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زمينه هاي دگرگوني مباحث بيابان زايي
مترجم: دكترتقي طاوسي

عضو هيأت علمي گروه جغرافياي طبيعي دانشگاه سيستان وبلوچستان

چكيده
مباحث بسيار زيادي، پيرامون مفهوم بيابان زايي به عنوان يك فرايند تخريب 
تأثير  تحت  را  جهان  مرطوب  نيمه  و  خشك  نيمه  خشك،  مناطق  كه  كننده اي 
قرار مي دهد ، انجام شده است. منازعه بنيادي و مداوم هم بر سر وجود واقعي 
بيابان زايي و همچنين چگونگي تعريف كردن، اندازه گيري و ارزيابي آن وجود 
زمينه هايي  مباحث،  اين  تكاملي  سير  ساده ي  بازنگري  از  بيشتر  اينجا  در  دارد. 
وقوع پيوسته اند و اينكه  مورد بررسي قرار مي گيرند كه اين مباحث در آن به 
چگونه اين زمينه ها بر تكامل شناخت نسبت به فرايندهاي در هم تنيده اي كه به 
بيابان زايي منجر مي گردد، شركت داشته اند . در حقيقت، اين زمينه ها در اثر مرور 
زمان تغيير يافته اند. اين مباحث در تركيب با اين واقعيت كه برخي از آنها هم 
اغلب ناديده گرفته شده اند به تقويت اين منازعه كمك كرده اند. چهار زمينه اي 
كه بيشتر اين مباحث را شكل داده و تأثيري كه هر كدام بر جاي گذاشته اند، 
شامل:1- تغييرات شناخت نسبت به تغيير پذيري آب و هوا،2- تغييرات شناخت 
به  نسبت  شناخت  تغييرات  آشفتگي ها،3-  دربرابر  گياهي  واكنش هاي  به  نسبت 
فرايندهاي اجتماعي، چون واكنش هاي خانواده ها به نابساماني هاي اقتصادي 4- 
تغييرات شناخت نسبت به بيابان زايي به عنوان يك فرايند سياسي يا انسان ساخته، 

بررسي شده اند.
مرتع،  شناسي  بوم  هوا،  و  آب  پاراديم ها،  بيابان زايي،  كليدي:  واژه هاي 

رويكردهاي معيشتي، سياست زيست محيطي.

1. مقدمه 
مفهوم بيابان زايي در دوره تسلط استعمارگران بر غرب آفريقا به خاطر 
نگراني هايي در ارتباط با نشانه هايي از خشكي زايي و پيشروي  بيابان صحرا 
به سمت منطقه ساحل پديد آمد (مثلstebbing,1935 ; bovill,1921). در واقع 
اصطالح  بيابان زايي  را آبرويل (1949) براي توصيف تغيير زمين حاصلخيز 
به بيابان به كاربرد كه از فعاليت انساني در ناحيه جنگل استوايي آفريقا ناشي 

شده بود .
به  منجر  كه  دهه 1960  اواخر  پياپي  خشكسالي هاي  شروع  با  همزمان 
ايجاد شرايط قحطي در چندين كشور منطقه ساحل (آفريقا) گرديد و اين 
توجه  شد،  وخيم تر  اجتماعي  و  سياسي  بي ثباتي هاي  و  آشفتگي  با  شرايط 
دوباره به مفهوم بيابان زايي را جلب نمود. كنفرانس بيابان زايي سازمان ملل 
United Nations Conference On Desertification-  ) متحد 
UNCOD) در نايروبي(1977)، نتيجه توجه فزاينده به ساحل، بعد از اولين 
دوره خشكسالي ها بود كه براي اتخاذ تصميم مناسب به منظور احياي مناطق 
آسيب ديده برگزار شد. اين كنفرانس نه تنها شروع موضوع بيابان زايي در 

عرصه سياسي بود كه آغاز مباحث جالب علمي بسياري در ميان دانشمندان 
از  پس  كه  زايي  بيابان  مباحث  گسترش  فزاينده  هيجان   . شد  موجب  را 
مطبوعاتي  جهانشمول  و  مكرر  گزارش هاي  در  يافت،  شدت  كنفرانس  اين 
است  يافته  انعكاس  بيابانزايي  مفهوم  از  تعريف  يكصد  از  بيش  وجود  و 
(Glantz and Orlovsky,1983). علل بيابان زايي متناوبًا به فرايندهاي طبيعي و 

فعاليت هاي انساني نسبت داده مي شد ، هنوز ترديدهاي مبهم و غيرواضح 
درباره ماهيت مشكل و فقدان يك مالك قابل اندازه گيري وجود داشت. در 
 United) متحد  ملل  سازمان  زيست  محيط  برنامه  همچون  بدبيناني  سو  يك 
مي كردند  ادعا  كه  بودند   (Nations Environment Programme-UNEP) (1991

در  كه  است،  ساخته  انسان  جهان،  كنوني  بيابان هاي  سوم  يك  حداقل  كه: 
كنوانسيون  نگاه  از  و  است  آمده  بوجود  زمين  از  بشر  استفاده  سوء  نتيجه 
 United Nations Convention to Combat) سازمان ملل متحد براي بيابان زدايي
است  گستر  جهان  مشكل  يك  بيابان زايي   (Desertification-UNCCD) (2003

كه مستقيمًا 250 ميليون نفر و يك سوم سطح زمين را تحت تأثير قرار داده 
است. از سوي ديگر كساني بودند كه ادعا داشتند كه تخريب يكنواخت و 
يكساني وجود ندارد چرا كه به  داده هاي ميداني،استناد مي كردند كه، افزايش 
 Mortimore,1989 ; Mortimore,1998 ; )  .توليدات كشاورزي را  نشان  مي داد
 .( Niemeijer and mazzucato , 2002; Tiffen and mortimore,2002; warren,2002

انتقادات بسياري نيز به مفهوم بيابان زايي وارد شد كه بيابان زايي را به عنوان 
يك «افسانه» و بر پايه ادعاهاي واهي و بي اساس مورد اشاره قرار مي داد كه 
جريان خودش را دارد (Thomas and Middleton,1994) . در واقع، اصطالح 
بيابان زايي به صورت نارسا در جوامع علمي و مردمي به كار مي رفت. زماني 
كه اين اصطالح از يك حالت عادي و غير رسمي به حالت رسمي تبديل 
شد نياز به تفسير ديگري پيدا كرد كه در اين مسير، زمينه وسيعي از مباحث 

بيابان زايي ضرورت يافت.
در  كه  بود  چشم گيري  توسعه هاي  از  ناشي  بيابان زايي  درباره ي  بحث 
رشته هايي از مطالعات آب و هواشناسي علوم بوم شناسي، اجتماعي و سياسي 
رخ داد و به تقويت و استمرار اين مباحث كمك كرد. در اين مقوله بيشتر 
از بازبيني ساده ي سير تكاملي مباحث بيابان زايي، زمينه هايي بررسي شده اند 
كه در آن، مباحث رخ داده اند و اينكه چگونه اين زمينه ها بر تغيير شناخت 
منجر  بيابان زايي  به  كه  تنيده اي  هم  در  فرايندهاي   به   نسبت  پژوهشگران 
مي گردد، شركت داشته اند. چهار زمينه اي كه بيشتر اين مباحث را شكل داده 
و  تأثيري كه هر كدام  بر جاي گذاشته اند به شرح :1- تغييرات شناخت نسبت 
به  تغييرپذيري آب و هوا 2- تغييرات شناخت نسبت به  واكنش هاي گياهي 
در برابر  آشفتگي ها  3- تغييرات شناخت نسبت به  فرايندهاي اجتماعي 



دوره بيست و يكم، شماره هشتاد و يكم /   105

از جمله واكنش خانواده ها  به نابساماني هاي اقتصادي 4- تغييرات شناخت 
نسبت به بيابان زايي به عنوان فرايند سياسي يا انسان ساخته،  مورد بررسي 

قرار گرفته شده است .

2. دگرگوني شناخت نسبت به تغيير پذيري آب و هوا
تعيين رابطه ي بين تغييرپذيري اقليم و بيابان زايي يك موضوع پيچيده است 
اين  زيرا  نيست،  ممكن  بيابان زايي  و  خشكسالي  تأثيرات  واقعي  تفكيك  و 
فرايندها اغلب با هم عمل مي نمايند (Nicholson et al,1998) .  اين موضوع 
را  ساحل  منطقه  خشكي زايي  علل  و  ماهيت  هوايي،  و  آب  جنبه هاي  كه 
كه  بود  نگرش  اين  از  نمونه  برجسته ترين   (Hulme,2001) مي دهد  شكل 
تغييرپذيري آب و هوا در مقياس جهاني انجام مي گيرد ايجاد چنين نگرشي 
و  هوا  و  آب  مشاهده  و  پايش  فناوري  در  كه  بود  پيشرفت هايي  از  ناشي 
درباره  اخير  ايده هاي  آمد.  بوجود  گذشته  دهه هاي  در  رياضي  سازي  مدل 
ي ارتباط بين آب و هوا و بيابان زايي به دو دسته كلي تقسيم مي شوند: ساز 
و كارهاي بازخورد دروني و تغييرات گردش عمومي سياره اي در ارتباط با                      

.(sst ) ،(Sea Surface Temperature) «الگوهاي دمايي سطح دريا»

2-1- ساز و كارهاي بازخورد دروني 
در دهه ي 1970، نيروهاي دروني، تنها خشكسالي ها را بوجود آوردند. 
ساز و كارهاي بازخوردي زيست  فيزيكي بين سطح زمين و بارندگي بوسيله 
اترمن (1974) و چارني و همكاران (1975) مورد مطالعه قرار گرفت. فرضيه هاي 
آنان اين موضوع را تأييد مي نمايد كه بيابان زايي مشاركت واقعي در پيدايش 

خشكسالي دارد ولي عكس آن را اثبات نمي كند . 
اترمن (1974) احتمال داد كه اولين اثر ناشي از تغيير ويژگي هاي پوشش 
زمين در نواحي خشك، تأثيرات آب و هوايي دارد ، مانند ناحيه سينا – نقب، 
كه در طرف مصر چراي دام موجب برهنه شدن خاك شني روشن آنجا شده 
است و در نتيجه افزايش آلبدو موجب گرديده است كه دماي سطحي در 
مقايسه با طرف ديگر نقب كه پوشش گياهي متراكم تري داشته، كاهش يابد .

گردش   مدل  يك   (1975) همكاران  و  چارني  داليل،  اين  تأييد  در 
سياره اي را به كار گرفتند كه سازوكار بازخوردي مثبت بين كاهش پوشش 
گياهي و كاهش بارندگي را از طريق افزايش آلبدو  و سرمايش تشعشعي 
ستوني از هواي باال و در نتيجه افزايش فرونشيني هوا در مقياس بزرگ و 
خشكي زايي را نشان مي داد. پس از ارائه مدل چارني، كوشش جدي براي 
پوشش  مقياس  بزرگ  تغييرات  به  نسبت  نواحي  بارش  حساسيت  آزمايش 
حاصله  نتايج  شد،  انجام  هوا  و  آب  مدل سازي  آزمايش هاي  بوسيله  زمين 
آلبدو  كافي  تغييرات  كه  داد  نشان  و  كرد  تأييد  را  چارني  اساسي  فرضيه 
مي تواند حداقل به صورت بالقوه خشكسالي ها را ايجاد نمايد. به هر حال، 
اندازه گيري هاي ماهواره اي مقدار واقعي آلبدوي مناطق نيمه صحرايي، نشان 
داد كه مدركي براي  افزايش مستمر آلبدو وجود ندارد كه  ضرورتاً تفاوت هاي  
 .(  Folland  et   al ,1991 ; Hulme,2001) نمايد  ايجاد  باراندگي  در  معناداري 
برخالف تغييرات گسترده و تقويت شده ي مقدار آلبدو ي مدل سازي شده، 
تغييرات آلبدوي مشاهده شده كه از تغييرات ويژگي هاي سطح زمين ناشي 

مي شوند مقياس محلي دارند و اغلب كوتاه مدت اند. از نگاه ديگر بايد توجه 
داشت كه كاهش تراكم پوشش گياهي، ضرورتاً به افزايش آلبدو منتهي نمي شود، 
اما كاهش تعداد عناصر هندسي كه اشعه خورشيدي رسيده به سطح زمين را 
منعكس مي نمايند مي تواند دليل قطعي كاهش آلبدو باشد(al ,2001 Ba et ). با 
اينكه مالك تجربي براي تأييد فرضيه چارني وجود ندارد اما مطالعات مدل سازي 
براي شبيه سازي روابط دروني بين سطح زمين و فرايندهاي اتمسفري به منظور 

.( Hulme and Kelly,1993) درك آنها بسيار ارزشمند هستند
پس از آن  بالينگ (1991) فرضيه اي ارائه كرد كه بروندادهاي بيابان زايي، 
روند گرمايشي در مقياس هاي محلي را تقويت مي كند اما اين فرضيه چندان 
گرمايش  با  مي توانست  موضوع  اين  كه  چرا  قرارنگرفت،  حمايت  مورد 
گلخانه اي اشتباه شود. مطالعات بعدي نيز اين عقيده را تأييد نكرد زيرا در 
منطقه ساحل ، جايي كه بيابان زايي بيشترين شيوع را دارد، واقعًا پايين ترين 
روند گرمايشي را نسبت به همه مناطق خشك داراست، چرا كه ممكن است 
اين فرايند ناشي از افزايش گرد و غبار اتمسفري باشد كه از فعاليت انساني 

.(Hulme,1996) در جهت تغييرات پوشش زمين حاصل شده است
اثر غبار بربارندگى نيز به همان اندازه بحث برانگيز است. برخالف آنچه 
برخى مدل هاى نظرى پيشگويى كرده اند (Yin et al,۲۰۰۰) روزنفلد و همكاران 
بارندگى  قابليت  واقعآ  اتمسفر،  در  معدنى  غبار  كه  مى دارند  بيان   (٢٠٠١)
ابرها را كاهش مى دهد چرا كه تجمع بزرگ ذرات غبارى، مانع انعقاد، به هم 

آميختگى و تراكم در ابرها مى شود. 
فرونشينى  افزايش  و  سرمايشى  تشعشع  بخاطر  مى تواند  غبار  عالوه  به 
هوا، مانع تشكيل ابرهاى جوششى گردد. به اين معنى كه فراوانى بيشتر غبار، 
كاهش بيشتر بارندگى را موجب مى گردد. بنابراين چنين برداشت مى شود كه 
انتشار غبار ناشى انسانى، مى تواند ساز و كار آغاز چرخه بازخورد بيابان زايى 
را فراهم نمايد .(Rosenfeld,۲۰۰۱)از طرف ديگر، غبارى كه روى منطقه ساحل 
 Nicholson et). مى كند  دنبال  را  بارشى  روندهاى  وضوح  به  فرامى گيرد،  را 
al,۱۹۹۸) (به عبارت ديگر دوره هاى ترسالى و دوره هاى فراوانى پديده ى گرد 

و غبارى بر فراز ساحل، به موازات يكديگر حادث نمى شوند بلكه وقوع اين 
دو پديده به صورت طولى و سريالى است زيرا شرايط موجب مانعه الجمع 

بودن آنها است)،(م).
موج  كوتاه  ورودى  اشعه  هم  زيرا  است،  پيچيده  گرمايش  بر  غبار  اثر 
خورشيدى و هم تشعشع بلند موج خروجى زمين را تغيير مى دهد، و هر 
دو مورد مى تواند اثر گرمايشى يا سرمايشى داشته باشد كه به پوشش ابر و 

(۲۰۰۱,Nicholson) .آلبدوى  سطح زيرين آن بستگى دارد

2-2- عوامل بيرونى
ماهواره هاى  (مثل  سياره اى  پديده هاى  پايش  توانايى هاى  پيشرفت 
سنجش از دور)، تبيين خشكسالى از طريق توصيف و شناخت عوامل بيرونى 

را امكان پذير ساخت. 
داده هاى ماهواره اى نيز نشان داد كه بيشترين تغييرپذيرى زيست محيطى 
در ساحل (مانند سرسبزى پوشش گياهى) مستقيمًا به بارندگى بستگى دارد.

 (al,1991;Tucker and Nicholson,1999 Turcker et)
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توسط  بارندگى  شده  ثبت  مشاهده هاى  پايه  بر   (2001) نيلسكون 
كه  كرد  استدالل  بارش،  ماهواره اى  برآوردهاى  چون  متعدد،  ابزارهاى 
اگر  مى كنند.  عمل  قاره اى  مقياس   در  آفريقا  بارندگى  ناهنجارى  الگوهاى 
چه وى دريافت كه آفريقاى غربى جداى از ساير قسمت هاى قاره، شرايط 

ناهنجارى متفاوتى در هر سال دارد. 
ناشى  را  ساحل  منطقه  خشكسالى  علل  اوليه،  تفاسير  كه  حالى  در 
(ITCZ) حاره اى  ميان  همگرايى  منطقه  جابجايى  ناهنجارى هاى  از 

(Inter Tropical Convergence Zone) در جهت عرض جغرافيايى معرفى 

(SST) مى كرد، اما اكنون تغييرات بزرگ مقياس الگوهاى دمايى سطح دريا
كه  مى روند  شمار  به  عمده اى  نيروهاى  كه  گرفته اند  قرار  شناسايى  مورد 
نوسانات  پديده ى  تأثير  دارند.  كنترل  در  را  اتمسفرى  چرخه هاى  تغييرات 
جنوبى ال- نينو نيز مورد بحث قرار گرفته است اما تاكنون، تأثير آن مورد 

اتفاق نظر نمى باشد.
 ،(SST)در طول سال هاى خشك در منطقه ساحل، الگوى دمايى سطح دريا
در شمال استوا ناهنجارى هاى منفى و در جنوب استوا ناهنجارى هاى مثبتى 
مى رسد  نظر  به    (Folland et al, 1986;Folland et al,1991)مى داد نشان  را 
چنين الگوى ناهنجارى هاى دمايى سطح دريا(SST)، سبب ايجاد تغييراتى 
در فرايندهاى اتمسفرى بر روى آفريقاى غربى مى گردد: تحت اين شرايط 
تجارى  [بادهاى   (AEJ) (the African Easterly Jet) آفريقا  شرقى  رودباد 
شده  جابجا  استوا  سمت  به  و  بود  ساالنه  ميانگين  از  قوى تر  استوا]،  شمال 
استوا]  جنوب  تجارى  بادهاى   ] استوايى  شرقى  رودباد  كه  حالى  در  بود، 
ضعيف تر از ميانگين ساالنه بود. به اين يافته ها به عنوان مدركى قوى براى 
بيان ارتباط بين فرايندهاى اتمسفرى و اقيانوسى در مقياس وسيع نگريسته 
اساسى  اهميت  شده،  همانندسازى  آزمايشات   ،(Nicholson,2001) مى شود 
اثرات اقيانوس بر تغييرپذيرى آب و هوا در منطقه ساحل را تأييد كرد، اين 

تأثيرات توسط بازخوردهاى رطوبت سطح زمين تعديل مى شد.
(Hulme and Kelly,1993;Giannini et al,2003)

يكى  عنوان  به  تنها   (SST) دريا  سطح  دمايى  الگوهاى   1980 دهه  تا 
كه  فرايندهايى  مى شدند  تفسير  اتمسفرى  گردش  فرايندهاى  نتايج  از  ديگر 
بارندگى هاى منطقه ساحل را نيز تحت تأثير قرار مى دهند اما در حال حاضر 
بر  آنها  تأثير  كه  مى شود  نگاه  ]اقليمى[  عامل  يك  عنوان  به  الگوها  اين  به 
مى باشد  اتمسفرى  گردش  جابجايى  تأثير  از  ساحل،بيشتر  مناطق  بارندگى 
بارش  بر   (SST) دريا  سطح  دماى  تأثير  اكنون   (Hulme and Kelly,1993).

سؤالى  است،  گرفته  قرار  پذيرش  مورد  گسترده اى  طور  به  غربى  آفريقاى 
كه مطرح مى شود اين كه چه نيرويى  عامل اصلى تقابل دماهاى نسبتَا پايين 
استوا  جنوب  در  اقيانوس  باالى  نسبتًا  دماهاى  و  استوا  شمال  در  اقيانوس 
مى باشد. عامل آن مى تواند تغييرپذيرى طبيعى آب و هوا باشد يا به گرمايش 

ناشى از اقدامات بشرى مربوط مى گردد.
پيش بينى واكنش هاى ناحيه اى به گرمايش جهانى آسان نيست: همانند 
سازى هاى مدل، افزايش بارندگى را در بيشتر مناطق تأييد مى كند، اما براى 
بوجود  بارندگى  كاهش  مديترانه  منطقه  و  شمالى،  آفريقاى  ساحل،  منطقه 
مى آيد. نه تنها گرمايش جهانى مى تواند عامل بيابان زايى باشد كه بيابان زايى 

نيز مى تواند بوسيله ايفاى نقش در تغيير منابع و توليد گازهاى گلخانه اى به 
گرمايش جهانى منتهى شود. به هر حال اثر تخريب سرزمين هاى خشك بر 
گرمايش جهانى نسبت به تأثير مجموع گازهاى گلخانه اى، درصد ناچيزى 

(Hulme and Kelly,1993) .است
به  پايش  و  ديده بانى  توانايى هاى  پيشرفت  و  بعدى  پژوهش هاى 
و  خشكسالى  هوا،  و  آب  ميان  متقابل  روابط  پيچيدگى هاى  بيشتر  شناخت 
بيابان زايى منجر شد. بسيارى از تصورات اوليه براى تشريح چگونگى وقوع 

خشكسالى هاى ساحل بسيار ساده بود. 
از  پيچيده تر  بسيار  اتمسفر  و  زمين  سطح  بين  اندركنش هاى  تنها  نه 
برداشت هاى آغازين بود كه مى پنداشت نقش آنها در تحت تأثير قرار دادن 
كم اهميت تر  هوا  و  آب  سياره اى  عوامل  به  نسبت  ساحل  منطقه  بارندگى 
خاص  الگوى  يك  و  ساحل  كمتر  بارندگى  بين  رابطه  كه  اين  بويژه  است. 
ناهنجارى هاى دماى سطح دريا (SST) در اقيانوس ها به خوبى منطبق مى شد 
كمك  ساحل  هوايى  و  آب  تغييرپذيرى  ى  دهه  چند  الگوى  تفسير  به  و 
مى كرد، در حالى كه عوامل محلى به تنهايى نمى توانستند آن را توجيه نمايند. 

به هر حال ريشه علل اين الگوها هنوز نامشخص است.
هواى  و  آب  ويژگى  يك  عنوان  به  بارندگى  تغييرپذيرى  اگرچه 
است  شده  شناخته  آن  عادى  پديده ى  يك  عنوان  به  خشكسالى  و  ساحل 
(Glantz,1987)،اما شدت و مدت خشكسالى هايى كه در دهه ى 1960 شروع 

شد در قرن 20 بى سابقه بود و شايد اين رويداد در دوره ى طوالنى تر هلوسن 
نيز بى نظير باشد اگر چه در نسبت دادن اين خشكى زايى طوالنى مدت به 
دخالت هاى بشرى، بزرگ نمايى شده است اما از اين دليل قانع كننده تر است 
كه دهه ى مرطوب 1920، 30 و50 ناهنجارتر از دهه هاى خشكى بوده اند كه 

.(Hulme.2001) پس از آن حادث شده است
اما  آمده،  بدست  هوا  و  آب  تغييرپذيرى  از  تازه اى  شناخت  چه  اگر 
شناخت علل اين تغييرپذيرى هنوز به سرانجام خود نرسيده است. به احتمال 
قوى، هيچ يك از دو پارادايم غالب (عوامل درونى و بيرونى)، بطور جامع و 
كامل نمى توانند به تنهايى تبيين كننده اى معتبر براى تغييرپذيرى آب و هوا 
باشند. نسبت سهم دو عامل تغييرپذيرى آب و هوا و فعاليت انسانى بر بيابان 
زايى احتماال به بافت هاى ويژه ى ناحيه اى بستگى دارد. تعيين مناسب ترين 

تبيين براى هر حالت معين، چالشى است كه هنوز باقى است.
 

2-3- الزامات و اقدامات عملى
گوناگونى  مفاهيم  عمدتًا  كه  بيابان زايى  تعاريف  از  يك  هر  انتخاب 
خورد  باز  (يعنى  اول  سازوكار  اگر  دارد.  بستگى  مشكل  ميزان  به  دربردارد 
كه  است  اين  مطلق  فرض  شود،  داده  تشخيص  عامل  عنوان  به  درونى) 
بايد عامل بحران مرتفع گردد (مثل چراى مفرط احشام)، تا شرايط پيشين 
پوشش  توليد  باز  فرصت  دام ها)،  (كاهش  مشكل  اين  رفع  برگردد.  دوباره 
براى  مساعد  شرايط  ايجاد  و  سطحى  دماى  افزايش  آلبدو،  كاهش  گياهى، 
(يعنى  دوم  كار  و  ساز  اگر  مى سازد.  فراهم  را  همرفتى  بارش هاى  افزايش 
از  پيشگيرى  براى  توجهى  قابل  اقدام  باشد  كار  اندر  دست  بيرونى)  عوامل 
وقوع خشكسالى نمى توان انجام داد. در چنين صورتى سيستم هاى معيشتى 
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پيدا  تطبيق  آمده  پيش  شرايط  با  بايد  وابسته اند،  آن  به  انسانى  جوامع  كه 
تحمل  و  مى آيد  پيش  آنها  براى  كه  فرصت هايى  آوردن  بدست  يعنى  كنند، 

خشكسالى كه وقوع آن حتمى است.
 

3- دگرگونى پاراديم ها در بوم شناسى مرتع 
بوم شناسى مرتع با معماهاى مشابهى مواجه شده اند و در فرايندى كامال 
متفاوت به نتيجه يكسانى رسيده اند. نگرش نوين در بوم شناسى مباحثى را 
پيرامون اعتبار نظر دو پارادايم رقيب در مورد پويايى هاى گياهان در مراتع 
سامانه اى  را  مرتع  بوم شناسى  آنها  از  يك  هر  كه  چرا  است  آورده  بار  به 
مى شناسند كه بر پايه تعادل يا بر پايه عدم تعادل بنا شده است. با اين كه 
تاكنون شناخت اخير از عملكرد بوم شناسى مراتع در مناطق خشك و نيمه 
خشك كامال تئورى بوده است اما الزامات و اقدامات عملى مربوط به چنين 
در  كه  مى باشد  تفسيرى  به  شبيه  بيابان زايى  و  سرزمين  تخريب  از  تفسيرى 

مورد آب و هوا ارائه شد.
 

3-1- مدل هاى تعادل
غالب  بوم شناسى  نگرش هاى  بيشتر  در  تعادل  پاراديم  دهه ى 1970،  تا 
بود و شايد در هدايت اغلب سياست هاى مديريت زيست محيطى،اهميت 
بيشترى داشت. پاراديم تعادل براين بنا شده است كه نظم درونى اكوسيستم، 
سوى  به  را  نظام  و  مى شود  حاصل  منفى  خور  باز  كارهاى  و  ساز  بواسطه 
پايدارى سوق مى دهد. تشبيهى كه به بهترين شكل اين موضوع را مشخص 
به  كه  بوم شناسى  مدل   (Briske et al,2003).است طبيعت»  «تعادل  مى سازد، 
پاراديم تعادل مربوط مى گشت، «توالى» بود كه براى بيان پويايى گياهان در 
آمريكاى شمالى شكل گرفت.(Clements,1916)  براساس اين مدل، كليماكس 
گياهى در هر محل معين توسط آب و هوا و خاك تعيين مى شود. در اين 
تغييرات  (يعنى  پريشانى  دچار  گياهى  كليماكس  شرايط  كه  هنگامى  مدل 
براساس  گياهى  پوشش  مى گردد،  هوا)  و  آب  در  تغييرپذيرى  كاربرى، 
توالى به مرحله نيمه كليماكس باز مى گردد(Behnke and Scones,1993) . بر 
پايه اين مدل، پوشش گياهى در يك محل معين و در يك زمان مشخص 
يك  از  خطى  مسير  يك  در  كه  مى شود  شناخته  منفرد  نقطه  يك  عنوان  به 
حالت پست (يا بسيار آشفته) به يك حالت عالى (كليماكس يا اوج) تحول 
و  مديريتى  فهم  قابل  و  ساده  ابزار  توالى،  مدل   .  (Dyksterhuis,1949)مى يابد
مديريت  يك  با  مى توانست  كه  بود،  آورده  فراهم  مراتع  براى  برنامه ريزى 
هدفمند، از طريق سياست تعادل چراى دام اجرا شود. اين هنوز هم براى 
برخى از سيستم ها كاربرد دارد. بويژه آنهايى كه با تغييرپذيرى كمترى از آب 
و هوا روبرو هستند، اما كفايت آن براى توصيف پويايى هاى پوشش گياهى در 
محيط هاى خشك و نيمه خشك كه تغييرپذيرى بااليى دارند با مشكل روبرو 
(Westoby et al,1989;Behnke and Scones,1993;Sullivan and Rohde,2002) شد. 

3-2- مدل هاى غير تعادلى 
از چالش هايى كه فرا روى مدل تعادل قرار گرفت اين بود كه محيط هاى 
مى كنند،  عمل  غيرتعادلى  سيستم هاى  مانند  ضرورتًا  خشك  نيمه  و  خشك 

سيستم هايى كه پويايى بيشتر دارند و نسبت به سيستم هاى تعادل كه ماهيتًا 
تغيير پذيرى آب و هوا را در خود دارند، كمتر قابل پيش بينى هستند. مثال 
مناسب براى پاراديم عدم تعادل «شار طبيعت» است، كه به ظرفيت محدود 
آن براى تعادل داخلى و پتانسيل بيشتر براى انتقال ميان سطوح متعدد تعادل 

  (Briske et al,2003).اشاره دارد
پاراديم عدم تعادل، عوامل مؤثر بر ديناميك هاى گياهى را بيان مى كند 
كه به وسيله وقايع دوره اى و اتفاقى آب و هوايى كنترل مى شود، وقايعى كه 
است.مدل «آستانه  برگشت  غيرقابل  احتماال  و  مقطعى  تغييرات  آن  نتيجه ى 
تحمل» يكى از موارد پاراديم عدم تعادل مى باشد .(Holling,1973) اين مدل 
ممكن  حالت هاى  رود،  فراتر  آستانه  حد  از  شرايط  اگر  كه  مى دهد  نشان 
ديگرى بوجود خواهد آمد. اين حاالت مى توانند بر مبناى وضعيت عمومى، 
اشكال رشد گياهان يا ويژگى هاى خاك تفكيك شوند. عبور از حد آستانه اى 
به اين معنى است كه تغييرات غير قابل برگشت مى باشد حتى اگر عوامل 
محدوده  در  پژوهشى  يافته هاى  سازند.  برطرف  نيز  را  تغيير  ايجاد  بر  موثر 
آزمايشى جورنادا در نيومكزيكوى جنوبى فرضيه برگشت ناپذيرى عبور از 
حدود آستانه ى تحمل را تأييد مى كند(Schlesinger et al,1990) . افزايش عدم 
تجانس(heterogeneity) منابع خاك موجب ايجاد يك سازوكار، بازخوردى 
مثبت مى گردد كه از طريق تغييرات در خواص فيزيكى (يعنى دماى سطحى 
موادمعدنى  (يعنى  خاك  شيميايى  زيست-  چرخه هاى  و  خاك)  بافت  و 
را  اكوسيستم  كاركردى  جديد  حالت  يك  ايجاد  دسترس)،  قابل  آب  و 
،(State and transition model) گذار»  و  «حالت  مدل  مى نمايد.  تقويت 
و  تحمل  آستانه ى  مدل هاى  تركيب  از  مفهوم  يك  در   (Westoby et al,1989)

توالى بوجود آمد. اين مدل نشان مى دهد هنگامى كه اوضاع سيستم ها پريشان 
شود (حالت گذار)، پس از آن كه در هر يك از سطوح تعادلى متناوب قرار 
گرفت، امكان دارد از مرز آستانه ى تحمل خود عبور نمايند. اين مدل توالى 
را نيز شبيه سازى مى كند اما گذار بين حالت هاى متناوب پايدارى، كه ممكن 
است به صورت ناگهانى يا در يك دوره ى زمانى بلند مدت حادث شود، 
فهرست  در  گذار  و  حالت  مدل  اشكال  است.  بازگشت  قابل  غير  و  منقطع 

كردن حالت ها و گذارها است كه به زمينه و شيوه مديريتى بستگى دارد. 
از طرف ديگر اليس و سويف (1988)، شرايط غيرتعادلى ماندگار را در 
سيستم هاى خشك مدنظر قرار دادند كه به يك جدايى كامل گياه خواران 
و  خواران  گياه  شمار  هم  كه  معنى  اين  به  مى شد،  منتهى  گياهى  پوشش  و 
هم شرايط پوشش گياهى به شدت به وسيله تغييرپذيرى آب و هوايى كنترل 
مى گشت، در حالى كه در مقايسه با آن، اندركنش هاى ميان آنها نسبتاً ناچيز است. 
كه با فرضيه خود نظمى بوم شناسى (autecological hypothesis) در سيستم 
محيط هاى خشك منطبق است چرا كه براساس آن، در ساختار اكوسيستم، 
نقش واكنش هاى هر گونه به پريشانى اوضاع، نسبت به اندركنش هاى بين 

(Noy-Meir,1973). گونه اى بيشتر است
دوره ى  يك  در  گياهى  ديناميك  داده هاى  به  دستيابى  محدوديت 
مى نمايد.  محدود  را  مختلف  پاراديم هاى  و  مدل ها  ارزيابى  مدت،  طوالنى 
جايگزينى گونه ها پس از محدوديت چراى دام به عنوان يك مالك تجربى، 
ديناميك هاى پوشش گياهى را موجب شد و براى تشخيص الگوهاى تعادلى 
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و غيرتعادلى مورد استفاده قرارگرفت. اگر چه تأكيد بر محدوديت در استفاده 
امانوسانات  نباشد،  كافى  ارزيابى  اين  براى  است  ممكن  گياهى  پوشش  از 
گونه ها توانست يك ساز و كار جبرانى بوجود آورد كه واقعآ در ماندگارى 
اكوسيستم دخيل باشد. (Schlesinger et al,1990;Briske et al 2003). به عالوه 
براى  اما  ندارند،  جانبه  دو  محدوديت  تعادلى  غير  و  تعادلى  ديناميك هاى 
سرنوشت را رقم مى زنند. يابند دو  بيشترين سيستم هايى كه در آن استمرار 

 (Wiens,1984)

ويژگى هاى تعادلى و غيرتعادلى كه بيشتر سيستم ها بويژه در مناطق نيمه 
خشك از خود بروز مى دهند به مقياس هاى فضايى و زمانى بستگى دارد.

 (Illius andO,conner,1999)

نيز  زمان  طول  در  تعادلى  غير  و  تعادلى  پويايى  حالت هاى  بين  تغيير 
سؤال  كه  دارند  عقيده   (2003) همكاران  و  برسيك  است.  شده  مشاهده 
مناسب نه در مورد عمل پويايى هاى تعادلى يا غيرتعادلى، كه در مورد حالت 

معينى است كه در آن بروز مى كنند.
 

3-3- الزامات و اقدامات عملى
سياست هاى  براى  كه  مدلى  اكوسيستم،  ديناميك هاى  تازه ى  شناخت 
مديريتى اغلب زمين ها بوجود آمده بود را زير سؤال برد. يكى از مواردى 
و  خشك  مناطق  مراتع  در  كه  جانورانى  شمار  كه  بود  اين  يافت  تحقق  كه 
به  ضرورتًا  بايد  يعنى  باشند  متغير  مى شدند،  حمايت  بايستى  خشك  نيمه 
عنوان يك تابع اقليمى تغيير نمايند. اتفاقًا اين موضوع شگفت انگيزى نيست 
اينكه،  اهميت تر  با  نكته  پذيرفته اند.  را  تعادلى  مدل  كه  كسانى  براى  حتى 
شكست چنين تطبيقى با تغييرپذيرى اقليمى، ممكن است به تغيير بنيادى در 
اكوسيستم منجر شود. مديريت مراتع بر پايه شناخت شرايط غيرتعادلى يك 
بازى با محاسبه احتماالت است كه هدف آن به چنگ آوردن فرصت ها و 

 (Westoby et al,1989,p.266).گريز از مخاطرات مى باشد

4- تغييرات شناخت نسبت به فرايندهاى اجتماعى - اقتصادى
عالوه بر متغيرهاى زيست فيزيكى و آب و هوايى، روابطى كه مردم با 
بوسيله  كه  زمين  كاربرى  و  مديريت  راهكارهاى  يعنى  دارند  خود  سرزمين 
افراد، خانوارها و جوامع بكارگرفته مى شود، نيز در اداره ى اكوسيستم مناطق 
سرزمين  تخريب  فرآيندهاى  كه  مى آيند  شمار  به  اهميتى  عناصر با  خشك، 
 (Blaikie and Brookfield,1987).مى دهد قرار  تأثير  تحت  را  آن  بازسازى  و 
شيوه  از  تعادلى  شناخت  يك  بوم شناسى،  در  تعادلى  مدل  براساس  چنانكه 
گذشته  قرن  اعظم  بخش  در  دارى،  زمين  نظام هاى  و  روستايى  معيشت 
استفاده  اگر  كه  است  استوار  فرض  اين  بر  تعادلى  تفكر  اساس  بود.  حاكم 
با  پايدارى  سازگارى هاى  و  گيرد  انجام  خوبى  به  زمين،  منطقى  كاربرى  از 
 .(Luker,1956 مثل) محيط داشته باشد آن حالت تعادلى خود را حفظ مى نمايد
از اين رو زمانى كه در پى خشكسالى هاى بزرگ، نشانه هاى تنزل محيطى 
در ساحل آشكار شد، از آن به عنوان نشانه هاى مديريت بد و استفاده بيش 
انجام  دامپروران  و  روستايى  كشاورزان  توسط  كه  شد،  تفسير  منابع  حد  از 
مى گرفت. يافته هاى كنفرانس بيابان زايى سازمان ملل متحد (UNCOD) در 

سال 1977، دانشمندان و ادارات دولتى چنين القا مى كردند كه مردم ساحل 
مسئول تخريب محيط خود مى باشند، كميسيون جهانى محيط زيست و توسعه 
World Commission on Environment and Development-WCED))

1987)) و برخى از نويسندگان سرزنش هايى را متوجه مردم آفريقاى غربى 

كردند و آنها را عامل يا حداقل موجب بدتر شدن خشكسالى هاى آن سرزمين 
دانستند. Charney et  (al,1975;WCED,1987;Leonard,1989)راهكارهاى فرصت 
طلبانه اى كه توسط دامپروران و كشاورزان بكاربرده مى شد مانند روش هاى 
دامپرورى كه برمبناى مهاجرت هميشگي و تعداد دام هاي گله استوار بود، 
مورد سوء تعبير دانشمندان غربي قرار گرفت و به عنوان عوامل آسيب رسانى 
اينگونه  اصالح  منظور  به  اقداماتى  نتيجه،  در  شد.  محكوم  محيطى  زيست 
روش هاى كاربردى زمين انجام پذيرفت، راهكارهاى حفاظت منابع طبيعى 
كه برمبناى ظرفيت هاى موجود توصيه شده بود موجب زوال بخش عظيمى 
 Deleeuw and Tothill,1990;Bartels) از سيستم هاى بومى كاربرى زمين گرديد
etn .(al,1993) برخالف ديدگاههاى دانشمندان دوره استعمارى و بعد از آن، 

ارتباط طوالنى مدت و زياد اغلب مردم بومى با محيط زيست شان، به تكامل 
راهكارهايى منجر شده بود كه با بينش اقتصادى و بوم شناسى همراه بود و 
خط ابطالى بر ابهامات مى كشيد(Mortimore,1989;Scones,1994)، و تا زمانى 
كه خشكسالى ها به اوج شدت خود نرسيد، اين راهكارها براى جلوگيرى از 

 .(Broad,1994) تخريب بيشتر منابع، مفيد بودند
ناگفته نماند كه به هرحال مشقت اقتصادى و برخى جنبه هاى تخريب 

سرزمين حداقل به صورت دوره اى بوجود خواهد آمد.
بنيان هاى  عملى  شناخت  به  رسيدن  براى  غربى  دانشمندان  شكست 
شكست هاى  به  بومى،  دامپروران  و  روستايى  كشاورزان  عقيدتى  و  فكرى 
مكان هاى  از  دانشمندان  نامنظم  بازديدهاى  و  شد  منجر  آنها  بين  ارتباطى 
آن  ويژه  اجتماعى  بافت  به  نسبت  عميق  بينش  يك  به  نتوانست  روستايى 
سامان رهنمون باشد(Mortimore,1989;Fairhead and leach,1996 ) در مقابل 
مورتيمور (1989) و (1998) در هنگامه ى وقوع وخيم ترين خشكسالى قرن، 
از ارتباط طوالنى مدت خود با روستاييان در شمال نيجريه بهره گرفت. او 
از طريق مصاحبه ها،گذران اوقات خود در كنار خانواده ها و مشاهده مستقيم، 
به نكات قابل توجهى دست يافت كه بواسطه ى آن به حفظ سيستم هاى بى 
ثبات ساحل و ارائه راه حل هاى مستدل و سنجيده در برابر بحران خشكسالى 

كمك كرد. 
در طول دوره خشكسالى، كشاورزان به كشت محصوالت ديگرى روى 
آوردند، كار وجين كردن زمين هاى زراعى و از بين بردن علف هاى هرز را 
شدت بخشيدند، در منابع درآمدى خود تنوع ايجاد كردند و از طريق يك 
سازگارى انعطاف پذير كه از ماهيت سيستم هاى كشاورزى آفريقا، بويژه در 
مناطق مستعد به خشكسالى از زمان قديم نشأت مى گرفت به كوچ موقت 
عوض  در  نداشت،  ايستايى  حالت  سازگارى،  راهكارهاى  اين  زدند.  دست 
آنها نسبت به تغيير شرايط محيطى و اقتصادى و نيز فشار جمعيتى از خود 
محلى  دانش  معيشتى،  راهكارهاى  در  تحول  بر  عالوه  دادند.  نشان  واكنش 
مى شد. توليد  مؤثر  و  مداوم  صورت  به  زراعى،  آزمايش هاى  بوسيله  جديد 

(Reij and Waters Bayer,2001)
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تازه  پيشرفت هاى  كشاورزى،  بخش  نوآورى هاى  و  آزمايش  از  غير  به 
و چشمگيرى در خارج از بخش كشاورزى نيز وقوع پيوست. پس از دوره 
كشاورزى  شرايط  سيطره ى  در  اغلب  آفريقا  اقتصادى  آينده  استعمارى، 
قرار داشت كه در قالب كشاورزى مدرن بزرگ مقياس (كشتزارها، باغات، 
گرفت. شكل  كوچك  كشتزار  مدل  در  يا  مراتع)  و  تجارى  كشتزارهاى 
طور  به  آفريقا،  روستايى  جمعيت  حال  هر  به   .(Ellis and Biggs,2001)

گسترده اى به فعاليت هاى درآمدزاى متنوعى در روستا دست زدند كه مربوط 
به بخش كشاورزى نبود، چرا كه نظريه هاى مربوط به چالش  اقتصادى و 
نقش كشاورزى در رشد و كاهش فقر، بسيارى از آنها را فاقد زمين كرده 
بود (Bryceson,2002). ارزيابى هاى منابع مختلف نشان داد كه در طول يك 
دوره  15 ساله، حدود 60-40 درصد ميانگين درآمدى خانوارهاى روستايى 
از بخش غير كشاورزى حاصل مى شد كه با برنامه هاى اصالح ساختارى كه 
به منظور پشتيبانى از كشاورزى روستايى طراحى شده بود، تضادى آشكار 
داشت (Ashley and max well,2001;Bryceson,2002). توسعه تنوع درآمد (در 
بخش كشاورزى و غيركشاورزى) در مبحث رويكردهاى معيشت نيز آورده 
 (Carney,1998;Scoones,1998;Ellis,2000;Ellis and Biggs,2001).است شده 
اين مطالب برگرفته از نوشته ها مربوط به برنامه تأمين غذا در دهه ى 1980 

(Sen,1981;Swift,1989) .مى باشد

4-1- رويكردهاى معيشتى
مباحث  در  معيشت  موضوع  سيطره  از  حاكى  نوشته ها  فزاينده ى  حجم 
مربوط به تقليل فقر روستايى در طى يك دهه مى باشد. رويكرد معيشت يك 
چارچوب اقتصادى براى بررسى معيشت هاى روستايى به شمار مى رود و 
شامل امكانات[...] ، فعاليت ها [...]و راههاى دسترسى به آنها[...] مى باشد كه با 
 (Ellis,2000,p.10).هم سود معيشت را براى افراد يا خانواده مشخص مى سازند
امكانات به عنوان مجموعه اى از سرمايه هاى (طبيعى، فيزيكى، مالى، انسانى 
و اجتماعى) تعريف شده است كه افراد و خانواده ها به آن دسترسى دارند و 
از طريق آنها راهكارهاى معيشتى خودشان را مى سازند. مثال هايى از پويايى 
امكانات سرمايه اى را مى توان در مطالعات موردى آفريقاى جنوبى يافت كه 

توسط تويى من و همكاران (2004) انجام شده است. 
تيفن و همكاران (1994) سه بخش در راهكارهاى امرار معاش مشخص 
مى سازند: 1- كشاورزى گسترده، 2- تنوع راههاى كسب درآمد(معيشت)، 
معيشتى  امنيت  بر  تنها  نه  معاش  امرار  راهكارهاى  تركيب  مهاجرت.  3ـ 
خانواده ها كه بر محيط زيست نيز تأثير گذاراست. ارتباط ميان معيشت ها و 
محيط زيست بوسيله بسيارى از نويسندگان مورد بررسى قرار گرفته است 
Blaikie and (Brookfield,1987;Mortimore and .Adams),1999در حالى 

كه بسيارى از كارهاى اوليه بر اين فرض استوار بود كه بين فقر و تهى سازى 
منابع طبيعى با رشد جمعيت به عنوان يك عامل بحران رابطه معكوس وجود 
دارد (Leonard,1989)، اين نگرش به وسيله پاره اى از مطالعات موردى زير 
اقدامات  از  استفاده  با  روستايى  فقير  مردم  دادند  نشان  كه  چرا  رفت  سؤال 
پر زحمت حفاظت زيست محيطى در بهبود محيط زيست شركت فعاالنه 
كشاورزان  اگرچه   (Tiffen et al,1994;Tiffen and Mortimore,2002).داشته اند

دورى  مى اندازد،  مخاطره  به  را  آنان  محصوالت  كه  اقداماتى  از  معموالً 
يا  بيكارى  از  ناشى  معيشتى  فشارهاى  افزايش  زمان،  مرور  به  اما  مى كردند 
سقوط ارزش پول موجب غفلت موقتى آنان از اقدامات مربوط به حفاظت 
انجام عادى  انگيزه براى  ديگر فقدان  فراهم مى كرد. دليل  زيست را  محيط 
اقدامات مربوط به حفاظت از محيط زيست، ناامنى مربوط به مالكيت زمين 

.(Ellis,2000) مى باشد
پيش  كه  طور  «همان  دارد  كننده  تعيين  اهميت  امكانات،  به  دسترسى 
 endowment and) از اين سن (1981) با عنوان مفاهيم بخشش و استحقاق
entitlement) به آن اشاره كرده است» و اختالف فاحشى كه بين خانواده ها 

پيدا شد بستگى به نقش سازمانى و موقعيت اجتماعى آنها داشت. راهكارهاى 
استرس هاى  و  محيطى  مخاطرات  برابر  در   (coping strategies) حمايتى 
 Vogel and) شد  موجب  خانواده ها  بين  را  مالحظه اى  قابل  اختالف  ديگر، 

 .(smitn,2002

امكان دسترسى هر خانواده به منافع حاصل از اجراى اين راهكارهاى 
حمايتى، بستگى زيادى به سطح معيشتى گوناگونى داشت كه آن خانواده به 
آن دست يافته بود، بهتر شدن وضع خانواده هاى شاخص و مرفه كه قادر به 
دستيابى به بازارهاى كار مورد عالقه خود به صورت متنوع بودند با افزايش 
فقر بيشتر براى خانواده هاى فقيرتر همراه بود چرا كه موانع بلندترى بر سر 
راه ورود آنها به بازارهاى كار سودآور ايجاد مى كردند. اين مفهوم: كه تنوع 
مستقيمآ به افزايش قابليت پايدارى معيشت كمك مى كند، در رابطه با بهبود 
وضع اقتصادى و همچنين در رابطه با محيط مورد استفاده قرار گرفته است، 
زيرا تنوع موجب كاهش آسيب پذيرى ناشى از شوك ها و استرس ها مى گردد. 
بر حسب تعريف تخريب محيطى همانطورى كه وارن (2002) اظهار عقيده 
كه  ساخت  نشان  خاطر  و  است  پيچيده اى  بافت  سرزمين  تخريب  كه:  كرد 
كشتزارهايى كه به وسيله خانواده ها مورد چندين گونه استفاده قرار مى گيرند 
بيشتر از كشتزارهايى كه تنوع كمترى در استفاده از زمين دارند تحت تأثير 

فرسايش هستند.
در مقابل «قابليت پايدارى معيشتى»، مفهوم «بى ثباتى معيشتى» است كه 
به وسيله دوركس (2001) تعريف شده است، اوبين طرز عمل مديريت خطر 
تفكيك  محيطى  تزلزل هاى اقتصادى و  حمايتى در ارتباط با  راهكارهاى  و 

قائل شد. 
است  عمومى  مسئله  يك  گرفتن  قرار  خطر  معرض  در  كه  حالى  در 
به  نسبت  حساسيت  مى دهد،  قرار  تأثير  تحت  را  بزرگى  جمعيت هاى  و 
پيامدهاى واقعًا متضاد هر اقدامى متناسب با ويژگى هاى افراد و خانواده ها 
بسيار  بستگى  حمايتى  راهكارهاى  و  خطر  مديريت  عمل  طرز  به  و  است 
زيادى دارد، كه به نوبه ى خود بوسيله اقتصاد خانواده و پايدارى اجتماعى 
راهكارهاى  با  او  مى گردد.  تعيين  جامعه  حمايتى  سيستم هاى  وجود  و 
مديريت پيش از خطر همچون گسترش خطر ناشى از تنوع معيشت ها، كه 
بر راهكارهاى حمايتى پس از خطر ترجيح دارد، مداخله هاى پيشگيرانه را به 
شكل برنامه هاى حفاظت اجتماعى براى آمادگى همگانى مورد حمايت قرار 
دارد، كه بسيارى از آنها در دهه ى  1980، موجب از رونق افتادن بازارهاى 

(Devereux,2001) .كاذب شد
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4-2- الزامات و اقدامات عملى
و  اجتماعى   - اقتصادى  فرايندهاى  شناخت  تجديد  از  ناشى  الزامات 
تجارب مديريت بومى سرزمين در زمينه ى مباحث بيابان زايى دو جنبه دارد. 
اول، بيشتر از شناخت تجارب مديريت بومى سرزمين به عنوان برنامه هاى 
ضرورت  آنها  معقول  و  سازگارى  ظرفيت  شناسايى  نامعقول،  و  بى اساس 
دارد، چرا كه اگر اين اقدامات با برنامه هاى زيست محيطى و پيشرفته تركيب 
شود، بيش از اصالح به تحكيم و تقويت آنها كمك مى شود. به سخن ديگر 
بكارگيرى قالب هاى دمكراتيك ترى از ارتباط متقابل و مشاركت بين كاربران 
زمين از يك سو و آژانس هاى كمك كننده و سازمان هاى ملى از سوى ديگر 

است كه اقدامات بيابان زدايى در مقياس وسيع را پديد مى آورد.
دوم، درك اين موضوع كه ايجاد معيشت هاى روستايى ماندگار، نه تنها 
به فعاليت هاى كشاورزى كه به اصالح سياست هاى حمايت از تنوع شغلى و 
خصوصى سازى همه بخش هاى اقتصاد روستايى بستگى دارد سياست هايى 
كه با هدف گسترش و مدرنيزه كردن توليدات روستايى اجرا مى شود. اجراى 
چنين سياست هايى، مستلزم اين است كه دسترسى آسان به امكانات گسترده 
فراهم گردد تا به ايجاد ساختار معيشت هاى متناسب با شرايط زيست محيطى 
و انعطاف پذير منجر شود. به هر حال، هر اندازه گوناگونى در معيشت بوجود 

آيد، اثرات بالقوه آنها بر محيط افزايش مى يابد.
 

5- دگرگونى شناخت از ابعاد سياسى 
يكى از بحث هاى بيابان زايى در مقياس هاى متفاوت اين بود كه مشكل 
و  مى گرفتند  فردى  صورت  به  خانواده ها  كه  تصميماتى  چارچوب  تعيين 
قرار  عام المنفعه  و  سياسى  دستگاههاى  توجه  مورد  بايستى  مى كردند  اجرا 
گيرد (Batterbury et al,2002). بعد سياسى مواردى چون اقتصادهاى بومى، 
نهادهاى اجرايى و حقوقى و نيز مؤسسات بين المللى و حكومت ها (دولتهاى 

مردمى، ديكتاتورى و محلى) را دربرمى گيرد. 
هر يك از آنها فرصت ها يا محدوديت هايى نسبت به تخريب سرزمين 
بر ساختار معيشت هاى محلى تحميل مى كنند كه در نتيجه، آسيب پذيرى هاى 
مى دهد  پيوند  حكومت ها  و  بين المللى  و  ملى  فرايندهاى  به  را  محلى 
نيز  ملى  مجامع  منفرد،  خانواده هاى  همچون   .(Downing and ludeke,2002)

توانايى هاى متفاوتى در مقابله با اثرات تخريب سرزمين بر محيط زيست- 
فيزيكى خود دارند، كه زمينه وابستگى بيشتر به مسئله ى تخريب سرزمين را 
موجب مى گردد (Warren,2002). موضوع ديگرى كه در مباحث بيابان زايى 
بود  جهان  و  ساحل  منطقه  اجتناب  قابل  غير  سياسى  تحوالت  شد  مطرح 
(يعنى وابستگى ساحل به مؤسسات جهانى و منطقه اى، تغييرات حكومت ها 
و گرايش به تمركز زدايى) (Batterbury and Warren,2001)، و تغييراتى كه 
در الگوهاى توسعه (يعنى استمرار انقالب علمى و نگرش سياسى به ماهيت 

(peet and Hartwick,1999;Berger,2004;Randall,2004). توسعه) رخ داد
 Batterbury et) بيابان زايى  خلق  در  مؤسسه ها  و  سياست  نقش  موضوع 
محيطى  زيست  مختلف  گفتمان هاى  هواداران  بين  مباحثى  ايجاد   ،(al,2002

به  را  آنها   (2001) همكاران  و  آدگر  چنانكه  شد،  موجب  را  توسعه اى  و 
 Global Environmental) دو دسته كلى گفتمان مديريت محيط زيست جهانى

Management-GEM) و گفتمان پاپوليستى (Populist)تفكيك مى سازند. اگر چه 

هر دو گروه بر وجود مشكالت زيست محيطى در مقياس جهانى اتفاق نظر دارند، 
اما در مورد توسعه دو ديدگاه متفاوت ارائه دادند. گفتمان مديريت محيطى جهانى 
ريشه هاى فلسفى خود را از نظريه هاى مراحل مدرنيزه شدن توسعه اقتصادى 
پاپوليستى  گفتمان  مقابل،  در  مى گيرد.  نئومالتوسى  تفكر  نيز  و   (Rostow,1960)

تحت تأثير نظريه هاى ماركسيستى و نئوماركسيستى قرار گرفت و ساختار بعدى 
آنها و انتقاداتى كه نسبت به پست - توسعه اى (Post-develop mental) داشتند 

(Escobar,1995;Escobar,2004)، ناشى از اعتقاد به مكتب وابستگى توسعه بود.

(Dossantos,1970;Prebisch,1971;cardoso and falsetto,1979;Flone and chasin,1980)

آدگر و همكاران (2002) استدالل هاى اين دو گروه را برحسب پيام آنها، 
ادعاهاى آنها و الزامات سياسى ناشى از آن مورد تجزيه و تحليل قرار داده اند. 
بر پايه نگرش مديريت محيطى جهانى، جمعيت بيش از حد سرزمين هاى 

خشك به عنوان مشكل عمده تصور شده اند. 
كشاورزان و كاربران محلى زمين هم علت العلل بيابان زايى و هم قربانيان 
آن محسوب مى شوند كه در چرخه هاى باطل فقر و تخريب سرزمين گرفتار 
اقتصادى،  بينى  خوش  و  محورى  فن  جهانى  ديدگاه  يك  براساس  شده اند. 
به  محلى  دولتى  مستخدمين  و  عام المنفعه  نهادهاى  كارمندان  دانشمندان، 
عنوان قهرمانانى تصور مى شدند كه امكان بالندگى اقتصادى را مهيا مى سازند 
و براى مشكالت زيست محيطى راه حل هايى ارائه مى دهند. در مقابل گفتمان 
تصور  و  محلى  مردم  فعاليت هاى  از  تصورمثبتى  به  (پاپوليست  پاپوليستى 
منفى از دخالت هاى خارجى اشاره دارد) با جلب حمايت مكاتب وابستگى 
از  بخشيدند،  قوام  را  خود  ساختار  دارند،  كه  گوناگونى  حاميان  و  توسعه 
نگاه اين گروه، سرمايه دارى جهانى، شركت هاى فراملى و مصرف كنندگان 
شمالى شخصيت هاى منفى هستند، چرا كه مداخله هاى آنان موجب مى شود 
روستاييان و خرده مالكين به حاشيه رانده شوند كه خود به استثمار و تخريب 
سرزمين منجر مى گردد. خرده ماليكن محلى و روستاييان بطور همزمان هم 

(Adger et al,2001). قربانيان و هم قهرمانان هستند
هر دو گفتمان هاى مزبور، تأثير سياسى و علمى قابل توجهى بر مباحث 
بيابان زايى بر جاى گذاشتند. در حالى كه گفتمان مديريت محيطى جهانى 
برحسب تأثير بر سياست هاى زيست محيطى، برترى دارد، گفتمان پاپوليستى 
نيز آوردهاى مهمى عرضه مى دارد. سابقه و ظهور تبيين هاى گفتمان مديريت 
محيطى جهانى به زمانى باز مى گردد كه مؤسسه هايى به منظور تبيين مباحث 
بيابان زايى شكل گرفت (Thomas and Middleton,1994)، كه با كنفرانس بيابان 
زايى سازمان ملل متحد (UNCOD) در نايروبى (1977) در پى خشكسالى هاى 
طوالنى مدت و قحطى در ساحل شروع گرديد. ارائه يك برنامه عملى براى 
 Combat Desertification-PACD Plan)  (بيابان زدايى) مبارزه با بيابان زايى
of Action to) نتيجه كنفرانس بود، كه به وسيله برنامه محيط زيست سازمان 

ملل متحد (UNEP) هماهنگ گرديد و به وسيله دولت ها در مقياس ملى بكار 
 Batterbury) .گرفته شد تشكيل مؤسسه ها براى مباحث بيابان زايى ادامه يافت
et al,2002) هنگامى كه پيامد مهيب و جهانى اين موضوع هويدا شد، تشكيل 

يك مجمع زيست محيطى بين المللى ضرورت يافت و به تشكل كنفرانس 
 United Nations Conference on) محيط زيست و توسعه سازمان ملل متحد
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شد.به  منجر   1992 سال  در   Environment and (Development-UNCED

(حداقل  جهانى  سطح  در  تنظيمى  چارچوب  يك  وجود  الزمه ى  حال  هر 
بيابان زدايى  براى  متحد  ملل  سازمان  كنوانسيون  كه  شد  موجب  صورى)، 
 Adger et) بر پايه ى اصول مشاركت و تمركز زدايى تشكيل گردد (UNCCD)

al,2001) از اين رو، اين كنوانسيون به منزله ى تغيير در نگرش توسعه اى است 

كه در كنفرانس بيابان زايى سازمان ملل متحد (UNCOD) شكل گرفته بود.
برترى گفتمان مديريت محيط زيست جهانى (GEM) به نسبت تأثيرى 
كه بر سياست هاى زيست محيطى گذاشت از طريق فرايندهاى جهانى شدن 
اقتصادى و فرهنگى و پيشرفت هاى علمى به كشف مسايل محيطى در مقياس 
مى شد  فرض  چنين  اواخر  همين  تا   (Adger et al,2001) كرد  كمك  جهانى 
كه آيين نامه هاى دستورى (از باال به پايين) (top-down) ملى و بين المللى 
متناسب با راه حل هايى انجام مى گيرد كه براى مديريت منابع غيرقابل دوام و 
تخريب سرزمين مدنظر قرار مى گيرد و اين موضوع اغلب مورد ترديد قرار 
نمى گرفت، از اين رو بكارگيرى آنها در دولت ها و مؤسسه هاى بين المللى 
 (Mortimore and Adams;2001). به طور گسترده اى مورد حمايت قرار گرفت
به  باال  (از  دستورى  برنامه هاى  موفقيت  پايين  نرخ  كه  اين  رغم  على 
مداخالت  شكست هاى  طريق  از  زايى،  بيابان  جلوه هاى  تعديل  در  پايين) 
 Batterbury et) شد  مشخص  فيزيكى  زيست  و  اجتماعى  پايدارى  برحسب 
ادامه  مكان ها  از  بسيارى  در  زايى  بيابان  درباه ى  رسمى  گفتمان   ،(al,2002

را  نظم  و  مركزى  كنترل  افزايش  بر  مبتنى  سرزمينى  سياست هاى  تا  يافت 
توجيه نمايند. در حالى كه كاربران منابع روستايى به عنوان كارگزاران نادان 
منابع توصيف مى شدند، بسيارى از دولت هاى آفريقايى مدعى بودند كه بر 
منابع متناسب با ظرفيت توسعه نظارت دارند و با بيابان زايى مبارزه مى كنند 
(Vogel and smith,2002). سوليوان (2000) با استناد به مثالى از شمال غرب 

ناميبيا مى گويد على رغم اين كه ادعا مى شود كه بيابان زايى گسترده موجب 
شكل گيرى سياست به شدت محدود كننده شده است اما هيچ مدركى دال بر 
وقوع واقعى بيابان زايى وجود ندارد. به هر حال اخيرآ، برخالف شكست هاى 
آشكار برنامه هاى دستورى جديدتر (Past top-down)، سياست هاى تمركز 
زدايى و روش هاى برنامه ريزى از پايين به باال (bottom-up) و رويكردهاى 
مشاركتى (براساس عقايد گفتمان پاپوليستى)به تدريج در اغلب كشورهاى 

(Batterbury et al,2002). خشك آفريقايى تطبيق پيدا كرده است
نظريه تأثيرگذارى راه حل هاى مديريت تمركززدايى نيز قابل تقسيم است 
زيرا سودهاى تجارى و دانش بومى براى بهره گيرى متناسب با ظرفيت منابع 
در رقابت با يكديگر هستند. به هر حال تطابق رويكردهاى از پايين به باال 
با شرايط سرمايه گذارى دو جانبه و چند جانبه نسبت به رويكردهاى نقطه 
 Downing) مقابل يعنى رويكردهاى دستورى از باال به پايين مشكل تر است

 .(and lndeke,2002

به طوركلى بى ميلى در سازگارى با رويكردهاى جديد و رضايت مندى 
نسبت به پذيرش گفتمان  GEM(مديريت زيست محيطى جهانى)، عليرغم 
كه  كرد  تبيين  حقيقت  اين  با  مى توان  را  داشت  كه  آشكارى  نارسايى هاى 
تمهيداتى كه پيش از اين بوسيله سه گروه عمده نقش آفرين تدارك ديده 
شده است اين دلبستگى را ايجاد نموده است. اين سه گروه حكومت ها، اعطا 

كنندگان كمك هاى بين المللى و دانشمندان را شامل مى شود كه قهرمانان هستند 
كنش هاى  اندر   (Thomas and Middleton,1996;Swift1996;Adger et al,2001).
پيچيده ميان طيف وسيعى از نقش آفرينان در ايجاد سياست زيست محيطى 
يوسيله كلى و اسكونز (2003) در چندين مطالعه موردى درباره ى مديريت 

سرزمين و حاصلخيزى خاك تحليل شده اند.
تشكيل  نيز  و   (UNCOD) متحد  ملل  سازمان  زايى  بيابان  كنفرانس 
مؤسسه هاى بعدى مربوطه، دلبستگى علمى به موضوع بيابان زايى سازمان 
حال،  هر  به  داد.  افزايش  را  پژوهش  براى  گذارى  سرمايه  فرصت هاى  و 
به  و  نداشته  تأثير  فقير  مردم  معيشت هاى  روى  هميشه  پژوهشى  يافته هاى 
كه  شرايطى  در  نشده اند.  تبديل  توسعه  محمل هاى  و  مناسب  سياست هاى 
گفتمان GEM غلبه داشت، پژوهش، سبك يك سويه مرسوم را با حداقل 
طرح  مى كرد.  دنبال  پژوهش  حوزه ى  به  سطحى  ورودى هاى  براى  فرصت 
رويكرد مشاركتى در توسعه موجب شد تا فرايند پژوهش از طريق گفتگوى 
بگيرد  خود  به  فعال ترى  شكل  پژوهشگران،  و  زمين  كاربران  بين  بيشتر 
(Batterbury et al,2002). مردمى شدن فرايند پژوهش به همراه افزايش نظم 

درونى روش هاى پژوهش باعث شكسته شدن دوگانگى بين علوم طبيعى و 
(Batterbury and Bebbing ton,1999;scones,1999) .اجتماعى گرديد

5-1- الزامات و اقدامات عملى
گفتمان GEM و گفتمان پاپوليستى تفاسير متفاوتى از مشكل بيابان زايى 
دارند و از اين روست كه راهكارهاى گوناگونى براى حل آن ارائه مى دهند. پيامد 
گفتمان GEM، دخالت هاى فنى عوامل خارجى بود كه به نظر مى رسيد راه حل 
مناسبى براى مشكالت زيست محيطى باشد كه ريشه در فقر، توسعه نايافتگى و 
فشار جمعيت داشت. در انتهاى ديگر طيف، پذيرش استدالل گفتمان پاپوليستى 
است كه به معنى طرد مداخله هاى خارجى (كه سرچشمه بخشى از مشكالت 
مى باشد) و تقويت اجتماعات محلى به شمار مى رود. چرا كه بهتر از زمانى 
است كه شيوه هاى زندگى خودشان را رها ساختند. اگر چه در واقع، الزامات 
سياسى دو گفتمان در قالب خالص شان كميابند، به همين خاطر آنها هم پوشى 
مى نمايند.  تصحيح  را  يكديگر  مستمر  گفتگوى  طريق  از  و  دارند  گسترده اى 
  ( IMF) International Monetary Fund بانك جهانى و صندوق بين المللى پول
پاپوليستى  گفتمان  عناصر  برروى  را    GEM تفكر از  خودشان  برداشت هاى 
عمومى  مشاركت  اكنون  آنها،  ساختارى  تنظيم  برنامه هاى  مى دهند.  قرار 
عمومى  ضوابط  و  هدايت  زدايى  تمركز  ابتكارات  برمى انگيزد،  را  بيشترى 
مؤسسه ها را مشخص مى سازد. على رغم اعتبار گفتمان پاپوليستى و نظرات 
گوناگون ديگر، سياست هاى بيابان زايى هنوز بر پايه گفتمان GEM قرار دارد 
چرا كه نهادينه شدن مباحث بيابان زايى و گسترش آن از طريق پروژه هاى 

سرمايه گذارى شده و كمك كنندگان به تقويت آن يارى نموده است.
 

6- نتايج  
چهار زمينه اى كه مورد بررسى قرار گرفت، از سال 1977 به طور قابل 
مالحظه اى چهارچوب مباحث بيابان زايى را شكل داده اند. برخى بلند پايه 
گان در اين مباحث به آسانى ادعا مى كنند كه گذشت زمان و انباشت دانايى 
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كمك  ما  به  شده،  توليد  نظارت ها)،  اعمال  (دوره ى  دوره  اين  طول  در  كه 
كرده است تا به سادگى از عهده كارها برآييم. همانطور كه شرح داده شد، 
مقدار زيادى از پيشرفت هاى حاصل شده، به شناخت تغيير پذيرى آب و 
هوا و كاركرد اكوسيستم مربوط مى شود. شايد عمده ترين پيشرفت متعلق به 
شناخت بزرگى تغيير پذيرى آب و هواى سياره زمين باشد كه شدت آن در 

مناطق نيمه خشك بيشتر از همه جا است. 
بدون تعجب مدل هايى به طور همزمان درصدد توصيف اكوسيستم ها و 
چگونگى واكنش هر يك از آنها به نابسامانى ها (طبيعى يا انسانى) برآمدند 
واكنش  از  توالى  مدل  شكست هاى  انضمام  به  ثبات  بى  هواى  و  آب  نيز  و 
پوشش گياهى، سبب شد تا توجه جهانيان از انديشه ى سيستم هاى طبيعى 
ديگرى  يادگيرى  شود.  جلب   (Climate-defind)فرما اقليم  تعادل  به  ناچارآ 
كه بطور مشابه كسب شد اينكه، ارتقاى سطح سيستم هاى معيشتى جوامع 
بشرى كه به منابع غير قابل اطمينان وابسته اند، بسيار پيچيده تر و شكننده تر از 
برداشتى است كه در بيش از يك ربع قرن گذشته تصور مى شد. امكان دارد 
چنين پنداشته شود كه تكامل رشته هاى نامتجانس پژوهشى مانند يك واكنش 
انتهاى  در  اثربخش  ميدان  يك  تأثيرات  گسترش  چنانكه  باشد،  زنجيره اى 
زنجيره نمايان مى شود. اگر در حقيقت چنين باشد، پس بايد استدالل كرد 
كه جاى تعجب نيست كه سياست هايى كه بر مديريت  سرزمين در مناطق 
خشك و نيمه خشك مؤثرند، تحت تأثير زنجيره ى بين اكتشافات علمى و 
منافع انسانى قرار دارند. بسيارى از اوقات چنين نتيجه گرفته مى شود كه يك 
جهان نامتعادل وجود دارد كه با يك انديشه ى تعادلى برتر و سياست هايى كه 

انعكاس آن مى باشد، در كنترل قرار گرفته شده است.
آنچه در اين بررسى آشكار شد و قبل از اين نيز بوسيله اسكونز (1999) 
و باتربارى و همكاران (2002) برآن تأكيد شده است اين كه در هريك از 
گستره ى مناطقى كه تحت كنترل هاى انضباطى قرار گرفته اند به پژوهش هاى 
موازى بيشتر از پژوهش سريالى نياز مى باشد. به عبارت ديگر، پژوهشى كه 
ماهيت  در  درونى  انضباط  ايجاد  مستلزم  كه  باشد  توسعه اى  دهنده ى  ارائه 
پيچيدگى اجتماعى و بوم شناسى سرزمين هاى خشك باشد. بحث بيابان زايى 
پايه ى  سرزمين خشك بر  شناخت محيط  اجتماعى، هنوز به  علوم  از جنبه 
مدل هاى قديمى بوم شناسى گرايش دارد، اين شرايط ناشى شده است از1:- 
هيجان ارزيابى هاى بوم شناسى از بيابان زايى 2- شكست تطابق بينش هاى 
تازه با علوم اجتماعى در بيشتر جنبه ها 3- و سرانجام، بخاطر اينكه ممكن 
است بواسطه سودهاى محدود و نامشروع به سياست هايى ترغيب شوند كه 
اثرگذارى مردم بر زمين را به طور گسترده اى بدون توجه به يافته هاى جديد 
علمى شكل دهند، ناشى مى شود. لذا اين امكان وجود دارد كه به جاى اين كه 
اثر بيشترى بر ترقى سطح زندگى داشته باشد به تخريب (سرزمين) منجر شود. 
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