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  چكيده
 .شده است تخريب روند تشديد باعث و كرده ايجاد را محيطي معضالت زيست از معيوب اي چرخه سرزمين تخريب و زايي بيابان

 افزايش تواند مي نهايت در كه شود، مي محسوب سرزمين تبعات تخريب از بخشي سياسي، هاي بحران و اجتماعي -اقتصادي هاي چالش

آوري جوامع محلي در مقابله با هر گونه بالياي طبيعي  تقويت تاب براي .باشد داشته درپي را ثيرأت تحت جوامع پذيري آسيب خطر
 ،رو از اين. كردبندي اين اثرات نسبت به حل هريك از آنها اقدام  ها شناسايي شده و بر اساس اولويت ضرورت دارد تا اثرات اين پديده

از ديدگاه جوامع اقتصادي با شدت متوسط بياباني شدن در منطقه نصرآباد  –بندي اثرات اجتماعي تحقيق بررسي و اولويت اين هدف
 بندي اثرات اولويتنومي عددي براي ودر اين تحقيق از روش تاكس. باشد زدايي مي محلي و جلب مشاركت روستاييان در راستاي بيابان

) نفر 5579(ن و با توجه به جمعيت منطقه مورد مطالعه با استفاده از رابطه كوكرا. استفاده شده است اقتصادي بياباني شدن -اجتماعي
شيوع  ادي در منطقه مورد مطالعه،در اين تحقيق با توجه به وضعيت متوسط فرسايش ب .آوري شد نمونه براي تحقيق تدوين و جمع 80

 هر از ساكن منطقه بيش مردمان. گردوغبار و مشكالت زيست محيطي رتبه اول را از نگاه جوامع محلي به خود اختصاص داده است

 بايدهاي تعامل  اين شيوه رو، از اين. اند دريافته و كرده زمان تجربه طول در را شكننده اكوسيستم با اين تعامل هاي راه ديگري كس
  .باشد زايي بيابان با جانبه همه مقابله براي فرصت آخرين و شايد بهترين اين شوند كه محسوب زايي هاي بيابان چالش حل كليد عنوان به

 
  .نومي عددي، جامعه محلي، منطقه نصرآبادواجتماعي، بياباني شدن، تاكس-اثرات اقتصادي: كليدي هاي واژه

  

  مقدمه
اي است كه مناطق مختلف جهان و  بياباني شدن پديده

براي اثبات اين . كند ويژه مناطق خشك را تهديد مي به
) ويژه مناطق خشك هب(موضوع در بسياري از نقاط جهان 

تخريب  ميزاندر زمينه مشخص كردن  ويژه بهتي مطالعا
يك سوم  .اجرا شده استاراضي و وضعيت تخريب در آنها 

 110ميليارد هكتار در  5به مساحت (هاي جهان  خشكي

سه چهارم اراضي خشك در معرض پديده و ) كشور
اين پديده اثرات بسيار وسيع و  .قرار دارند زايي بيابان

اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي گسترده اكولوژيكي، 
آنها  ازجملهداشته كه ويژه فقر گسترده و تخريب منابع  هب

 3/3(درصد كل مراتع جهان  73تهديد تخريب توان به  مي
درصد مناطق  47توان توليد خاك در  افت ؛)هكتارميليارد 

هزار كيلومتر  70تا  50غيرقابل استفاده شدن ؛ خشك جهان
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ميليارد دالر خسارت  42و  ؛سال در مربع اراضي حاصلخيز
  .كرداشاره  ساالنه به محصوالت كشاورزي جهان

 براي زمين كره جمعيت از نفر ميليارد يك حدودهمچنين 

 وابسته زمين به نيازهايشان شدن برآورده يا و معاش امرار

از  بيش در اقشار فقيرترين جزو آنها بيشتر معموال كه هستند،
 معرض در را آنها پديده اين كه باشند مي جهان كشور يكصد

 ,.Vero´n et al و1386  الدين، خواجه(است  داده قرار تهديد

 مينأتدرصد مردم فقير جهان براي  42در حدود ). 2006
حاصلخيز و تخريب يافته معيشت خود، وابسته به اراضي غير

درصد جمعيت نسبتا  32توان با  اين نسبت را مي. باشند مي
 كرددرصد جمعيت غير فقير جهان مقايسه  15فقير و 

)Nachtergaele et al., 2010.(    
 روي بر گرفتن قرار دليل به نيز ايران ،مطابق مطالعات

فراخشك،  و خشك اقليم وجود و جهاني خشك كمربند
در كه  طوري هب ،درصد مناطق بياباني جهان را داراست 08/3

زايي يكي از بزرگترين مشكالت  بيابانيند افرحال حاضر 
زيست محيطي مناطق مركزي، جنوب و شرقي ايران 

  ).1382درويش، (شود  محسوب مي
 نظر از بادي فرسايش اجتماعي – اقتصادي پيامدهاي

 .دارد اقتصادي موجود سيستم نوع به بستگي اندازه و شدت
 درآمد كاهش سبب پديده اين اجتماعي – اقتصادي حوزه در

 از ها سكونتگاه نهايت تخليه در و فقر غلبه برداران، بهره

 نتايج و آثار پيرامون بحث .است شده انساني جوامع

 منطقه هاي سكونتگاه بادي در فرسايش بحران هاي كانون

 اقتصادي و اجتماعي هاي شاخص به توجهي كمترين بدون

 ).1385 ،همكاران و ميررجبي(ست علمي ا غير و غيرممكن
هاي  توانمندسازي جوامع روستايي در اكوسيستم همچنين

رو  شكننده و بياباني كه عموما با پديده خشكسالي روبه
 )Resilience( آوري هستند، ارتباط مستقيمي با مفهوم تاب
ست از توانايي يك ا يا قابليت ارتجاعي دارد كه عبارت

مواجهه با يك كولوژيك نسبت به سيستم اجتماعي و يا ا
كه بتواند ساختارها و عملكرد  طوري به ،نظمي و يا اختالل بي

سازگاري در مقابل  اساسي، ظرفيت بازسازماندهي و ظرفيت
,Gunderson & Holling ( كندها را حفظ  تغييرات و تنش

2002.(  
ط ايزايي به شر بيابانبا توجه به مطالب گفته شده، 

. شود مي مربوط اجتماعيو  اقتصادي -اكولوژيكي –فيزيكي 
 طور متنوع و به نيز بايد آن كنترل و جلوگيري براي بنابراين،

ازجمله . منطقه، اقدام كرد نيازهاي هر متناسب با مشكالت و
فقر اقتصادي و فقر فرهنگي  زايي، بياباندر  مؤثر عوامل
شود تا وضع زندگي  نابودي منابع طبيعي موجب مي. است

. تر باشد خود عقب اطق همجوارمردم مناطق خشك از من
بندي  انتخاب اثرات بياباني شدن و درجهبنابراين الزم بود در 

قرارداد تا نتايج با دقت  مورد توجهآنها شرايط محلي را 
  نومي توسعهواز مدل تاكس به اين منظور. باالتري ارائه شود
  .يافته استفاده شد

 براي زيادي داراي كاربردهاي تاكسونومي تحليل روش
 كه است علمي هاي در رشته گوناگون هاي بندي طبقه

 در .آيد مي شمار به آن خاصي از نوع عددي تاكسونومي
 ها شباهت عددي ارزيابي عددي به تاكسونومي تحليل روش

 به آن بندي درجه و واحدهاي تاكسونوميك بين ها نزديكي و
 ,Pourteheri).( شود مي پرداخته تاكسونوميك هاي گروه

 مجموعه يك تواند مي عددي تحليل تاكسونومي روش 2010
براي  مفيد ابزاري و كند تقسيم همگن هاي مجموعهزير  به را

 و كاربردهاي شود مي محسوب آمارها يابي برون و يابي درون
 اين در ).Masoud, 2011(دارد  ريزي برنامه زمينه در زيادي
 مقايسهو  كمي گذاري ارزش به پژوهشي تاكنون راستا،
 زيستي معطوف محيط اثرات ارزيابي هاي روش هاي ويژگي
   .است نشده
بندي براساس  اولويت  مطالعات زيادي در زمينهالبته  
و   Yangازجمله ،است انجام شدهنومي عددي وتاكس

شاخص و  10در تحقيقي با كمك  )2011( همكاران
 و با استفاده از تكنيك تحليل عاملي و 2008هاي سال  داده

تاكسونومي عددي به ارزيابي توسعه اقتصادي روستايي در 
استان  5نشان داد كه آنان نتايج . استان چين پرداختند 31

استان كمتر  11استان نسبتا توسعه يافته،  8توسعه يافته، 
 و همكاران Aazami. اند استان توسعه نيافته 7توسعه يافته و 

اهاي استان به مطالعه سطوح توسعه يافتگي روست )2012(



  ...بندي اثرات كاربرد روش تاكسونومي عددي در اولويت  190

 1996هاي  ها در سال همدان بر اساس پنج گروه از شاخص
نشان داد كه نابرابري آنان نتايج . اند پرداخته 2006تا 

در حالي كه نابرابري كشاورزي،  ،اقتصادي كاهش پيدا كرده
. آموزشي، زيرساختي و سالمت افزايش يافته است

پايدار ريزي توسعه  برنامه) 1390(روش و زهتابيان  صادقي
با استفاده از تكنيك  سطح استان يزد دررا  زدايي بيابان

 1381 - 1386تاكسونومي عددي در دو مقطع زماني 
هاي  شهرستانكه نشان داد آنان نتايج تحقيق  ،بررسي كردند

 يزد تفت مهريز و خاتم مشتركا با درجه توسعه يافتگي
وضعيت  ي دريزدا هاي بيابان نظر مجموع شاخص از 89/0

هاي صدوق بافق و طبس  شهرستان باشند و نامناسبي مي
 از 49/0و  45/0، 44/0ترتيب با درجه توسعه يافتگي  به

  .وضعيت مناسبي برخوردارند
 -هاي اجتماعي تدوين انواع شاخص تحقيق، اين هدف
زايي و  هاي بيابان بررسي اثر خسارتبراي  اقتصادي
اي با شدت  منطقهدر اقتصادي  -اجتماعيبندي اثرات  اولويت

بياباني شدن متوسط از ديدگاه جوامع محلي و جلب 
  .باشد زدايي مي مشاركت روستاييان در راستاي بيابان

  
  ها مواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

آران و  از توابع شهرستان) سفيدشهر(منطقه نصرآباد 
كيلومتري شهرستان  16كيلومتري كاشان و  18 بيدگل در

نها شهر در بخش مركزي شهرستان آران و آران و بيدگل و ت
قابل ذكر است . باشد معروف به سفيدشهر ميبيدگل در منطقه 

 .باشد توليد پنبه مي كه اين نام يادآور سابقه اين منطقه در
هكتار در  1400منطقه مورد مطالعه با وسعتي حدود 

 دقيقه طول جغرافيايي و 22درجه و  51محدوده جغرافيايي 

 .واقع شده است دقيقه عرض جغرافيايي 70درجه و  34
شدت فرسايش بادي در اين منطقه متوسط تخمين زده شده 

  ).Jafari, 2001(است 
  روش تحقيق

 نومي عددي برايودر اين تحقيق از روش تاكس
استفاده  اجتماعي بياباني شدن -بندي اثرات اقتصادي اولويت

با استفاده از رابطه كوكران و با توجه به جمعيت  .ده استش
براي تحقيق تدوين نمونه  80) نفر 5579(منطقه مورد مطالعه 

  .آوري شد و جمع
  :باشند مي زير شرح به ها گزاره حاضر، تحقيق دركه 
A كشاورزي محصوالت توليد نصرآباد در شدن بياباني 

 .است كاسته را

B شده مناطق ساير به مهاجرت به منجر شدن بياباني 
 .است

  Cمنطقه از جوان قشر مهاجرت به منجر شدن بياباني 
 .است شده

D نصرآباد در گردشگري كاهش به منجر شدن بياباني 
 .است شده

E مشكالت و گردوغبار شيوع به منجر شدن بياباني 
 .است شده محيطي زيست

  Fو منطقه در بيماري افزايش به منجر شدن بياباني 
 .است شده درمان هاي هزينه افزايش همچنين

G منطقه در بادي فرسايش افزايش به منجر شدن بياباني 
 .است شده

 Hبه منطقه مردم اطمينان عدم به منجر شدن بياباني 
 .است شده خود اقتصادي آينده

بندي  هاي درجه نومي كه از مهمترين روشومدل تاكس
 1757سال در  Adansonباشد، اولين بار توسط  اي مي رتبه

براي اولين بار  1956تا  1950هاي  ارائه شد و طي سال
ها در مسائل  بندي باكتري منظور رتبه به Sneathتوسط 

در  بعدكار گرفته شد و ميكروبيولوژي به صورت كاربردي ب
اي  عنوان وسيله به  Hellwingتوسط پرفسور  1968سال 

مختلف در بندي درجه توسعه يافتگي بين ملل  مهم در طبقه
 ,.Azar & Rajabzadeh( شدمطرح  )UNESCO( يونسكو

منظور توانايي در تهيه نقشه شدت  اين مدل به ).2002
 ,Sadeghi Ravesh(زايي توسعه يافت  بيابان

2008،Sadeghi Ravesh et al ., 2009  ( و به صورت مدلي
 . پذير عرضه شد جامع، بومي، كمي و انعطاف

 :MNT( يافته توسعه ديعد تاكسنومي مدل فرايند

Modify Numerical Taxonomy (زير در مراحلي طي 
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  : است شده بيان
هاي  در اين روش ابتدا هر مجموعه براساس شاخص

براساس  بعدو  شدمورد نظر به يك مجموعه همگن تبديل 
مراحل . بندي پرداخته شد هاي بيان شده به اولويت شاخص

  :باشد شرح زير مي مرحله به بندي عددي در هشت تحليل رده
ها با توجه به هدف  مشخص كردن گزينه: مرحله اول

 برايهاي مختلف  موضوع مورد نظر در تعيين شاخص
  .ها هانتخاب گزين

محاسبه  بعدها و  تشكيل ماتريس داده: مرحله دوم
تعداد  jها و  تعداد گزينه i(ميانگين و انحراف معيار 

  ).هاي مورد نظر شاخص
دست آمده  هاي ماتريس به نرمال سازي داده: وممرحله س

  : دشاستفاده  زير  براي نرمال سازي از رابطه ،دوم  از مرحله
)1(  

j

jij
ij

XX
Z




  

  :كه در آن
jX :هاي ماتريس ها يا هريك از ستون ميانگين شاخص  
j : هاي  هريك از ستونانحراف معيار هر شاخص يا

  .باشد ماتريس مي
ارد، بزرگترين عدد بعد از بدست آوردن ماتريس استاند

در مراحل بعد مورد  )Doj(آل  ايده عنوان رقم ههر ستون ب
  ).1380كالنتري،( گرفت استفاده قرار 

  )اختالف(تعيين فاصله : مرحله چهارم
، Zدر اين مرحله با توجه به ماتريس استاندارد شده 

با استفاده ها براي هر شاخص  هر گزينه از ديگر گزينه  فاصله
  :زير محاسبه شد  از رابطه

)2(   



n

j
bjajab ZZD

1

2  

 Dab=Dbaو  Daa=Dbb=0بايد توجه داشت كه 
  . خواهد بود

ماتريس بدست آمده كه عناصر قطر اصلي آن همگي 
ناميده ها  تند ماتريس فواصل مركب بين گزينهصفر هس

  .شود مي
  ترين فاصله تعيين كوتاه: مرحله پنجم

قبل ماتريس   در اين مرحله پس از اينكه در مرحله
هر سطر از   ، كمترين فاصلهفواصل مركب محاسبه شد

ها و  از فاصله گزينهيك ميانگين هربعد و  شدماتريس تعيين 
  .برآورد گرديدانحراف معيار آنها 
 ها  سازي گزينه همگن: مرحله ششم

drrrفاده از روابطبا است dO 2  حد باال و
اي كه خارج از اين مجموعه  شد و هر گزينهپايين مشخص 

در پايان اين مرحله ماتريس . شداز مجموعه حذف  بود
و شد هاي حذف شده تشكيل  ها با در نظر نگرفتن گزينه داده

  ).1386 زياري،(شد مراحل قبل تكرار 
  )Cio(ها  يا سرمشق گزينهتعيين الگو : هفتممرحله 

آل محاسبه  فاصله هر گزينه از مقدار ايدهدر اين مرحله 
كمتر از مقدار   فاصله. محاسبه شددر مرحله چهارم  هشد
  كننده زياد، بيان  آل نمايانگر وضعيت مناسب و فاصله ايده

ها  سرمشق گزينه. باشد وضعيت نامناسب گزينه مي
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در  Cioانحراف معيار ستون مربوط به  Coبراي محاسبه 
 Cioو حاصل با ميانگين مربوط به ستون شد ضرب  2عدد 
    ).1380كالنتري،(شد جمع 

  )Fi(ها  بندي گزينه رتبه: مرحله هشتم
 نشان دهيم در اين Fiاگر وضعيت هر گزينه را با 

  :صورت
)3(  i

CioF
Co

  

مشق هر سر: Cioوضعيت هر گزينه، : Fiكه در آن، 
 Fمقادير. دهد حد باالي گزينه را نشان مي: Coگزينه، 

با توجه به اينكه  ،گيرد همواره بين صفر و يك قرار مي
هاي اوليه بر مبناي بزرگتر يا كوچكتر مرتب  مقادير شاخص

تر باشد نشان  هر چقدر به صفر نزديك Fشده باشند، مقدار 
تر بودن گزينه دارد و هر قدر به يك نزديك باشد  از مناسب

مورد نظر در اولويت قرار خواهد گرفت   گزينه
  ).Masoud, 2011 و 1386؛ زياري، 1380كالنتري،(
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  نتايج
بندي اثرات  لويتوسنجش و ا منظور در اين پژوهش به

طقه از ديدگاه جوامع ن در مناجتماعي بياباني شد –اقتصادي 
به  با توجه به هدف موضوع مورد نظرگزاره  8تعداد  ،محلي

پاسخگويان ارائه شد و از آنها خواسته شد براساس در 
براي . اولويت قرار گرفتن اثرات مذكور پاسخ دهند

اجتماعي بياباني شدن در  –بندي اثرات اقتصادي  لويتوا

استفاده شد كه مراحل آن  از روش تاكسونومي عدديطقه من
  :باشد شرح زير مي به

مرحله بعد همان  و در ها گزارهشدن مشخص  پس از
نشان داده شده است، به تشكيل  1طور كه در جدول 

 i(محاسبه ميانگين و انحراف معيار  بعدها و  ماتريس داده
  .پرداخته شد) هاي مورد نظر تعداد شاخص jها و  تعداد گزينه

  
  اجتماعي در جامعه هدف –هاي اثرات اقتصادي ادهماتريس د - 1جدول 

 معكوس نوسان ميانگين گزاره
A 95/472/1  
B 07/566/1  
C 02/560/1  
D 7/581/1  
E 22/792/2  
F 87/504/2  
G 62/449/1  
H 95/597/1  

55/590/1 ميانگين  
83/045/0 استانداردانحراف   

  هاي تحقيق              يافته: منبع

  
هاي ماتريس  سازي داده براي نرمالدر مرحله دوم 

استفاده شد كه در  1  قبل از رابطه  دست آمده از مرحله به
  .آورده شده است 2جدول 

  
  اجتماعي در جامعه هدف –هاي استاندارد شده اثرات اقتصادي دادهماتريس  - 2جدول 

 معكوس نوسان ميانگين گزاره
A - 73/0- 40/0  
B - 58/0- 53/0  
C - 64/0- 67/0  
D 18/0- 20/0  
E 02/226/2  
F 39/031/0  
G - 12/1- 92/0  
H 48/015/0  

02/2 ترين عدد آل بزرگ ايده   26/2  
 هاي تحقيق                              يافته: منبع

  
 .در نظر گرفته شد )Doj( آل عنوان رقم ايده هر ستون بهدد از بدست آوردن ماتريس استاندارد، بزرگترين ع پس
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آل هر ستون از مقادير استاندارد شده  ايده سپس مقادير
 .رسيد 2توان حاصل به و  شدمربوط به همان ستون كم 

و  شدصورت سطري با يكديگر جمع  دست آمده به اعداد به

باشد  مي Cioكه حاصل آن  برده شد در نهايت زير راديكال
  .آورده شده است 4كه نتايج آن در جدول 

  
  جامعه هدف اجتماعي در –آل اثرات اقتصادي فاصله مركب هر گزاره از گزاره ايده - 4جدول 

 Cio معكوس نوسان ميانگين گزاره

A 56/708/782/3  
B 75/679/781/3  
C 07/757/895/3  
D 39/306/607/3  
E 00/000/00 
F 66/280/354/2  
G 86/910/1047/4  
H 37/246/461/2  
   

04/3 --ميانگين  
40/1 --انحراف معيار  

  هاي تحقيق يافته: منبع

  
در  Cioانحراف معيار ستون مربوط به  Coبراي محاسبه 

 Cioو حاصل با ميانگين مربوط به ستون شد ضرب  2عدد 
  . شدبرآورد  84/5، كه حاصل آن گرديدجمع 

 )(FLها  بندي گزينه به رتبه 3  در پايان با توجه به رابطه
. آورده شده است 5كه نتايج آن در جدول پرداخته شد 

، همواره بين صفر و يك در نوسان است FLمقدار 
هر چقدر به  Fمقدار و كه هر چه به سمت صفر برود  طوري به

تر بودن گزينه دارد و هر  تر باشد نشان از مناسب صفر نزديك
مورد نظر در اولويت قرار   قدر به يك نزديك باشد گزينه

شيوع مالحظه شد  5ان طور كه در جدول هم. خواهد گرفت
در گردوغبار و مشكالت زيست محيطي، افزايش بيماري 

 منطقه مردم اطمينان عدمهاي درمان،  منطقه و افزايش هزينه
 ساير به گردشگري، مهاجرت خود، كاهش اقتصادي آينده به

 قشر كشاورزي، مهاجرت محصوالت مناطق، كاهش توليد
ترتيب از ديدگاه  افزايش فرسايش بادي به و جوان

عنوان اولويت اول تا هشتم در زمينه  شوندگان به مصاحبه
منطقه نصرآباد  در اجتماعي بياباني شدن -اثرات اقتصادي
  .شناخته شدند

  
  اجتماعي بياباني شدن در جامعه هدف-بندي اثرات اقتصادي اولويت - 5جدول 

 رتبه FL گزاره
E 01 
F 43/02 
H 45/03 
D 53/04 
B 65/05 
A 66/06 
C 68/07 
G 76/08 

  هاي تحقيق               يافته: منبع



 بحث 
اجتماعي  -بندي اثرات اقتصادي اولويت نتايج  بر پايه
كه اولين  داد نومي عددي نشانودر روش تاكس بياباني شدن

نتيجه بياباني شدن در منطقه مربوط به شيوع گردوغبار و 
باشد كه بدنبال آن باعث افزايش  مشكالت زيست محيطي مي

با توجه به  ،هاي درمان شده است بيماري و افزايش هزينه
آمار و اطالعات بدست آمده در منطقه مركز درمان و 

هاي بعدي  در اولويت .اي وجود ندارد بهداشت قابل مالحظه
عدم اطمينان به آينده اقتصادي خودشان و كاهش 

كمبود امكانات و شرايط شغلي از . گردشگري وجود دارد
ها به  باشد و بيشتر مهاجرت داليل مهاجرت مقطعي افراد مي

از . باشد طرف شهر كاشان و شهرهاي بزرگ صنعتي مي
ي حجم و ميزان توليد باال )نصرآباد(آنجايي كه در اين منطقه 

شود كاهش محصوالت كشاورزي در  كشت مي پنبه
طبق گفته . هاي پايين قرار گرفته است اولويت
بياباني شدن در بدليل افزايش قيمت مسكن،  شوندگان پرسش

چنداني نداشته است و رشد ثير أتمهاجرت قشر جوان 
همچنين . جمعيت در اين منطقه روند ثابتي داشته است

استفاده از روش  .متري داردفرسايش بادي در منطقه شدت ك
 - بندي اثرات اجتماعي اولويت  نومي عددي در زمينهوتاكس

البته  .آيد اقتصادي بياباني شدن روش نويني به حساب مي
اي كه از اين روش در اين زمينه استفاده كند مشاهده  مطالعه

، در )1383(اختصاصي  ،در ساير تحقيقاتاما  .نشده است
ن خسارت وارده از اردكان بيشتري - حوزه دشت يزد

هاي غبارزا و آلودگي به  بصورت طوفانرا فرسايش بادي 
و خسارت به بخش  دانستهسيسات أتبخش شهري و 

كشاورزي، نظير حاصلخيزي خاك و آسيب به محصوالت، 
  تحقيقي همچنين در .در درجه دوم اهميت قرار گرفته است

Williamsو Young )1999 (ناشي از  هاي تخسار
فرسايش بادي بر مردم جنوب استراليا را بهداشت و سالمتي، 

اي و جاده بيان  فات جادهخانواده، پروازهاي هوايي، تصاد
 بروز گردوغبار سبب هاي ديگر طوفان سوياز . كردند

 در فراوانتهاي خسار و زيستي نامناسب اثرات

 هاي سيستم و نقل و حمل صنعتي، هاي كشاورزي، زمينه

 ثيرأت ).et al Krueger.2004 ,( شود مي مخابراتي
هاي  خانواده اجتماعي و اقتصادي در زندگي زايي بيابان

و همچنين  كاهش توليدات گياهي و دامي منجر به روستايي
 .شود مي مواد غذايي قيمت افزايش دام و مرگ و مير باعث

به  و يا به مناطق شهري زايي مردم بدليل خشكسالي و بيابان
 هاي شركت در فعاليتمنظور  ، بهمناطق روستايي ديگر

كنند  ماهيگيري مهاجرت مي چرا و كشاورزي، اقتصادي مانند
)Oladipo, 1993.( تواند به مي زايي بيابان اثرات 

 همچنين اثرات ،منجر شود اقتصادي و اجتماعي هاي درگيري
اعضاي  جدايي از منجر به زندگي خانوادگي در مهاجرت

طوري  به ،شود كانون خانواده مي نابودي خانواده و در نهايت
هاي  زنان، كودكان و افراد مسن از بار مسئوليت فعاليتكه 

 ,NAP؛ Oladipo, 1993(كنند  كشاورزي شانه خالي مي

2000.(  
 ناديده به تمايل اغلب اي توسعه ريزان برنامه گذشته در

 مقابله كنوانسيون اما ،اند داشته خشك مناطق ناساكن گرفتن

 مبناي و عنوان اصل به را مشاركتي زايي توسعه بيابان با

 با عمل مقابله برنامه. گيرد مي نظر خود در گذاري سياست

 هاي مقابله فعاليت و اقدامات واقع دستوركار در كه زايي بيابان

محلي  سطوح از كند، مي ترسيم كشور را هر در زايي بيابان با
 محلي جوامع مشاركت واقعي براساس و گرفته سرچشمه

در  ).1390فر،  جعفريان و بهرامي فروزان( است شده تعريف
 -بندي اثرات اقتصادي كه اولويت كردتوان بيان  مي نهايت

براي حل مشكالت در هر منطقه مشخص را اجتماعي راه 
دي و بن صورت منظمي بودجهتوان براساس آن ب و مي كند مي

بندي را در قالب يك برنامه مشخص تدوين و عملياتي  زمان
بندي اثرات يك  حل مشكالت اولويت براي رو از اين. كرد

هاي جوامع  الزام است و از سوي ديگر چنانچه به اولويت
اجراي مشاركتي كه توان انتظار داشت  محلي توجه گردد مي

مشاركت تقويت يابد و انگيزه افراد در  ها نيز تحقق مي پروژه
آوري جوامع محلي در برابر بحران  تقويت تاب .گردد مي

محيطي ازجمله فرسايش بادي و پديده بياباني شدن  زيست
اقتصادي  -هاي اجتماعي تواند با شناخت از واقعيت مي

روش  .باشدپذير  هاي روستايي امكان زندگي سكونتگاه
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ها  الشحل چ برايها را  تواند اولويت تاكسونومي عددي مي
و اين روش در ساير مناطق نيز  كندو مشكالت مشخص 
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Abstract 
Desertification and land degradation have created a defective cycle of environmental 
problems, and have intensified degradation trend. Economic-social challenges and 
political crisis are considered parts of the consequences of land degradation, which may 
increase the vulnerability of the affected societies. To strengthen the resilience of local 
communities to cope with any natural disaster, it is necessary to identify and prioritize 
the impact of these phenomena to solve them based on prioritization of these effects. 
The aim of this study was to evaluate and prioritize the social - economic impact with 
moderate desertification in the Nasrabad region from the perspective of local 
communities and the participation of the villagers in line with desertification. In this 
study, numerical taxonomy was used to prioritize socio-economic impacts of 
desertification. Using the Cochran formula and given the population of the study area 
(5579 Person), 80 samples were collected. In this study, due to the average wind 
erosion, the first rank was allocated to the spread of dust and environmental problems 
from the perspective of local communities. The people of the region, more than anyone 
else, have experienced and understood the ways of interacting with these fragile 
ecosystems over time. Therefore, these interaction methods should be considered as the 
key to solving the challenges of desertification or as the best and perhaps last chance to 
deal with it comprehensively.  
 
Keywords: Social- economic impacts, desertification, numerical taxonomy, local 
communities, Nasr Abad Region. 


