللي و امکان بهره

)بارش کم، دماي باال و تبخير زياد( و وقوع  اقليم خشک
 هاي اخيرپي در سالپي در  هايخشکسالي

09203/0 1 09203/0 

 087287/0 1 087287/0 در سطح استان هاي بحراني فرسايش باديتعدد زياد کانون

بخوان به آوجود کشاورزي سنتي در منطقه و کاهش ساالنه سطح 
 علت اقليم خشک و کارايي پايين مصرف آب در کشاورزي و

 غيره

087287/0 1 087287/0 

ها بومي جوامع محلي، دولتي بودن طرحتن دانش عدم در نظر گرف
 و زمان بر بودن آن

081594/0 1 081594/0 

هاي آلوده کننده محيط هاي صنعتي و کارخانهتمرکز زياد شهرک
 زيست در استان

078748/0 2 157495/0 

زايي کنترل بيابانهاي دست اندرکار مختلف در زمينه وجود ارگان
 هاسازماني و وجود موازي کاري و عدم هماهنگي و انسجام

070209/0 2 140417/0 

 6574/2  1 جمع

 SWOTنتایج مربوط به ارزیابی عوامل بیرونی توسط مدل 

زايي و کنترل نه پديده بيابانهاي استان يزد در زميها نو تهديدنتايج مربوط به تعيين فرصت

هاي شود از بين فرصتدر جدول ديده مي. همانگونه که آورده شده است 2در جدول  آن

اردکان  –زايي دو عامل اهميت حياتي دشت يزد موجود در استان يزد جهت کنترل پديده بيابان

از نظر اقتصادي، اجتماعي،  سياسي و صنعتي در استان يزد و توجه ويزه مسئولين به اين دشت 

و معدن با توجه به صنعتي بودن ي به بخش صنعت و امکان انتقال نيروي کار از بخش کشاورز

اين دو عامل از جنبه  .استان مشترکا بيشترين ضريب اهميت و امتياز نهايي را کسب نمودند

ل اجتماعي و اقتصادي و تامين معبشت ساکنان مناطق بياباني )در صورت کاهش وابستگي ئمسا

شهر يزد و ساير از پساب  تفادهباشد. دو عامل امکان اسآنان به منابع طبيعي( مهم مي

هاي زيست محيطي مرتبط با ها و بحرانزدايي و افزايش اهميت پديدهبيابان ها جهتشهرستان

اين دو عامل نيز از  هاي بعدي اهميت در سطح استان در نظر گرفته شدند.زايي در رتبهبيابان

گاهي آش و همچنين افزاي)استفاده از پساب(  جنبه تامين آب جهت احياي بيولوؤيک منطقه
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در  باشد.)افزايش اهميت بيابان زايي( مهم مي زايي و اثرات آنساکنان نسبت به پديده بيابان

)امکان تامين  اي در منطقه با توجه به کمبود آبنهايت سه عامل عامل توجه به کاشت گلخانه

اضي بياباني و هاي گردشگري متعدد در ارشت کشاورزان از اين طريق(، وجود جاذبهيمع

فراوان  هاي زيست محيطيتان يزد و قابليتهاي متعدد در اسکويري اين مناطق و وجود اقليم

افزايش توان اقتصادي ساکنان( با ضريب اهميت باال  استان مانند انرژي خورشيدي، بادي و ..)

پديده هاي استان جهت کنترل هاي بعدي فرصتو با اندک اختالف از عوامل قبلي، در رتبه

زايي، به ترتيب جهت کنترل پديده بيابان هي شدند. در مورد تهديدهاي استانايي امتياز دزبيابان

هاي صنعتي و معدني بر حفظ محيط زيست در چهار عامل وجود تفکر ارجعيت کامل قعاليت

بع زايي(، استفاده از منا)بعد اهميت مسايل اجتماعي و اقتصادي در بيابان کشور و سطح استان

هاي مبدا و اثرات متفاوت منفي براي تامين آب)تهديد عدم تامين آب از استان خارج از دشت

 اي خاصزايي و عدم تمرکز دولت به منطقهدرگير بودن بخش اعظم کشور با پديده بيابان، آن(

 هايي غير بومي و ناسازگار با شرايط منطقهزدايي( و گونه)عدم تامين بودجه کافي جهت بيابان

شش بومي منطقه و تخريب منابع آبي و خاکي( مهمترين تهديدهاي استان با )با نابودي پو

عوامل مهمي ارزيابي شدند. سه  همه آنهابنابراين کم نسبت به هم امتياز بندي شدند.  اختالف

ها، عدم اجراي عامل تخريب و بر هم زدن تعادل محيط زيست ناشي از اجراي نامناسب طرح

ها توسط هاي طرحنظارت کافي و عدم پرداخت به موقع هزينه با توجه به عدمها صحيح طرح

ها با دولت و استفاده از کارشناسان غيربومي و ناآشنا به منطقه براي تدوين و اجراي طرح

-زدايي را بيان مي)هر سه عامل اخير بعد فني اجراي طرح بيابان وجود نخبگان بومي منطقه

بي شدند. در نهايت امتياز نهايي ارزيابي عوامل بيروني ارزيا دي اهميتهاي بعمايند( در رتبهن

بدست آمد که نشان از وزن نسبي باالتر  96/1زايي استان يزد در مورد کنترل پديده بيابان

 باشد.ها ميتهديدهاي استان نسبت به فزصت
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 زایی استان یزدعوامل بیرونی موثر در بیابان ارزیابی -2جدول شماره 

 امتياز نهايي رتبه ضريب اهميت (Threats( و تهديدها)Opportunitiesها)صتفر

سياسي و  اردکان از نظر اقتصادي، اجتماعي، –اهميت حياتي دشت يزد 
صنعتي در استان يزد و توجه ويزه مسئولين به اين دشت با توجه به 

 اهميت آن
076861/0 4 30446/0 

ت و معدن با رزي به بخش صنعامکان انتقال نيروي کار از بخش کشاو
 توجه به صنعتي بودن استان

076861/0 4 30446/0 

 زدايي ها جهت  بيابانامکان استفاده از پساب شهر يزد و ساير شهرستان
072058/0 4 291433/0 

زايي هاي زيست محيطي مرتبط با بيابانها و بحرانافزايش اهميت پديده
 در کشور مثل تغيير اقليم کم آبي و ريزگرد

072058/0 3 216173/0 

 20565/0 3 068855/0 توجه به کاشت گلخانه اي در منطقه با توجه به کمبود آب

هاي گردشگري متعدد در اراضي بياباني و کويري اين وجود جاذبه
 و ملي سطوح در اکوتوريسم جذب جهت باال بسيار مناطق و توان

 جهاني

068855/0 4 27542/0 

فراوان   محيط زيست هاين يزد و قابليتمتعدد در استا هايوجود اقليم
 استان مانند انرژي خورشيدي و ....

064852/0 3 194556/0 

هاي صنعتي و معدني بر حفظ محيط وجود تفکر ارجعيت کامل قعاليت
 زيست در کشور و سطح استان

076861/0 1 076861/0 

آب  مکان عدم تاميناستفاده از منابع خارج از دشت براي تامين آب و ا
 توسط شهرهاي مبدا

07446/0 1 07446/0 

زايي و عدم تمرکز دولت درگير بودن بخش اعظم کشور با پديده بيابان
 اي خاصبه منطقه

073659/0 1 073659/0 

هايي غير تغيير تنوع پوشش گياهي و تنوع زيستي منطقه و ورود گونه
 خرب ثار مآبومي و ناسازگار با شرايط منطقه با 

052858/0 1 052858/0 

تخريب و بر هم زدن تعادل محيط زيست ناشي از اجراي نامناسب 
هاي کارشناسي نشده و بدون توجه به شرايط ها و انجام طرحطرح

 محيطي 

070456/0 2 140913/0 

ها با توجه به عدم نظارت کافي و عدم عدم اجراي صحيح طرح
 سط دولت ها توپرداخت به موقع هزينه هاي طرح

069656/0 2 139311/0 

استفاده از کارشناسان غيربومي و ناآشنا به منطقه براي تدوين و اجراي 
 ها با وجود نخبگان بومي منطقه و آشنا به شرايط منطقه طرح

060849/0 2 121697/0 

 9615/1  1 جمع
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 های تدوین شده راهکارنتایج مربوط به 

استان يزد، با توجه به امتياز نهايي عوامل زايي در يابانتعيين و تدوين راهبردهاي کنترل ب

زايي در اين استان انجام گرفت. با توجه به اين که جمع عوامل دروني و بيروني موثر در بيابان

مديريت  براي برتر راهبردهاي دهد،ل بيروني، تهديد را نشان ميدروني، قوت و جمع عوام

 براي باشد. بنابراين( ميSTله با تهديدات)راهبردهاي مقاب زد،يزايي در استان فرايند بيابان

 اولويت در راهبردهاي مقابله با تهديدات ابتدا است بهتر منطقه در زداييبحث بيابان  به رسيدن

زمينه مقابله با تهديدات پيش رو را  با توجه به نقاط قوت استان، ،طريق اين از تا قرارگيرد

زايي، با توجه به پيچيدگي اين پديده و چند يابانرايند مديريت بفراهم نمود. هر چند که در ف

بعدي بودن عوامل موثر در آن، توجه به تمامي عوامل موثر و راهبردهاي کنترل ابن عوامل 

باشد. نابراين تمامي راهبردهاي ممکن و موثر در کنترل اين پديده در تحقيق حائز اهميت مي

 زير مي باشد. حاضر آورده شده است. که به قرار

  (SO)های تهاجمی نتایچ راهبردهای

هاي توسعه گردشگري و اکوتوريسم بيابان در سطح ملي و بين المللي با توجه جاذبه -

 .فراوان گردشگري در سطح استان

هاي استان در کنار دانش بومي ساکنان و مطالعات مناسب همسو کردن زيرساخت -

محيطي مختلف منطقه جهت بهتر شدن  هاي زيستابليتنخبگان استان به سمت استفاده از ق

معيشت ساکنين مانند نصب پنل خورشيدي در مناطق مختلف استان، استفاده از قابليت باروري 

 . ابرها جهت تامين بخشي از آب استان و ....
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 (ST)نتایج راهبردهای مقابله با تهدیدات  

جهت نظارت بر ( NGO)بگان منطقه هاي مردم نهاد از جوامع محلي و نخايجاد تشکل-

برداران منابع طبيعي و جلوگيري از زدايي و همچنين نظارت بر بهرههاي بياباناجراي طرح

 .تخريب سرزمين

-پوشش گياهي با توجه به تنوع پوششهاي بومي منطقه جهت احياي استفاده از گونه -

خشک مناطق  ازگار با اقليمهاي ناسگياهي مطلوب و سازگار با اقليم منطقه و حذف گونه

 .زدايي و همچنين بخش کشاورزيهاي بيابانبياباني در اجراي طرح

هاي منابع طبيعي جهت برداران طرحهاي آموزشي و ترويجي براي بهرهاجراي دوره -

با توجه به تمايل عمومي  طبيعي توسط نخبگان آشنا به منطقههاي منابع مديريت پايدار عرصه

  .محيط زيسترداران به حفظ بمناسب بهره

در برنامه ريزي، اجرا و حفظ  هامشارکت جوامع محلي و استفاده از دانش بومي آن -

 .زدايي بعد از اجراهاي بيابانطرح

  (WO)نتایج راهبرهای محافظه کارانه 

هاي بحران فرسايش بادي و تعديل اثرات اقليم با استفاده از پساب تصفيه کنترل کانون-

 .انطباق باالتر پساب با اکوسيستم بيابان نسبت به بخش کشاورزي يزد با توجه بهخانه 

هاي متعدد منطقه و هاي مختلف در سطح استان با اقليمايجاد انطباق بيشتر بين کاربري -

تر و عدم تمرکز صنايع در يک مکان جهت انتقال صنايع در حال احداث به مناطق پربارش

 .حيطيکاهش آلودگي هاي زيست م

 ايجاد از )حمايت کشاورزي غير هايفعاليت در مولد شغلي هايفرصت ايجاد از حمايت -

و انتقال بخشي از نيروي بخش کشاورزي به اين  کشاورزي( غير توليدي هايتشکل و تعاوني

 .بخش با توجه به صنعتي بودن اين دشت
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 (WT)نتایج راهبردهای تدافعی 

سطح استان و استفاده از کارشناسان نخبه بومي زايي در يابانايجاد ستاد مقابله با پديده ب-

زايي و جلوگيري از هاي مختلف درگير در کنترل بيابانمنطقه آشنا جهت هماهنگي ارگان

 .ها موازي کاري آن

هاي مختلف و اعمال و ارجحيت برداري از منابع طبيعي در کاربرياصالح قوانين بهره-

 .ايدار در بخش صنعت و معدن در سطح استانحيطي و توسعه پضوابط و معيارهاي زيست م

تحول در نظام کشاورزي سنتي و کشت محصوالت با ارزش اقتصادي باالتر و مصرف  -

هاي جديد در بخش کشاورزي جهت کاهش مصرف کمتر آب و همچنين استفاده از تکنولوژي

 .آب

 نتیجه گیری و پیشنهاد ها

کنش متغيرهاي ه در اثر بر همباشد کمي ايدهاي پيچيدهزايي حاصل فرآينپديده بيابان

هاي تواند عوامل بيروني اکوسيستم بيابان )اکوسيستماين متغيرها مي شود.مختلف ايجاد مي

شود. بنابراين به مجاور( و همچنين عوامل دروني اکوسيستم باشد که در طي زمان حاصل مي

 يد ازبا، پديده يي کاهش اثرات اينراهکارهاايي و زرسد که جهت ارزيابي پديده بياباننظرمي

، ديد سيستمي و جامع نگر که بتواند کليه عوامل بيروني و دروني اکوسيستم را بررسي نمايد

گيري چند هاي تصميممند، از جمله مدلهاي نظام. در اين ميان استفاده از مدلاستفاده شود

ين جهت استفاده گرديد و تحقيق حاضر بد در SWOTمدل  تواند راهگشا باشد.معيارها مي

نتايج استفاده از اين مدل در تحقيق حاضر نشان داد که استفاده از اين مدل جهت تعيين 

کارايي الزم را داشته است. بدين صورت که چهار  زايي به خوبيهاي بيابانو شاخص معيارها

يارهاي م( به عنوان مع)عوامل دروني اکوسيست اعم از نقاط قوت و ضعف SWOTعامل مدل 
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ها و تهديدها )عوامل بيروني اکوسيستم( به عنوان زايي دروني اکوسيستم و فرصتبيابان

هاي مجاور و همگي اين عوامل زايي بيروني اکوسيستم و حاصل از اکوسيستممعيارهاي بيابان

ر گرفته شدند. زايي در منطقه مورد مطالعه در نظبه عنوان معيارهاي ارزيابي و شناخت بيابان

سعي گرديد  هچنين گري را به اين تحقيق اعمال نمود.نبنابراين اين روش ديدگاه جامع

دايي حل شود. اين يکي از زهاي بيابانهاي گذشته در ارزيابي طرح بسياري از مشکالت روش

وده، زايي بمزاياي اين طرح نسبت به ساير تحقيقات مشابه که هدفشان ارزيابي بيابان اهداف و

ديده نشده  SWOTزايي توسط مدل تحقيق مشابه در زمينه مطالعات ارزيابي بيابان باشد.مي

سنجي توسعه کشاورزي توسط سرايي و پيراسته ولي در مطالعات ديگر از جمله امکان

(، 285: 1392(، ارزيابي توان توسعه گردشگري بيابان قديري معصوم و همکاران)1391فر)

( و ساير تحقيقات از 131: 1389هراتي و همکاران ) اطق ساحلي توسطمديريت يکپارچه من

 ( به خوبي کارايي خود را نشان داده است.153: 1394سماعيل زاده، ا) جمله گردشگري

که  تزايي مي توان گفدر مورد نقاط قوت و ضعف استان در ارتباط با کنترل پديده بيابان

( گواه اين موضوع مي 65/2وني)ه جمع عوامل دربرتري نسبي به نفع نقاط قوت وجود دارد ک

-ن برتري در حد زيادي نبوده و ضعفباشد. هر چند که اين برتري نسبي وجود دارد ولي اي

باشد. ها در کنار نقاط قوت ميهاي استان نيز امتياز بااليي را گرفته و نشان از اهميت باالي آن

فريايش بادي در سطح هاي نين کانونهاي پي در پي و همچاقليم خشک استان و خشکسالي

زايي( در کنار کشاورزي سنتي با مصرف باالي آب و کارايي کم آن و )عامل طبيعي بيابان استان

)عوامل انساني  هاهمچنين تمرکز صنايع آلوده کننده محيط زيست و عدم نظارت کافي بر آن

ده است. بنابراين استان سخت نمو زايي( شرايط احيا بيابان را با وجود نقاط قوت مناسببيابان

زايي توجه کافي به نقاط ضعف استان در کنار نقاط قوت بيابانجهت تعيين راهبردهاي کنترل 

باشد. امتيازدهي نزديک به هم اکثر عوامل دروني استان در ارتباط با بسيار حايز اهميت مي
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مورد نقاط  در نمايد.ن ميزايي)نقاط قوت و ضعف( اين موضوع را به خوبي بياپديده بيابان

)تمايل عمومي  قوت استان نيز نکته حايز اهميت، امتياز باالتر مسايل اجتماعي و اقتصادي

برداري از منابع طبيعي ط زيست، دانش بومي ساکنان در مورد سازگاري و بهرهيمح ظجهت حف

تحقيق، وجود در مناطق بياباني( نسبت به مسائل فني و مهندسي )وجود مطالعات و پيشينه 

( جهت بيابانهاي مناسب جهت کنترل رشناسان نخبه، تنوع ريستي مناسب و زيرساختکا

باشد که اين نشان از اهميت بسيار باالي مسايل اجتماعي و زايي ميکنترل و مديريت بيابان

 موضوعي که در بسياري از باشد.زدايي و توجه به اين مسايل ميهاي بياباناقتصادي در پروژه

ها نيز همين طبيعي توجه کمي به آن شده و علت شکست بسياري از اين طرح هاي منابعطرح

زايي در استان يزد و همچنين سطح باشد. بنابراين در تعيين راهبردهاي کنترل بيابانموضوع مي

 کشور، مسائل اجتماعي و اقتصادي به صورت ويژه بايد گنجانده شود. 

زايي همانند عوامل اط با کنترل پديده بياباناستان در ارتب ها و تهديدهايدر مورد فرصت

که امتيازات تمامي عوامل نيز نزديک هم بوده و نشان از اهميت  تتوان گفدروني استان مي

تباط با پديده باالي تمامي عوامل دارد. تفاوت عوامل بيروني با دروني در استان يزد در ار

ها( )فرصت ا( در مقابل نکات مثبت استان)تهديده استان زايي، برتري نسبي نکات منفيبيابان

 باشد.( گواه اين موضوع مي96/1که مجموع امتياز عوامل بيروني) استزايي در مقابله با بيابان

در مورد عوامل بيروني نيز همانند عوامل دروني مسايل اجتماعي و اقتصادي نيز اهميت بااليي 

هاي صنعتي و معدني بر حفظ يت کامل قعاليتوجود تفکر ارجحاي که اند به گونهرا نشان داده

محيط زيست و همچنين امکان انتقال نيروي کار از بخش کشاورزي به بخش صنعت و معدن 

بنابراين راهبردهايي که بتواند  اند.با توجه به صنعتي بودن استان باالترين امتياز را کسب نموده

همچنين  رين راهبردها در نظر گرفته شوند.تعنوان کليدي تواند بهل را حل نمايد، ميئاين مسا

زدايي با رعايت مسايل بهداشتي پساب، استفاده از پساب استان در بخش کشاورزي و بيابان
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هاي ر قابليتيسا توجه به کشت گلخانه در سطح استان، امکان توسعه اکوتوريسم بيابان و

)مسايل  معيشت ساکنان هايي کهن فرصتبه عنواغيره  استان از جمله انرژي خورشيدي و

تواند نکات کليدي استان در جهت حل نمايد، ميزايي( را تامين مياقتصادي مقابله با بيابان

باشد که در تعيين راهبردها لحاظ  يزد مسايل اجتماعي و اقتصادي و کاهش تهديدهاي استان

ايي در سطح زابانرل و مديريت بيجهت کنت راهکاردر انتخاب  تتوان گفاند. در نهايت ميشده

توجه به تمامي  اهميت باالي تمامي عوامل دروني و بيروني استان، استان يزد با توجه به

زايي بيابانضامن کنترل  تواندها، ميراهکاراي از تمامي ها حايز اهميت بوده و مجموعهراهکار

 در اين استان باشد. 

 و ماخذمنابع 

 
 ،62شماره  ،مجله جنگل و مرتع ،زايير در بيابانررسي عوامل موثب .(1383) سناحمدي، ح .1

 .66-70  صفحه

انتخاب استراتژي بهينه توسعه گردشگري با  (.1394)عقوب زاده، يلاسماعي ،سنزاده، حاسماعيل .2

، 4فصنامه آمابش محيط، دوره  )مطالعه موردي: شهر مراغه(،SWOT استفاده از مدل راهبردي 

 .172-149، صفحه 28شماره 

بندي (. ارزيابي و طبقه1383) هارهچکشي، ب، ضامدرس، ر ،ميدرضازاده، حکريم، رتضي، ماکبري .3

 وردي مناطق خشک شمال اصفهان(، دوره)مطالعه م GISزايي با تکنيک سنجش از دور و بيابان

 .16، صفحه 2، شماره14

بندي مکاني ولويتا(، 1391) مرضاغالراهي، ليرضا، نيا، عحمد، مقدمپهلوانلري، ااطمه، بحريني، ف .4

لعه موردي: )مطا با تاکيد بر فرسايش بادي و اقليم IMDPAتخريب اراضي با استفاده از مدل 

-907 صفحه ،4شماره ، )علوم و صنايع کشاورزي( نشريه آب و خاکمنطقه بردخون بوشهر(، 

897. 
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اي در توسعه منطقهو زايي بررسي عوامل موثر در شدت بيابان(. 1383) حمدرضاجوادي، م .5

 دانشگاه تهران. دانشکده منابع طبيعي، نامه کارشناسي ارشد،پايانکرمان، 

بررسي نوع و شدت عوامل  (.1389) خدارحمبزي، محدرضا، اختصاصي،  سيد محمود،حسيني،  .6

ه دانشگا، فصلنامه فضاي جغرافيايي، (موثر در بيابان زايي سيستان)مطالعه موردي: منطقه نياتک

 .119-136صفحه  ،31شماره  9اهر، سال د اسالمي واحد آزا

خسروي، سهيال، نوري،  عليرضا،، راشکي اکبر،فقيره،  عليرضا،شهرياري،  رهاد،ذوالفقاري، ف .7

مجله تحقيقات ، IMDPAزايي دشت سيستان با استفاده مدل ارزيابي بيابان(. 1390) حسن

 . 91-97 صفحه ،91، شماره (آبخيزداري)پژوهش و سازندگي

سنجي توسعه کشاورزي با استفاده از کانام (.1391) پورياپيراسته فر، ، مد حسينمحسرايي،  .8

مديريتي تعيين راهبرد )مطالعه گيري از مدل هاي فاضالب شهري با بهرهخانهپساب تصفيه

همايش ملي توسعه روستايي،  ،روستاهاي حسن آباد و حسين آباد منطقه رستاق يزد( موردي:
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فصلنامه تحقيقات مرتع و  ،بررسي تاثير کشت گياه بر بياباني شدن اراضي دشت سگزي اصفهان

 .359-367صفحه . 4شماره  13دوره  ،بيابان ايران
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با تاکيد بر   IMDPAزايي بر اساس مدل بررسي و تهيه نقشه شدت بيابان (.1386) وادعبدي، ج .11

، يعيدانشکده منابع طب دو معيار آب و خاک در منطقه ابوزيد آباد، پايان نامه کارشناسي ارشد،

 هران.دانشگاه ت

ارزيابي توان توسعه  (.1393) محمد جوادقصابي، حمد، سلماني، م جتبي،قديري معصوم، م .12

هاي روستايي اقتصادي و کالبدي در سکونتگاه -گردشگري بيابان و تأثير آن بر ابعاد اجتماعي
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