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 مقدمه و طرح مسئله 

در آفريقا به عنوان  1970و اوايل  1960هاي شديد اواخر دهه ها و قحطيزايي به دنبال بروز خشکساليپديده بيابان

يک  معضل جهاني به خصوص در کشورهاي توسعه نيافته در سطح بين المللي مطرح شد و مجمع عمومي سازمان 

ويب زايي تصها به مقابله با بيابانقطعنامه رسمي را براي جلب نظر ملت نخستين 1974سال  ملل را بر آن داشت تا در

را  تدوين نهايي نمود و آن 1994ژوئن  17هاي متعدد متن کنوانسيوني را در طي نشستو  دنبال اين برنامهبه و کند

متعاقب آن  .گرفت زايي نامژوئن به عنوان روز جهاني مبارزه با بيابان17اساس،  و برهمين به جامعه جهاني عرضه کرد

بالفاصله اقدامات وسيعي در چهار قاره آسيا، آفريقا، آمريکاي التين و اروپا  1(UNEP) برنامه محيط زيست ملل متحد

هاي حفاظت آب و خاک با کمک کشورهاي زايي و طرحآغاز کرد که شامل تهيه طرح و اجراي برنامه هاي مهار بيابان

هاي آموزش نحوه مقابله با هاي انجام شده از طريق سازمان ملل و برگزاري کارگاهود پيگيريپيشرفته بود؛ اما با وج

اي و بين المللي از طريق برنامه محيط زيست سازمان ملل زايي و سمينارها و جلسات مختلف به صورت منطقهبيابان

گسترش روزافزون خود که تحت تأثير عوامل متحد اين اقدامات متناسب با نيازهاي جامعه جهاني نبودو اين پديده با 

ي را اهاي عمدههاي اصلي قرن بيست و يک تبديل شده و نگرانيطبيعي و انساني است، به يکي از مسائل و چالش

 براي بشر ايجاد کرده است.

آن تنها خورد و از هاي امروز در دنياست که ذره ذره زمين را ميترين چالشزايي يکي از نگران کنندهبيابان

 ايهدر همين راستا، گروه اقتصاد پژوهش خبري در ادامه سلسله نشستگذارد، آب و علف باقي مياي بيمتروکه

                                                           

1. United Nations Environment Programme 

گذاری نام جهان سراسر در زدایی بیابان جهانی روز عنوان به  (1398خرداد  27)روز هفدهم ژوئن 

 است.  شده

50خشك كه میزان متوسط بارندگی سالیانه آن كمتر از  یابان به مناطق دارای اقالیم فراخشك وب 

 .شودساله آن كمتر از ده درصد باشد اطالق می میلیمتر و درصد پوشش گیاهی چند

61  برابر درصد جهانی  3.1در اقلیم خشك و فراخشك قرار دارد كه ایران درصد از مساحت كشور

ی كشور در وضعیت بیابانی قرار دارد، اما در میلیون هکتار از اراض 32.5درصد( است. اگر چه  19.6)

 .میلیون هکتار آن در زمره اكوسیستم بیابانی است 43.7های اكوسیستمی، بندیتقسیم

عضو آن  1373زایی را پذیرفته و از سال ایران سومین كشوری هست كه كنوانسیون مقابله با بیابان

 هست و امسال بیست و پنجمین سالگرد تصویب كنوانسیون هست. 

زایی در های حاصلخیز تحت تأثیر پدیده بیابانهای جهانی تخریب روزافزون سرزمینبراساس آمار

 ای قرار گرفته و مهمترین عامل مؤثر در ایجاد آن نیز عوامل انسانی هستند. وضعیت هشدار دهنده
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هاي مينز جلوگيري از بياباني شدن راهکارهاي آنها برايو  زاييعملکرد ايران در بيابان بررسي به خود کارشناسي

مديرکل  ،فرهاد سرداريدکتر  انيبا حضور آقا 13/03/98مورخ کشور، بياباني  ها و مشکالت حوزهچالش ،کشاورزي

ان کارشناس امور بياب ،مهندس محسن عبدالحسينيکشور و  يزدارآبخي و مراتع ها،سازمان جنگل دفتر امور بيابان

 کشور اختصاص داده است. يزدارآبخي و مراتع ها،سازمان جنگل

 

 زایي تعاریف بیابان، بیابان 

ميليمتر و درصد  50به مناطق داراي اقاليم فراخشک و خشک که ميزان متوسط بارندگي ساليانه آن کمتر از يابان ب

بارش کم،  -هاي بيابان عبارتند از: الفويژگي. شودساله آن کمتر از ده درصد باشد اطالق مي پوشش گياهي چند

بيش از دو برابر بارش است و باد عامل اصلي تخريب  دامنه نوسان دماي شديد، دماي باال و تبخير زياد. تبخير تقريباً

درجه شمالي و  30تا  15ها اغلب بين پوشش گياهي بسيار فقير و پراکنده. بيابان -شود. بو فرسايش محسوب مي

به پايين، بخار آب در اين مناطق  1هاي هواي خشک از باالي تروپوسفراند و به دليل نزول جريانجنوبي قرار گرفته

 هاي اين مناطق داراي مواد آلي کم و اغلب جوان و کم تحولخاک -گردد. جشده و هوا بيش از حد خشک ميکم 

 . يافته هستند

هاي طبيعي يا کاهش توان توليد زيستي اراضي در مناطق بومبيابانزايي به فرايند تخريب سرزمين، زوال زيست

 . گردداني و محيطي اطالق ميمرطوب ناشي از عوامل انس خشک و خشک نيمهخشک، نيمه

 

 هاي جهانسهم ایران از مساحت خشکي 

درصد مناطق بياباني  3.08هاي بياباني فاقد پوشش و درصد پديده 2.4هاي جهان، درصد خشکي 1.2ايران با 

برابر  3.1درصد از مساحت کشور در اقليم خشک و فراخشک قرار دارد که  61جهان را در خود جاي داده است. 

ميليون هکتار از اراضي کشور در وضعيت بياباني قرار دارد، اما  32.5درصد( است. اگر چه  19.6درصد جهاني )

ميليون هکتار از  20ميليون هکتار آن در زمره اکوسيستم بياباني است.  43.7هاي اکوسيستمي، بنديدر تقسيم

هاي بحراني ميليون هکتار در محدوده کانون 6.4اکوسيستم بيابان تحت تأثير فرسايش بادي است. از اين مقدار 

استان کشور پراکنده است. چنين شرايطي باعث شده که بيش از  18شهرستان و  97منطقه،  182است که در 

 درصد مساحت کشور را اراضي بياباني تشکيل دهند. 20

 

 

                                                           
 تمامي معتج اتمسفر، هاي اليه ديگر با اليه اين تمايز وجه. است شده تشکيل کوچکتري هاي اليه از خود که است اتمسفر اليه ترين پايين تروپوسفر - 1

 يندآ مي شمار به هوا وضعيت در کننده تعيين عاملي و دارند ارتباط رطوبت با که جوي هاي پديده از بسياري دليل همين به است؛ آن در زمين جو آب بخار

 شافزاي با رو اين از. است زمين سطح تابشي انرژي تروپوسفر اليه حرارتي منبع. دهند مي رخ اليه اين در تنها( برق و رعد و مه برف، باران، ابر، قبيل از)

 ينا. کند مي تبعيت است حاکم مختلف جغرافيايي عرضهاي در که متفاوتي حرارتي شرايط از تروپوسفر، ضخامت. بود خواهيم مواجه دما کاهش با ارتفاع

 .کند مي تغيير قطبها در کيلومتر 8 تا 7 و معتدل مناطق در کيلومتر 11 تا 10 به استوا در کيلومتر 18 تا 17 از معموالً  ضخامت

 .باشدهکتار مي 0.22ن هکتار است، در حالیکه سرانه جهاني آ 0.5در حال حاضر سرانه بیابان در كشور 

 



 

3 
 

 

 

 سطح اراضي بیاباني ایران 

درصد مساحت کشور  82ميليون هکتار معادل بيش از  134براساس آمارها مساحت کل منابع طبيعي کشور 

ميليون هکتار را مراتع  84ميليون هکتار را بيابان و  32ميليون هکتار آن را جنگل،  14ايران است که بيش از 

 .دهدتشکيل مي

 درصد مساحت)هکتار( اراضي بیاباني

 17.9 5838375 كویر

 5.4 1762136 ايهاي ماسهتپه

 1.9 615042 ايهاي ماسهپهنه

 1.4 435803 هاي رسيدق

 20.1 6558281 زاراراضي شور و نمك

 53.3 17366855 اراضي بدون پوشش و بیرون زدگي سنگي

 100 32576492 جمع

 منبع : سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور                  

ر مناطق خشك و فراخشك ایران با توجه به شرایط اقلیمی و همچنین عوامل انسانی بیابانزا از قبیل د

های زیرزمینی های آب زیرزمینی، آلودگی آبرویه از سفرهافزایش جمعیت، چرای مفرط، برداشت بی

كشاورزی، تغییر كاربری اراضی، برداشت غیر معادن سطحی، های صنعتی، شهری و از طریق پساب

 ای دارد.مدیریت نامناسب مراتع و مدیریت غیر اصولی اراضی كشاورزی، پدیده بیابانزایی رشد فزاینده

هاي روان و بيابانزدايي را ها، مراتع و آبخيزداري کشور طرح تثبيت شنبا توجه به اهميت موضوع، سازمان جنگل

ند که حاصل آن حفاظت از شهرها و روستاها، مراکز اقتصادي و توليدي، مراکز نظامي و خطوط مواصالتي کاجرا مي

 .بوده است
 

  ها، مراتع و آبخیزداري كشورسازمان جنگلدفتر امور بیاباني 

ها جنگلهاي نفتي در سازمان در ايران شروع شد و دفتري تحت عنوان دفتر مالچ 1344ايي از سال زبحث بيابان

اين در  .، در آن زمان بوددرکشور هاي کنترل آنبرنامهو  فرسايش باديکنترل تشکيل اين دفتر  علتو ايجاد شد 

 پررنگ است. يکي از مشکالت نيز حالي است که بحث فرسايش بادي در حال حاضر

رسايش بادي ف کم کردن تبعاتايي و ززايي است در واقع متولي بيابانزدايي که کلمه صحيح آن بيابانانبياب دفتر

 است که  اييزمقابله با بيابانبين المللي  کنوانسيون وظيفه ديگر اين دفتر پل ارتباطي ميان ايران و لي است و

 نقطه تماس بين ايران و يک است يعني اين دفتر  کنوانسيوناين دبيرخانه  محل استقرارها؛  دفتر امور بيابان

 .عضو دارد 196که تقريباً است کنوانسيون بين المللي 
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 ؟!دکننها را بذر پاشي نميچرا بيابان:شودپرسيده مي که اي وجود داردزدايي يک تعبير عوامانهدر مورد بيابان

 (آمريکا تا شمال آفريقا، عربستان، چين و ...  از) در تمام دنياما و هاي اکولوژيکي که در کشورها و بيابانبيابان

يعني شرايط اقليمي و جوي به . است کمبود بارش اصلي آنها يک کمربندي است که بحثمانند  وجود دارد،

 است اين مناطق بارندگي بسيار کم در که صورتي است

 و ياعتبار اين موضوع از نظر فني و ا حذف کنندهاي ايران رکه کل بيابان اين نيست،دفتر امور بيابان  هدف .

اي هکه بصورت ماسهاست تبعات فرسايش بادي هدف کنترل  ان پذير نيست.امکاز لحاظ اکولوژيک  همچنين

تمدن ايران در اين مناطق بياباني  دهد چرا که هاي گرد و غبار خودش را نشان ميهاي شني، طوفانروان، طوفان

هاي و همچنين بخاطر بحث در اين کمربندي به وجود آمده استشکل گرفته و شهرها و روستاهاي زيادي 

 حال گسترش است.  اين مناطق دراي دائماً صنايع و راهها و راه آهن و فرودگاهها درتوسعه

که در اين مناطق در حال انجام است ناشدني و  زيادي هايفعاليتواقع در صورت عدم کنترل فرسايش بادي، در

ن بنابراي آيد.جود ميشود و مشکالت بهداشتي، اقتصادي، اجتماعي و مهاجرت و خيلي مسائل ديگر ومتوقف مي

 اردي که وجود دبا استفاده از روش هايبيشتر از آن  و دفتر امور بيابان آنجايي که شرح وظايف ذاتي خودش هست

 ندکنسعي مي (حفاظتي و روشهاي مختلفي که وجود دارد ديريتي وهاي مپروژه هاي احيايي،پروژه ) مالچ پاشي،

 بادي را تعديل و حتي جلوگيري کند. اين آثار فرسايش
 

 زایيهاي بیابانطرحو ریزي برنامه 

 معيارها وانجام شده که نتيجه آن مشخص شدن  بيابازايي در دفتردر سالهاي اخير و  ،اولين کارمطالعات علمي

ا هيکسري شاخصبراي هر کدام از معيارها که  هتعيين شددر واقع ده معيار  .ه استبودزايي بيابان يهاشاخصه

  کند.گيري قابل اندازه بتواند معيارها را تعريف شد که

ک ي وليکن معيار سنجي فوق دردا براي تعيين معيار و شاخص ها وجود هاي مختلفيکشورهاي مختلف روش در

 ،مل معيار اقليم، زمين شناسياين معيارها شا هاي ايران است.روش ايرانيزه شده براي تعيين وضعيت بيابان

مورفولوژي، خاک، پوشش گياهي کشاورزي، آبي، فرسايشي، اقتصادي، اجتماعي و تکنولوژي توسعه شهري ژئو

 است. 

وع ن شاخص هاي معيار اقليم عبارتند از:بطور مثال  اندتعيين کردهبراي هر کدام از اين معيارها يکسري شاخص 

ان در اين بياب شودميمشخص  در انتها که ساليانهخشکسالي، مقدار بارش  اقليم، بحث تداوم خشکسالي، ميزان

  آن است.از  خارج شدنيا به سمت ، است دارد. آيا به سمت بيابان شدنقرار ي چه شرايط

ها روي آن کارکرده است معيار فرسايشي است و در اين معيار که سازمان جنگل معيار يک بخش 10در اين 

نند کها پيگيري ميبي که بخش آبخيزداري سازمان جنگلآ جداگانه وجود دارد معيار فرسايش دو بخش ،فرسايشي

 کند. ي که دفتر بياباني پيگيري ميباد و بخش فرسايش
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ي کنترل برا هم هاي خاصيپروژه و است يباد در بخش فرسايش ،انجام گرفتههاي ريزيعمده کارها و برنامه

  فرسايش بادي وجود دارد.

هاي ونهگ در برخي مناطق بيابانيمثال قبالً ور بط کارها بدون مطالعه علمي صورت مي گرفت. 1373تا قبل از سال 

ما امربوط به خاک آن منطقه است. موضوع گيرد و اين، متوجه شدن اين گياه ارتفاع نميه ک مي کاشتندگياهي را 

 شده اقدامات با برنامه ريزي و مطالعه انجام شود.سعي  دانشگاه تهرانتا کنون با همکاري با  1373از سال 

 طرح ملی مدیریت "طرحي تحت عنوان سپسو  اول مطالعات کاملي انجام ،کشوردر  ريزي کليبراي يک برنامه

اجرا  تا کنونهاي بياباني کشورهزار هکتار از عرصه 45 برايبرنامه ملي اين . شدطراحي  "مناطق بیابانی كشور

 .ه استشد

زدايي نوع پوشش گياهي مناسب براي منطقه است و هميشه سعي بر اين بحث و مشکل در مسئله بيابان اولين

ترين گونه نسبت به شرايط منطقه انتخاب شود و براي انتخاب بهترين گونه از مراکز بوده که بهترين و مناسب

  مي شود.تحقيقاتي استفاده 

ا راسايي مناطق تحت تاثير فرسايش طرحي بنام طرح شن ،شورک فرسايش خاکي هاي بحرانکانون براي شناسايي

هکتار از اراضي ايران تحت تأثير فرسايش ميليون  30حدود  ه است کهمشخص شد . در اين طرح  اندکردهطراحي 

هاي بحران را هم ريزتر و خود اين کانونقرار دارد ميليون هکتار کانون بحراني فرسايش بادي  10بادي و حدود 

ق ريزي بر طبو برنامه اندبندي کرده ها و نقشه مکاني آنها را مشخص و اولويتو در هر بخش ميزان شدتاند کرده

 در حال اجراست. و طبق بودجهعلمي اصول 

-یکی از پروژه و كاشته شده استمناطق بیابانی جنگل در میلیون هکتار  2ها تقریباً در طی این سال

 .بوده است ی بیابانیهاهزار هکتار در عرصه 235حدود ه مالچ پاشی شدهایی كه در كنار این كار انجام 

 از يکيکه  1طرح ترسيب کربنطرحي است بنام  شدهانجام  جنوبي خراسان استان درکه  ديگر يکي از طرحهاي

  است. خاورميانه منطقه در الملليبين پروژه برترين

. پنج سرمايه شامل سرمايه فردي، انساني، استنج سرمايه با هم گسترش، توسعه و استفاده از پ، ديگر از طرحهاي 

دي سرمايه فربخش  توسعه در دتوانميملي در اين طرح رسانه  .استدر کنار سرمايه محيطي  ، اقتصادياجتماعي

  ها، مراتع و آبخيزداري کمک کند.سازمان جنگلبه  و اجتماعي

                                                           
شود که از ميزان شود. اين روند با ذخيره کربن از هوا باعث ميگفته مي گياهان و خاک موجود در هوا در کربن به روند ذخيره ترسيب کربن 1

هدف از اجراي طرح ترسيب کربن ايجاد اشتغال، . کندکمک مي هوا اي است کاسته شده و به بهبود کيفيتکربن دى اکسيد که گازي گلخانه

کند تا وابستگي معيشت مردم را به منابع برداري منابع آب و خاک است. به عبارتي ديگر اين طرح تالش ميبهبود و اصالح شيوه سنتي بهره

 .طبيعي کاهش دهد

. 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7
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یل استان های ذ شوند و بیشترین كار در آنجا انجام گرفته شاملهای بیابانی حساب میاستانهایی كه استان

استان سیستان و بلوچستان، یزد، كرمان، اصفهان، خوزستان، بوشهر، خراسان رضوی و خراسان جنوبی  است:

 و خراسان شمالی.

 

 زایيكنوانسیون بین المللي بیابان 

ولوژي را ريزي تکنزايي شد که انتقال دانش و برنامهيک کنوانسيون بين المللي بيابان ايران عضو 1373در سال 

 و از اعضايايران هم جزء اولين کشورهايي بود که عضو اين کنوانسيون شد  بين کشورهاي مختلف ايجاد کرد.

 فعال و موثر اين کنوانسيون محسوب مي شود.

دليل قرار گرفتن در کمربند خشک  و بياباني است. ايران هم به هاي جهان خشکدرصد از کل عرصه 30تقريباً 

و بعد از کشور چين بيشترين فعاليت براي مناطق بياباني انجام داده است و ارتباط خيلي زيادي با کشور چين 

 اقدامات گسترده و وسيعي انجام داده اند.و چين  ايرانزدايي زايي و بياباندر بخش بيابان دارد و
 

 ایيزالگوبرداري از كشورهاي دیگر در اجراي بیابان 

سب ک خوبي و دانش  گذاريسرمايهدر اين بخش . چون ستترين کشورهاايي ايران يکي از موفقزدر بحث بيابان

مناطقي که آنها احياء  . امارده، کشور چين است ک ديگر که در اين زمينه خيلي خوب عملاست و کشور کرده 

 برخي داليل اين تفاوت عبارتند از: ما کامالً متفاوت استکشور اند با مناطق کرده

کمتر از ما حتي خيلي جاها  کشور هايميليمتر است. در حالي که بيابان 400تا  200بارندگي در آنجا   -

کشور  ردگيرد که و بارندگي آنها در موقع فصل گرما و نياز آبي کشور انجام مي ميليمتر بارندگي دارد 50

 .نيستدر فصل گرما و نياز آبي اصالً بارندگي  ما

 و دماي ميانگين دارند دماي آنها خيلي سردتر است هاي آنها چون در عرض جغرافيايي باالتري قراربيابان -

 در حدزيادي کمتر است کهآنها درجه دماي ميانگين ساليانه  5است و چيزي حدود  ساليانه خيلي کمتر

 .دآورتبخير و نياز آبي گياه را پائين مي

کيه کشور تر تر از ايران باشد.ها در کشور چين کارآمدگذاريها و سرمايهاين چنيني باعث شده که طرح تفاوتهاي 

  اجرا دارد.در حال  يمنظم و مستمر، خوب و برنامه ريزي هاي اقدامات سرمايه گذاري، اييزهم در زمينه بيابان

 هايل کردهمتاسفانه تحص استکمبود نيروي انساني و بويژه نيروي انساني متخصص  اييزبخش بيابان از معضالت 

و  عها، مراتجنگل در اين زمينه زياد هستند ولي منابع مالي براي جذب آنها وجود ندارد و محدوديت در سازمان

 هستند.بياباني امور مثالً در استان سيستان و بلوچستان تنها دو نفر نيروي  وجود دارد. يآبخيزدار

 

 زایياعتبارات بیابان 
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هاي مختلفي وجود دارد: اعتبار سنواتي، که مبلغ آن دهند در سرفصلزايي اختصاص مياعتباري که به بيابان

ميليارد تومان اعتبار بخش  150زياد نيست و سال گذشته چيزي نزديک به  در کشور استاي که نسبت به عرصه

ابان بخش بي درو غبار مسائل و حساسيتي که در خصوص گرد  شود وو اين اعتبارات گاهي اضافه ميبود بيابان 

کر ولي فشود اين اعتبار هم امسال هنوز نهايي نشده است اتفاق افتاده، از صندوق توسعه ملي اختصاص داده مي

 باشد.ميليارد تومان  400کنم چيزي حدود مي

لت اعتبار پولي است که از دو وآن نقدي نيست  اعتبار تخصيص يافته به بحث ديگر بحث مالچ نفتي است که

برآورد ميليارد تومان  660براي مالچ پاشي در نظر گرفته اند چيزي در حدود امسال  اعتباري که شود.گرفته مي

هاي سيستان و هکتار در استان 800 و هزار 12حدود  يش بيني شده با اين اعتبار مساحتيپ که شده است

 مالچ پاشي شود.بلوچستان، کرمان، خراسان رضوي و جنوبي، اصفهان، خوزستان و ... 

مطالعاتي با که وجود دارد اي ميليون هکتار در کشور تپه و پهنه ماسه 5چيزي حدود اما نکته مهم اين است که 

 که نياز به اعتبارات بيشتري داردمالچ پاشي عمليات ميليون هکتار نياز به  65 دهد تقريباً نشان مي که انجام گرفته

 دارد.

  امور بیابان مشکالت دفتر 

 بين استانها تقسيم مي خيلي ناعادالنه، به برخي داليل شودهايي که به مناطق اختصاص داده ميمعموالً بودجه

رح طبراي  اي  بودجه که نياز  مناطق سيستان و بلوچستان است در صورتيدر بودجه براي مثالً اولويت  شود.

 . خوزستان خيلي بيشتر از مناطق ديگر است هاي بيابان زدايي در 

الچ دولتي براي م. مقداري اعتبار بودبحث گرفتن مالچ وجود داشت از مشکالتي که در سال گذشته  ديگر يکي

 هازوده است بصورت نقد به پااليشگاهکه ارزش افآن، درصد  10بايد به اندازه  آندهند که براي گرفتن مياختصاص 

شود و درصد به ما داده نمي 10ودجه اين متاسفانه از طرف سازمان برنامه و ب بدهند.تا آن مالچ را دهيم  تحويل

 کنيم.از اعتبارات ديگر خود استفاده ما بايد 

 

 

 

 

 

 

 

 

  "ازیمئید با هم جهاني سبز بسبیا" ه از دبیرخانه كنوانسیون تعیین شدشعار روز جهاني امسال ك
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 كالم آخر  

زايي در وضعيت هشدار سرزمين هاي حاصلخيز تحت تأثير پديده بيابان براساس آمارهاي جهاني تخريب روزافزون

اي قرار گرفته و مهمترين عامل مؤثر در ايجاد آن نيز عوامل انساني هستند. در کشور ما نيز، در ارتباط با اين دهنده

رد هاي شن و گفانپديده، آنچه به وضوح قابل مشاهد است کمبود آب، پيشروي بيابان در مراتع و مناطق شهري، تو

هاي گسترده به محيط زيست، تبعات و غبار در نواحي مرکزي و جنوبي و شرقي است که اين موضوع عالوه بر آسيب

اجتماعي فراواني را نيز به همراه دشته است. بنابراين، از آنجا که در ايران نيز همچون ديگر مناطق درگير  -اقتصادي

، هاي اجتماعي، فرهنگيي بيش از همه در بروز آن نقش داشته است، شناخت ريشهزايي، عامل انسانبا پديده بيابان

نمايد. در اين راستا، عالوه بر اقتصادي و حتي سياسي براي جلوگيري و مهار اين معضل زيست محيطي ضروري مي

 کنين مناطق خشکزايي در قانونگذاري، مشارکت جوامع محلي و ساهاي متعدد بيابانضرورت توجه به زوايا و جنبه

ايي زهاي بالقوه در مقابله با اين پديده نيز بايد مورد توجه قرار دارد. چراکه با کنترل بيابانرا به عنوان مهمترين سرمايه

توان از ايجاد اشتغال، شود که از جمله آن ميهاي اقتصادي و اجتماعي کشور ايجاد ميهاي فراواني در عرصهفرصت

ويرنشينان به شهرها، افزايش درآمد و توليدات کشاورزي و افزايش فضاي سبز در اثر کاهش جلوگيري از مهاجرت ک

  هاي باير و همچنين کنترل منشأهاي توفاني و گرد و غبار نام برد.زمين


