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  یی دشت سیستانزا ابانیبي عوامل پیشران اجتماعی بند رتبهبررسی و 
  

  3 و حسین بارانی2حسین سرگزي*، 1مجید اونق
  ی، زدائ ابانیبدانشجوي دکتري 2 ، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،بانیمدیریت مناطق بیااستاد گروه 1

  ، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانداري  گروه مرتعاریدانش3دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، 
  3/7/97:  ؛ تاریخ پذیرش19/2/97: تاریخ دریافت

  1چکیده
 مداخالت انسانی و یا تغییرات ریتأث لیدل به بوم ستیززایی به از دست دادن خدمات  بیابانمفهوم  :سابقه و هدف

 باعث تواند یم بسته به پیشران و شرایط جغرافیایی، ییزا ابانیب. هاي مناطق خشک مرتبط استبوماقلیمی در زیست
هاي  پیشران. م شناخت علل پیشرانی آن استمهار این پدیده مستلز.  پایدار در اکوسیستم گرددعمدتاًتغییرات قهقرائی 

در این مقاله برخی . بندي کرد  با عناوین بیوفیزیکی، اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و مدیریتی گروهتوان یم را ییزا ابانیب
  وضعیت فعلیساز نهیزم انسان که در ارتباط با دانش و فرهنگ مردم قرار داشته و يها تیفعالهاي ناشی از  از آشفتگی

  .اند گرفته قرار مورد ارزیابی ییزا ابانیب پیشران اجتماعی عنوان به اند شدهزایی  تخریب زمین و بیابان
  

 و گروه تخصصی از کارشناسان نامه پرسشاین پژوهش از طریق منابع علمی مرتبط،   انجاممنظور به :ها مواد و روش
 6پیشران اجتماعی تهیه شده سپس عوامل کاندید در  از عوامل یفهرست روش دلفی يریکارگ بهمرتبط طی دو مرحله 

 اساتید بوده، مورد قضاوت کارشناسان دییتأ که روایی و پایایی آن مورد نامه پرسشبندي و در انتها با ابزار معیار گروه
  . است گردیدهيبند رتبه) AHP(مراتبی   آماري و فرایند تحلیل سلسلهيها روشقرار گرفته در پایان با استفاده از 

  

 معیارهاي پیشران نیتر مهم نشان داد که SPSS19 افزار نرمنتایج حاصل از تحلیل آماري با استفاده از  :ها یافته
 درصد 008/13، 12/13، 76/16، 36/17، 32/19، 49/20  و تخریب زمین باییزا ابانیب بر مؤثر فرهنگی -اجتماعی

، مهاجرت جمعیت،  تماعی، عادات تاریخی و فرهنگی نامتناسبفقدان یا ضعف نهادهاي اج:  ازاند عبارتترتیب  به
همچنین با استفاده از روش تحلیل .  اجتماعی و مسائل مربوط به مالکیت زمینيها ارزشضعف دانش و آموزش، افت 

  عواملنیتر مهم.  بودندرگذارتریتأث عامل از بقیه 18 کاندید،  عامل38مشخص شد که در بین ) AHP(مراتبی  سلسله
 از محصوالت و خدمات تاالب هامون، شخم يبردار بهرهفقدان نظام : ترتیب  بهییزا ابانیب بر تخریب زمین و مؤثر

 به دانش کارشناسان مرتبط، ترجیح کشت زراعی به باغی و برداران بهرهاراضی بایر، کشت و کار سنتی، عدم اعتماد 
   .گردید از دانش بومی همزیستی با طبیعت معرفی يریگ بهرهعدم 

                                                
  hsargazi2000@gmail.com:  مسئول مکاتبه*
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تر براي  نگري، تالش بیش جانبه همه یا معکوس کردن آن باشد، نیاز به ییزا ابانیبچه هدف توقف  چنان :گیري نتیجه
تبادل .  از اراضی استبرداران بهره ژهیو به ذینفعان و جمله از اندرکاران دست و همکاري همه ها دگاهیدنزدیک کردن 

 براي دولت و مردم مفید باشد اما اقدامات اصالحی در تواند یم ها وژهپر، همکاري در اجراي ياعتمادسازدانش، 
  .شود یممناطقی با شرایط سیستان قبل از همه با شناخت دالیل و عوامل تخریب اراضی حاصل 

  
   سیستانتخریب زمین، ، پیشران اجتماعی، ییزا ابانیب :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

انی و بوم در مقیاس جه ستافزایش تغییرات زی
 قرن یطیمح ستیز مشکالت نیتر مهممحلی یکی از 

بسیاري از مناطق خشک جهان با ). 22(اخیر است 
تغییرات سریع پوشش گیاهی، ترکیب جامعه گیاهی، 
شرایط هیدرولوژیکی و خصوصیات خاك که موجب 
از دست رفتن خدمات اکوسیستم و تحمیل تهدیدات 

. شوند  میمتأثرگردد، جدي به معیشت پایدار می
 نامیده ییزا ابانیبفرایندهاي تحت این تغییرات 

تخریب شدید اراضی که منجر به پدیده ). 11(شود  می
 شده در کشورهاي ییزا ابانیب برگشت رقابلیغ نسبتاً

 يوهوا آب و اقتصادهاي نوظهور با توسعه درحال
خشک، کیفیت پایین خاك و پوشش گیاهی محدود 

 کشاورزي، پوشش طبیعی  موانعی براي تولیدعنوان به
موجب افزایش توجه و ) 24 و 15(و رفاه انسانی 

 معموالً ییزا ابانیب ).32(نگرانی کشورها شده است 
 انسان يها تیفعالنتیجه اثرات پیچیده تغییر اقلیم و 

تغییر الگوهاي بارش در مقیاس جهانی و . است
 باشد ییزا ابانیب پیشران اصلی تواند یماي  منطقه
هاي  ه در طول تاریخ باعث قبض و بسط بیابانک چنان

  ).11(اصلی زمین شده است 
 را تنها بر اساس عوامل بیوفیزیکی ییزا ابانیب
 بدون دخالت انسان ندرت بهتوان توضیح داد زیرا  نمی
هاي اقتصادي و اجتماعی در   پیشرانيرگذاریتأثو 

). 28(دهد اي و محلی رخ میمقیاس جهانی، منطقه
 ریتأثمیزان   بستگی بهییزا ابانیب اراضی به يریپذ بیآس

خشکی اقلیم، خشکسالی، تخریب (عوامل طبیعی 
و عوامل انسان سبب ) خاك، پوشش فقیر گیاهی

، چندپارگی ها جنگل يسوز آتشچراي مفرط، (
دارد ) ینیشهرنش، آلودگی خاك، افزایش اندازها چشم

اي ه  کلید پیشرانعنوان بهنقش عوامل انسانی ). 29(
تخریب اراضی بسته به اهمیت منابع طبیعی 

، فقر یافتگین توسعه). 29( قرار گرفته است موردمطالعه
 و فشار فزاینده بر مناطق شکننده ییروستاجوامع 

 و یطیمح ستیزاکولوژیکی بر بدتر شدن شرایط 
، 19، 18، 9، 8 ،7، 4( فرض شده است مؤثرزایی  بیابان

ییرات بستر اجتماعی و این فرایندها با تغ). 27و  26
برداري از اراضی  اقتصادي و شدت و روش بهره

  ).2 (ابندی یمتوسعه 
 تعیین دالیل و پیامدهاي هدف باگرچه مطالعاتی 

 و رهاسازي اراضی در ییزا ابانیبتخریب زمین، 
، اما یک دیدگاه جامع )33(مقیاس محلی انجام شده 

رها انگهاي محلی، دالیل، نش شناسایی پیشرانهدف با
 این. تري دارد  بیشهاي و عوامل، نیاز به پژوهش

 پژوهشی است که يها تیاولو جمله ازضرورت 
 بیان نموده نیز ییزا ابانیبتوسط کنوانسیون مقابله با 

مدیریت ضعیف اراضی که باعث چراي ). 34(است 
 یا عملیات ناپایدار کشاورزي فراتر از حد هیرو یب

 انسانی ییزا ابانیبلی  اصيها شهیرشوند،  مجاز می
برخی از این عملیات باعث افزایش . آیند میحساب به

 عمق کم يها خاكفرسایش خاك یا تجمع نمک در 
دلیل فقدان   اراضی اغلب بهتیریسوء مد. شوند یم
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 و دور بودندانش، حرص و آز، تغییرات اقتصادي، 
شماري از علل مثل ). 26  و21(اي بودن است  حاشیه

 خاك، يریپذ بیآس خصوصیات اقلیمی، کیفیت هوا،
 ممکن است یاهیپوشش گکمبود آب، خصوصیات 

 یا جزئی یا یطورکل به درواقعنظر برسند اما  طبیعی به
 ریتأثهایش   انسان و فعالیتلهیوس به میرمستقیغ
  ).30 (رندیپذ یم

سناریوهاي آینده تغییر اقلیم در انتظار بدتر شدن 
ر جهان از طریق تغییرات  در سراسییزا ابانیبپیشرفت 

بارش، افزایش تکرار خشکسالی و دوام شرایط 
 براي ییزا ابانیب مقابله با بنابراین) 11(اند  خشکی

کاهش فقر جهانی و کاهش از دست رفتن تنوع 
زیستی و تغییر اقلیم وابسته به انسان، جدي و حیاتی 

 نیازمند ییزا ابانیباتخاذ اقدامات کنترل ). 21(است 
 و پایش عالئم هشدار اولیه یا نشانگرهاي شناخت

نشانگرهاي اجتماعی ). 37  و3( است ییزا ابانیب
استفاده شده تاکنون شامل میزان افزایش مهاجرت 
روستا به شهر، تغییر ساختار جمعیت، کاهش 
همبستگی اجتماعی، کاهش بهداشت و سالمت، 

  ).18(افزایش نرخ بیکاري بوده است 
تخریب زمین و اشکال و ها و جزئیات  پیشران

 کامل مورد طور بهارتباط عوامل و پیامدهاي آن 
شناسایی قرار نگرفته، هیچ لیست مشخصی از آن 

). 30(آمد  هم نخواهد دست به احتماالًوجود ندارد و 
گرچه مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته، اما 

تري با تمرکز بر مقیاس محلی   بیشيها یبررس
گر عوامل اصلی ان، بی پیشران). 29( است ازیموردن

 روند کیبر  یا عواملی هستند که مستقیماً ایجاد تغییر
 یطورکل به. گذارند  میریتأث ...)سرعت، جهت و(

جهت شناسایی نیروهاي پیشران مطرح در یک سیستم 
 اجتماعی، فناورانه، يها حوزهاین نیروها بر اساس 

ده و ش يبند طبقه 1 و سیاسییطیمح ستیزاقتصادي، 
دلیل انتخاب این . رندیگ یممورد شناسایی قرار 

 کالن یک يها حوزهترین  مهميبند میتقس، يبند طبقه
بردارنده  سیستم ملی یا فراملی است که هر یک در

هایی هستند که از دریچه آن عوامل کلیدي و پیشران
  و21(گذارند  حوزه بر سیستم مورد بررسی، اثر می

 افتد یم اراضی وقتی اتفاق براي مثال رهاسازي) 37
هاي خارجی  پیشرانلهیوس بههاي کشاورزي که سیستم

 به سمت انبساط یا انقباض شان یذات پویایی لیدل بهیا 
 اجتماعی و اقتصادي نظر نقطه از). 20(پیش بروند 

اشتغال موازي کشاورزان یا سالخوردگی صاحبان 
  اراضی احتمال بزرگی براي رهاسازي اراضی است 

 اراضی همچنین ممکن است يرهاساز). 36  و6(
دلیل مهاجرت مردم محلی به  نتیجه کاهش جمعیت به

بدتر شدن معیشت بر اثر ). 10(خارج از منطقه باشد 
  کاهش تولید محصول، تغییرات غافلگیرکننده اقلیمی 

  هاي سیاسی ممکن است در مقیاس  و ناپایداري
اي مهم هاي انسانی با پیامدهباعث مهاجرتوسیع 

  ).32( اقتصادي و سیاسی شود - ، اجتماعییطیمح ستیز
اي واقع شده که به دالیل منطقه سیستان در ناحیه

اي و مداوم،  مختلف بیوفیزیکی چون خشکسالی دوره
و دالیل ... زایی و وزش بادهاي فرساینده، شوري

... انسانی متعددي چون استفاده مفرط از اراضی و 
 ییزا ابانیب از پدیده متأثر حساس به تخریب زمین و

 يها دخالتدلیل عوامل اقلیمی و   بهجهینت دربوده 
 زیادي متوجه ساکنان يها بیآسانسانی برشمرده شده 

 اقتصادي منطقه شده و حتی موجب ساتیتأسو 
   منظور به). 34(خانمانی مردم گردیده است  بی

 و خشکسالی دولت ایران ییزا ابانیبکاهش اثرات 
 چون فراهم کردن آرد و غذا، دارو، ییها تیحما

خدمات بهداشتی و اشتغال را در منطقه انجام داده 
                                                
1- Politic, Economic, Social, Environment, 
Technology (PESET) 
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، وجود نیباااست تا از مهاجرت مردم جلوگیري کند 
هاي شدید و مداوم باعث اجبار مردم به  خشکسالی

 تراکم لیدل به). 26(است مهاجرت از سیستان شده 
 از ياربرد بهرهجمعیت و وابستگی معیشت ساکنان به 

 ییزا ابانیب، پیشران اجتماعی در )12 (وخاك آب
سیستان نمود بارزي دارد که شناسایی عوامل و 

 که یجائ آناز  اما؛ نماید ضروري میآن راهاي  ریشه
 اقتصادي -هر سیستم اجتماعی داراي دو بعد اجتماعی

 در این مقاله بنابراین) 5( فرهنگی است -و اجتماعی
 در دشت سیستان ییزا ابانیب بر مؤثرپیشران اجتماعی 

 فرهنگی مورد بررسی و تحلیل قرار -از بعد اجتماعی
  .گیرد می
  

  ها مواد و روش
ترتیب در سه مرحله به انجام رسیده  این مطالعه به

، 11، 4، 3(در گام اول با استفاده از منابع علمی . است
هاي  و انجام پرسش) 30و  29، 26، 16، 15، 12

شناسان و خبرگان محلی لیستی از اکتشافی از کار
 منطقه ییزا ابانیبار در تخریب زمین و ذگ ریتأثعوامل 

 فرهنگی - این لیست در بعد اجتماعی. تهیه شده است
 38 درج گردیده، شامل 1گونه که در جدول  همان
  .باشد یممورد 

 15در گام دوم با تشکیل گروه تخصصی شامل 
 از  نفر15 و شگرانپژوه از  نفر15از دانشگاهیان،  نفر

با ) با درصد برابر(کارشناسان و مدیران خبره مرتبط 
 یا جامعه در " آسودهيریگ نمونه"استفاده از روش 

، عوامل کاندید طی دو مرحله بر اساس )23(دسترس 
 مرحله  در. گردیديبند دستهفرآیند دلفی استخراج و 

اول لیست کل عوامل تهیه شد و در مرحله دوم با 
 مورد پرسش قرار مجدداًادغام برخی عوامل حذف و 

 درصد پاسخگویان 60گرفت و عواملی که بیش از 
 عوامل کاندید انتخاب عنوان بهموافق ارتباط آن بودند 

 يها ارزش معیار شامل تغییر 6این عوامل در . شد
 14(، ضعف دانش و آموزش ) مورد3(اجتماعی 

 و يزنهادسا، ضعف ) مورد4(، مالکیت اراضی )مورد
، عادات نامتناسب ) مورد3(مشارکت اجتماعی 

و مسائل مربوط به مهاجرت و )  مورد11(فرهنگی 
  . شديبند دسته)  مورد3( اراضی يرهاساز

اي  در گام سوم، عوامل کاندید طی پرسشنامه
 مورد قضاوت متخصصان شامل مدیران و مجدداً

کارشناسان استانی و شهرستانی مرتبط به موضوع 
، اساتید دانشگاه و ییزدا ابانیبیعی و منابع طب

 زائی  آشنا به موضوع تخریب زمین و بیابانپژوهشگران
روایی پرسشنامه توسط اساتید علوم . قرار گرفت

اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان مورد بررسی 
 با ادبیات سؤاالتقرار گرفته و با توجه به ارتباط 

وضوع  و مصاحبه با خبرگان مپژوهشموضوع و 
 قرار گرفته و پایایی آن با استفاده دییتأ مورد پژوهش

و معناداري ) 84/0(از دو روش ضریب آلفاي کرونباخ 
 با استفاده از سؤاالت براي تمامی  درصد5در سطح 

در .  بوده استدییتأآزمون آماري ویلکاکسون مورد 
اري ذگ ریتأث نمره صفر نماینده عدم نامه پرسشاین 

.  ذکر شديرگذاریتأث نماینده حداکثر 10عامل و نمره 
 داراي سه باید بودند نامه پرسشافرادي که پاسخگوي 

شرط تحصیالت عالی مرتبط به منابع طبیعی و بیابان، 
 سال 10سابقه سکونت در منطقه سیستان و حداقل 

کار اجرائی، آموزشی یا تحقیقاتی مرتبط با موضوع 
  نتایج ، نامه پرسشپس از تکمیل .  باشندپژوهش

 مورد SPSS19 آماري افزار نرمبا استفاده از 
 و میانه داراي که  قرار گرفت و عواملیلیوتحل هیتجز

 درصد 60و مورد توافق بیش از  5 از بیش میانگین
 در تخریب مؤثر عوامل عنوان بهکارشناسان بودند، 

 قرار گرفته ییشناسامورد  سیستان ییزا ابانیبزمین و 
مراتبی  اده از روش تحلیل سلسلهاین عوامل با استف

)AHP ( با لحاظ ارزش ترجیحی از سوي کارشناسان
 عنوان بهترتیب   قرار گرفته و بهيبند رتبهمورد 
  .ارترین عوامل معرفی گردیدندذتاثیرگ
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 در حدودمساحتی   سیستان با:منطقه مورد مطالعه
همواري در   جلگه پست ولومترمربعیک 15197

  کشور در شمال استان سیستان و مرز شرقیهیال یمنته
   30˚ 03' 32'' بلوچستان و در محدوده جغرافیایی

   تا 60˚ 36' 18''  و عرض شمالی31˚ 22' 50''تا 
ارتفاع آن از . طول شرقی قرار دارد 61˚ 48' 24''

از مشرق، . باشدمی  متر500تا  475سطح دریا بین 
شرقی به افغانستان، از مغرب به  جنوب و شمال

غربی به استان خراسان  ستان زاهدان و از شمالشهر
منطقه . باشد محدود می) شهرستان نهبندان(جنوبی 

 شهرستان زابل، زهک، هیرمند، 5سیستان شامل 
 هزار 400 جمعیتی حدود مجموعاًنیمروز و هامون 

.  استداده  يخود جارا در ) 1395سرشماري (نفر 
یانگین م. باشد اقلیم منطقه سیستان گرم و خشک می

 متر یلیم 60 زمستانه آن حدود عمدتاًهاي  ساالنه بارش
 4500 بر  بالغ تعرق پتانسیل آن  وریتبخاست و میزان 

). 12 (باشد یم) 1393  تا1365( در سال متر یلیم
 120خصوص بادهاي  هوزش بادهاي بسیار شدید ب

 تا اواخر ماه بهشتیارد از اواسط باًیتقرروزه که 
 متوسط طور به دارد و سرعت آن  ادامهورماهیشهر

 کیلومتر در ساعت است و در حالت استثنائی به 9/31
 کیلومتر در ساعت نیز رسیده است، باعث انتقال 148
 و فرسایش خاك و اثرات تخریبی ناشی از يباد ماسه
 حوزه سیستان یشناس نیزمسازندهاي  ).31(است آن 

. است رسوبی دوران سوم يها نهشته متشکل از عموماً
اي  اي و رودخانه همچنین رسوبات مطبق دریاچه

متعلق به دوران چهارم حاصل از فرسایش سطحی 
هاي ضخیم و   الیهصورت بهتر  رسوبات قدیمی

فقدان تکامل ). 38(شود بندي ریز مشاهده می دانه
 انتقالی، فقدان ساختمان خاك، عدم يها خاكپروفیلی 

 ؤثرماستحکام ذرات خاك، عدم پوشش گیاهی 
 خاك توسط وزش يها هیالموجب آمادگی برداشت 

 شن و غبار را يها طوفانبادهاي موسمی شده و 
 اقتصادي -  ناگوار اجتماعیراتیتأثشود که  باعث می

). 25(نماید  را در منطقه ایجاد مییطیمح ستیزو 
منابع آب دشت سیستان وابسته به رودخانه هیرمند 

 خاك از ایران ورکش شرقی مرز در رودخانه این. است
 آب تأمین منبع و تنها شودمی سیستان وارد افغانستان
 جنوبی دامنه از رودخانه این .شودمی محسوب سیستان

 و گیرد می کابل سرچشمه حوالی در هندوکش هاي کوه
 ایران خاك وارد کیلومتر 1000 حدود طی از پس
 قطع ژهیو به آب رودخانه هیرمند  نوسانات.شود می

 آب آن طی دو دهه اخیر سابقه کم کاهش جریان یا
مشکالت زیادي را متوجه بخش ایرانی حوضه آبخیز 

 حداقل تا سال 1999از سال ). 13(آن کرده است 
 تناوب به حوضه هیرمند در افغانستان و ایران 2009

). 10(شرایط خشکسالی را تجربه کرده است 
هاي   شکنندگی جمعیت و تنششدت بهها  خشکسالی

نقش مهمی در ) 13( کشور را افزایش داده بین دو
  غرب افغانستان ایفا کرده  آواره شدن مردم جنوب

هش جریان آب سطحی و کاهش آب کا). 34(است 
دسترس در سیستم رودخانه هیرمند باعث افزایش  قابل

  ).13( نیز شده است ییزا ابانیب
  

  نتایج و بحث
 در ها نامه پرسشنتایج حاصل از تجزیه واریانس 

بر اساس نظر کارشناسان از بین .  آمده است1 لجدو
 منطقه ییزا ابانیب عامل در 18 عامل کاندید تعداد 38
   که رتبه هر عامل در جدول آمده اند داشته ریتأث

همچنین نتایج حاصل از همبستگی معیارهاي . است
 و 2 بر اساس آزمون تی زوجی در جدول گانه شش

 بیابانزائی و یک از معیارها در وضعیت سهم هر
 تخریب دشت سیستان بر اساس نظر خبرگان در شکل

  . ارائه شده است1
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 .ها نامه پرسشلیست عوامل فرهنگی اجتماعی و نتایج حاصل از تجزیه واریانس  -1جدول 
Table 1. The list of socio- cultural variables and result of Variance analysis.  

  معیار
Criterion 

 عامل
Factor  

  میانگین
Average 

 میانه
Mean 

 واریانس
Variance  

 رتبه
Ranking  

 اريذموافقت تاثیرگ
Agreement on 
effectiveness  

 مرتبط کارشناسان دانش به اعتماد عدم
untrusting to experts knowledge 

6.17 7 6.15 4   
 ردمم سوي از باغی به زراعی کشت ترجیح

Farm cultivation preference to horticulture 
6.17 7 4.87 5   

 مزارع اطراف بادشکن از استقبال عدم
Un using of wind break around the farms 

6.12 7 4.37 7   
 دولت از انتظارات و زدگی دولت

Government dependence and government expectations 
5.36 5.5 5.76 21 -  

 متناسب بومی دانش از يریگ بهره عدم
ignorance to indigenous knowledge 

6.16 6 4.75 6   
 برداران بهره ناکافی سواد

Inadequate rural education 
5.52 5 5.71 17   

 )موجود شرایط به مردم بودن راضی (گري مطالبه ضعف
The weakness of demand (the satisfaction of people with 
the conditions) 

5.52 6 11.71 18   

 کالن نگاه و ينگر کل جاي به جزئیات بر تمرکز
Focusing on detail rather than holism and macro 

5.66 6 7.27 16   
 باغات و مزارع از کنی بوته

Shrub cutting from fields and gardens 
5.73 7 9.11 14   

 مداوم غالت یکشت تک
Continues monoculture of cereals 

5.87 6.5 5.94 11   

مسائل 
 فرهنگی

Cultural 
Issues  

 بایر اراضی شخم
farrow land cultivation 

6.70 7 3.87 2   

 منطقه شرایط با سازگار و مثمر باغی يها گونه با آشنایی عدم
Unfamiliar with garden varieties and region conditions 
compatible 

5.75 5 4.45 13   

 بازیافت يها ستمیس به توجه عدم
Ignorance to recycling systems 

4.54 4 5.38 30 -  

 يبردار بهره يها نظام با آشنایی عدم
Un familiar to operating and exploitation systems 

5.00 5 6.00 23 -  

 محلی يها  رسانهو مطبوعات ضعف یا فقدان
Lack of Press and local media 

4.68 5 7.65 28 -  

 حقوقی و فنی يها مشاوره از بهره عدم
Un using of consultation helps 

5.00 6 7.40 24 -  

 زیاد شوري ضریب با شیمیایی کودهاي از مفرط استفاده
Soil salinity due to water logging and chemical fertilizers 

4.77 5 8.94 27 -  

 محصول بقایاي زدن آتش
Firing of residual straw 

5.45 6 7.99 20   

 آن لگدکوبی و تاالب خشکیده بستر در ها دام حرکت
Intensive animal travelling in the dried wetlands 

5.95 6 6.58 10   
 سنتی کار و کشت

Traditional farming 
6.54 7 4.35 3   

 مزارع و باغات رافاط سنتی دیوارهاي تخریب
Traditional field shelter's destruction 

4.47 4 7.62 32 -  

 هامون تاالب اطراف و بستر در کار و کشت
Agricultural activity in the wetland vicinity 

4.91 5.5 9.03 25 -  

 شور لب و قشري زیر يها آب از مفرط استفاده
Intense exploitation of ground water 

5.18 5 6.34 22 -  

 تابستان در) جالیزکاري (اراضی شخم
Over cultivation in windy and dry seasons 

5.95 6 7.17 9   

ضعف دانش 
 و آموزش

Knowledge 
Weakness  

 طبیعی منشأ با و حیوانی کودهاي با مردم ییآشنا عدم
Low use of organic fertilizers 

4.78 5 5.90 26 -  
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  - 1جدول ادامه 
Continue Table 1.  

  معیار
Criterion 

 عامل
Factor  

  میانگین
Average 

 میانه
Mean 

 واریانس
Variance  

 رتبه
Ranking  

 موافقت تاثیرگذاري
Agreement on 
effectiveness  

 منطقه در اراضی عمده مالکان سکونت عدم
Unsettlement of powerful land owners in the region 

4.20 4 7.82 33 -  

 بادي فرسایش به نسبت نفوذ¬ذي افراد اراضی موقعیت
The situation of powerful land owner properties to 
wind erosion corridor 

4.56 4 8.71 29 -  

 انیربومی غبه اراضی فروش
Land sale to exotic people 

3.56 3 6.71 38 -  

 مالکیت زمین
Land 

Ownership  

 بادي فرسایش بحرانی يها  کانوندر جمعیت تراکم و میزان
Population density especially in critical wind erosion 
corridors 

4.08 4 10.08 35 -  

 منطقه در افغان مهاجران طوالنی حضور
The long-term presence of Afghan’s immigrants in 
the region 

4.09 4 8.89 34 -  

 بومی کارآمد انسانی نیروي مهاجرت
Out Immigration of efficient persons 

6.08 6 9.35 8   

مهاجرت و 
  رهاسازي اراضی
Migration & 

Land 
abandonment روستاها در آموزشی مراکز شدن تعطیل و جمعیت شدن کم 

Reducing population and closing educational centers 
in villages 

5.73 6 10.11 15   

 )ازیموردن...و شوراها نهادها، نبود (اجتماعی انسجام ضعف
Social participation weakness (institutions, councils, etc.) 

5.79 6.5 6.95 12   

 سهامی مشاعی، يبردار  بهرهبه عالقه عدم
Non Interesting in joint exploitation, joint stock company 

5.47 5 6.35 19 -  
 مسائل نهادي

Social 
Participation  

 هامون یالملل نی بتاالب خدمات و کاالها از يبردار  بهرهستمسی فقدان
Lack of system for using of wetland’s goods and services 

7.23 8 4.23 1   

 یی روستاو کشاورز به گذاري ارزش کاهش
Diminish Respect to agricultural and rural activity 

4.04 4 5.95 36 -  

 اجدادي و آبا زمین به خاطر تعلق
Attachment to inheritance land 

4.04 3.5 7.51 37 -  
ي ها ارزش

  اجتماعی
Social Values 

  روستا در زندگی پایین کیفیت
Low Quality of life in the village 

4.54 4.5 7.91 31 -  
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 .  در سیستانییزا ابانیبب زمین و  بر تخریمؤثر فرهنگی - اجتماعیيها گروهنتایج حاصل از همبستگی بین  -2جدول 
Table 2. Matrix of Pearson correlation coefficient values associated with the six criteria.  

 

مسائل 
 فرهنگی

Cultural 
Issues 

  ضعف 
 دانش و آموزش
Knowledge 
Weakness 

  مالکیت 
 اراضی
Land 

Ownership 

 يرهاسازمهاجرت و 
 اراضی

Migration & Land 
abandonment 

مشارکت و 
 ينهادساز

Social 
Participation 

 يها ارزشافت 
 اجتماعی

Social Values 
diminish 

همبستگی 
 پیرسون

Pearson 
Correlation 

 مسائل فرهنگی      1
Cultural Issues 

Sig. (2-tailed)       

همبستگی 
 پیرسون

Pearson 
Correlation 

  ضعف    .  1 *150.
 دانش و آموزش

Sig. (2-tailed) .018      

همبستگی 
 پیرسون

Pearson 
Correlation 

  اراضی مالکیت    1 **317. 185.
Land 

Ownership 

Sig. (2-tailed) .081 .002     

همبستگی 
 پیرسون

Pearson 
Correlation 

مهاجرت و    1 **447. *308. **328.
 ي اراضیرهاساز

Sig. (2-tailed) .007 .011 .000    

همبستگی 
 پیرسون

Pearson 
Correlation 

.319** .366** .126 .262* 1  
 و مشارکت
  ينهادساز

Social 
Participation 

Sig. (2-tailed) .008 .002 .304 .032   

همبستگی 
 پیرسون

Pearson 
Correlation 

.422** .214 .339** .484** .269* 1 
هاي  افت ارزش

  اجتماعی
Social Values 

diminish 
Sig. (2-tailed) .000 .073 .004 .000 .024  

ns ،* درصد1 و 5دار در سطح احتمال  ، معنیدار یمعن ریغ بیترت به ** و .   
ns, *, ** not significant and significant at P<0.05, P<0.01 respectively. 
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  . و تخریب زمین دشت سیستانییزا ابانیب در  فرهنگی- اجتماعیگانه شش يها گروهدرصد مشارکت  -1 شکل

Figure 1. Percentage (%) fraction of six groups of socio-cultural in Desertification and land Degradation of the 
Sistan Plain.  

  
 از رفتارها، يا مجموعه :1هاي اجتماعی ارزش

. شود یمفرهنگ، سبک و کیفیت زندگی را شامل 
 با تغییرات تکنولوژي زمان همدانیم، گونه که می نهما

 در انیروستائکیفیت زندگی  و رشد شهرنشینی
کشورهاي در حال توسعه در جمله مسائل اصلی در 

سبک زندگی در ). 17(اند هاي اخیر ظاهر شده سال
هاي  بسیاري از روستاها تغییر کرده و بسیاري از ارزش

ندگی و شهرنشینی  تغییر سبک زلیدل به ینیروستانش
کیفیت پایین زندگی در . کند یمروند معکوسی را طی 

 جمله ازروستا و نیاز به مراکز آموزشی بهداشتی 
جوانان روستایی در .  به روستاستتر نییپادالیل نگاه 

 بهتر با دستمزدهاي باالتر يها شغل توانند یمشهرها 
 در  را از کارها آنداشته باشند بنابراین درآمد باالتر 

 تولید در روستا بنابراین.  کرده استازین یبروستا 
 مراکز آبادانی و عنوان بهکاهش یافته و نقش روستاها 

یکی دیگر از . زایی تضعیف شده استمقابله با بیابان
زا در این معیار وابستگی زیاد به  عوامل بیابان

                                                
1- Social Values (SV) 

هاي موروثی است و بسیاري از مالکان اراضی با  زمین
ذاري اراضی و عدم کشت و کار در آن عدم واگ

تر   بیششیو فرساموجبات افت کیفی خاك سطحی 
همچنین گاه با فروش آن . سازنداراضی را فراهم می

 در مقابل حفاظت از يریپذ تیمسئول یربومیغبه افراد 
 و این خود یکی ابدی یمپذیر کاهش  اراضی فرسایش

یار افت مع. زایی است ار در بیابانذثیرگأاز عوامل ت
 از کل عوامل  درصد2/13هاي اجتماعی  ارزش

نتایج . شود یم را شامل ییزا ابانیب بر مؤثراجتماعی 
دهد که افت  آنالیز آماري همبستگی پیرسون نشان می

ترتیب  ترین همبستگی را به هاي اجتماعی بیش ارزش
 و 484/0با مهاجرت و رهاسازي اراضی با ضریب 

 و 422/0 با ضریب پس از آن با مسائل فرهنگی
این .  دارد339/0 با مالکیت اراضی با ضریب تاًینها

گونه همبستگی با ضعف دانش و آموزش  معیار هیچ
نشان نداد زیرا مسائل مربوط به دانش و آموزش در 

 عملیات ناماهرانه کشت و کار و عمدتاًمنطقه سیستان 
 گردند یمرعایت قوانین همزیستی با طبیعت را شامل 
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وجه به سابقه تاریخی منطقه، دانش موجود در و با ت
 در معموالًراستاي مسائل فرهنگی و اجتماعی که 

 محلی يها سنت و ورسوم آدابرفتارهاي اجتماعی و 
 برخوردار است یتوجه قابلغناي ، از کند یمنمود پیدا 

، بیان نمودند) 2011( که دلر و همکاران طور همانو 
 را یک روند ینیانشروست يها ارزششاید بتوان افت 

جهانی عنوان کرد که در کشورهاي در حال توسعه 
  ).17(تري دارد  نمود بیش

 در ژهیو بهدر مناطق بیابانی  :1له مالکیت اراضیأمس
مناطق مشابه دشت سیستان با محدودیت شدید منابع 

 آن بر مناطق ریتأثدلیل  آب و شدت اثر باد به
عدم . است از اهمیت زیادي برخوردار دست نییپا

 که یوقت ژهیو بهسکونت ساکنان عمده اراضی در منطقه 
 محل معموالً در باالدست قرار داشته و ها آناراضی 

اي است با ممانعت هاي ماسهبرداشت خاك و گذر تپه
زدایی باعث بدتر شدن عملیات تثبیت شن و بیابان

فروش اراضی به . گردند یموضعیت تخریب زمین 
خوردن  هم  منطقه نیز باعث بهساکن در افراد غیر

هاي عرفی مدیریت ساختارهاي اجتماعی و سامان
گیري از ساختارهاي بومی براي  منطقه گشته و بهره

معیار . سازد یم رممکنیغکنترل و مدیریت اراضی را 
 از کل عوامل  درصد008/13مالکیت اراضی با 

 را در بین ریتأثترین   کمییزا ابانیب در مؤثراجتماعی 
گانه اجتماعی فرهنگی بر وضعیت  هاي شش روهگ

همبستگی بین مالکیت اراضی . زایی داشته است بیابان
هاي اجتماعی   اراضی و ارزشيرهاسازبا مهاجرت و 

 و 447/0ترتیب با ضرایب   به درصد95در سطح 
گونه همبستگی   هیچکه یحال در است دار یمعن 339/0
 بای داري بین مهاجرت و رهاسازي اراض معنی

. مشاهده نشد درصد 95 اجتماعی در سطح يها ارزش
 افراد در موضوع مالکیت احساس مدیریت و که یمادام
 پایدار و سازگار با طبیعت منطقه نمایند، يبردار بهره

                                                
1- Land Ownership (LO) 

دلیلی براي مهاجرت و رهاسازي اراضی وجود 
 پژوهشکه در این  جائی اما از آن؛ نخواهد داشت

 یعنی ییزا ابانیبت در موضوع مالکیت با سوگیري مثب
نقش پیشرانی آن مورد نظر بوده بنابراین به هر میزان 

 را در پیش رمتناسبیغ يبردار بهرهکه مالکان اراضی 
گیرند، به خارج کردن آن از حیز انتفاع و در پی آن 

. اند  شدهتر کینزدمهاجرت و رهاسازي اراضی 
مالکیت اراضی همبستگی با نهادسازي و مشارکت 

برداري   و مالکان عمده، مدیریت و بهرهندارد
خودسرانه از اراضی را در پیش گرفته و حاضر به 

 آموزشی و مدیریتی براي يها برنامهمشارکت در 
  .زا نیستند کنترل عوامل بیابان

اي از اقدامات  مجموعه :2ضعف دانش و آموزش
مخرب کاربران اراضی در اجراي عملیات کشاورزي و 

 زراعی و يها گونه عدم آشنایی با مانندمدیریت زمین 
 بازیافت، يها ستمیسآبخواه، عدم توجه به  باغی کم

 در و کار کودهاي آلی، کشت يساز یغنکاربرد و 
 از ازحد شیب يبردار بهرهبستر و حاشیه تاالب هامون، 

 زیر قشري داراي کیفیت پایین، شخم اراضی يها آب
ري از گی در فصل وزش بادهاي فرساینده، عدم بهره

 از کودهاي ازحد شیب فنی، استفاده يها مشاوره
، آتش زدن بقایاي محصول و اضافه نکردن ییایمیش

 هامون یالملل نیبآن به خاك، دامداري در بستر تاالب 
ضعف دانش و . شود یمو کشت و کار سنتی را شامل 

 بر تخریب مؤثر از کل عوامل  درصد76/16آموزش 
 ضعف دانش و آموزش .شود یمزمین منطقه را شامل 

همبستگی معناداري با مسائل مربوط به مشارکت و 
درك موضوع آموزش اجتماعی . مالکیت اراضی دارد

بر اساس .  استستیز طیمحکلید موفقیت مدیریت 
آموزش اجتماعی ممکن ) 2010(و همکاران  نظر رید
جا  تغییر درك فراتر از یک فرد و عنوان بهاست 
 اجتماعی یا تر گسترده  در داخل واحدهايگرفتن

                                                
2- Knowledge Weakness (KW) 
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جوامع از طریق ارتباطات اجتماعی بین بازیگران در 
اي  وجود شبکه). 27(  اجتماعی باشديها شبکهداخل 

که قادر به مدیریت عوامل و پایش اثرات ضعف 
 در موقع بحران و نیاز تواند یمسرمایه اجتماعی باشد 

 که یصورت دربنابراین ؛ به بازآفرینی جامعه مهم باشد
 و يبردار بهرهروستائیان به عوامل مخرب اراضی در 

تري به مشارکت  مدیریت واقف گردند تمایل بیش
در موضوع مالکیت نیز با . اجتماعی خواهند داشت

زا از سوي  پذیرفتن نقش کنترل و مدیریت عوامل بیابان
مالکان اراضی در منطقه شاهد کاهش روند پدیده 

نش همبستگی با افت ضعف دا.  خواهیم بودییزا ابانیب
گونه که گفته شد،  هاي اجتماعی ندارد و همان ارزش

  .شود یم از اراضی را شامل يبردار بهره تیریسوء مد
 برداري در نبود سیستم بهره: 1ماعیتضعف مشارکت اج

 هامون، عدم یالملل نیباز کاالها و خدمات تاالب 
 از منابع در قالب يبردار بهرهتمایل به مشارکت در 

 مشارکتی يها ستمیس سهامی و نیز فقدان يها کتشر
 يها سازمان و شوراهاي صنفی و ها یتعاونچون 

ار در تخریب اراضی ذگ ریتأث عوامل جمله از نهاد مردم
 اندرکاران دست میدان یم که گونه همان .اند شدهعنوان 

اري و ذثیرگأمختلف داراي درجات متفاوتی از ت
ت پایدار اراضی هستند انگیزه براي دستیابی به مدیری

 براي اندرکاران دستشدن همه درگیر ). 14 و 1(
 براي مدیریت مشکالت اراضی ییها حل راهجستجوي 

 از سوي دانشمندان، مشاورین، ریطور فراگ بهاکنون 
 ).14(مروجان و تصمیم سازان پذیرفته شده است 

منطقه سیستان با سابقه کشاورزي چندین هزارساله 
اري داشته است که ذثیرگأو ارتباطات تشبکه اجتماعی 

 در حل مناقشات مختلف آب و زمین و توانسته یم
اکنون با . ار باشدذثیرگأساماندهی مدیریت آن ت

هاي صورت گرفته، حرص و آز و مشکالت  مهاجرت
 بنابرایناقتصادي این شبکه اجتماعی از بین رفته 

                                                
1- Social Participation (SP) 

 یدرست بهمدیریت زمین و کنترل عوامل مخرب 
 این گروه از عوامل اجتماعی .ردیگ ینمصورت 

 را در تخریب زمین و ریتأثترین  فرهنگی بیش
  درصد41/20 که يطور به منطقه داشته است ییزا ابانیب

  .گردد یماز کل عوامل را شامل 
 -له اجتماعیأ یک مس:2 اراضیيرهاسازمهاجرت و 

 هم در ابعاد یطیمح ستیزاقتصادي با پیامدهاي 
رهاسازي ). 33(و محلی است اي  جهانی، منطقه

 در جهات مختلف بسته به زمینه و تواند یماراضی 
 یا کشاورزي ستیز طیمح آن بر دیتأکبستر آن و 
 طبیعی يها عرصهگرچه حفاظت از . تعریف شود

 کاهش مداخله انسان در طبیعت صورت بهاغلب 
هاي اکولوژیکی اما بسیاري از سیستم؛ ردیگ یمصورت 

به مداخله انسان هستند تا اجتماعی وابسته 
بنابراین ؛ خصوصیات تنوع بیولوژیکی را حفظ کنند

هایی   مطلق چنین سیستميرهاسازکاهش استفاده یا 
 باعث زوال تنوع بیولوژیکی و تنوع فرهنگی تواند یم

 ها یستانیسمهاجرت ). 21 و 6( شود ها آنوابسته به 
 خشکسالی و لیدل به عمدتاً پیش ها دههکه از 

مدهاي آن اتفاق افتاده مشکالت زیادي را در پیا
موضوع مالکیت و مدیریت اراضی باعث شده 

که معیار مهاجرت و رهاسازي اراضی با  طوري هب
 درصد رتبه سوم را در بین معیارهاي 36/17

  .باشد  دارا میییزا ابانیب بر مؤثر فرهنگی -اجتماعی
 عادات ی برخ:3مشکالت و مسائل فرهنگی

 که در گردد یما طبیعت منطقه را شامل  برمتناسبیغ
شرایط بادخیزي، خشکی و کمبود آب موجبات بدتر 

برخی از . شدن وضعیت منطقه را فراهم کرده است
 فراوانی آب در سیستان يها زماناین رسوم ریشه در 

سازي  داشته، در شرایط کمبود آموزش و فرهنگ
 عواملی از تخریب زمین صورت بهچنان رایج و  هم

                                                
2- Migration & Land abandonment (ML) 
3- Cultural Issues (CI) 
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 گندم و عمدتاً( مداوم غالت یکشت تک. آمده استدر
در منطقه سیستان، شخم اراضی بایر در تابستان، ) جو

باغی، عدم استفاده از بادشکن  ترجیح کشت زراعی به
کنی و عریان کردن اراضی در  در اطراف اراضی، بوته

 به دانش یتوجه یبفصل وزش بادهاي فرساینده، 
 اطراف مزارع، بومی گذشته چون ساخت دیوار در

هاي   و آموزهها هیتوصناپذیري و عدم اعتماد به  آموزش
کارشناسان مرتبط، وابسته بودن به خدمات دولت و 

 مشکالت فرهنگی است جمله ازگري  ضعف مطالبه
 از کل عوامل مخرب  درصد32/19 مجموع درکه 

آنالیز آماري ارائه . شود یم را شامل ییزا ابانیبزمین و 
 همبستگی بین مجموع دهد یم نشان 2 شده در جدول

عوامل مربوط به مسائل فرهنگی با مهاجرت و 
رهاسازي اراضی و نهادسازي و مشارکت در سطح 

دار   معنی319/0 و 328/0ترتیب با  احتمال به% 99
 422/0ترین همبستگی با ضریب  البته بیش. باشد یم

 اجتماعی در سطح يها ارزشبین مسائل فرهنگی و 
همچنین همبستگی بین مسائل .  وجود دارد درصد99

  درصد95 در سطح و آموزشفرهنگی و ضعف دانش 
 بین مسائل که یحال دردار بود   معنی15/0با ضریب 

. کیت زمین همبستگی مشاهده نشداجتماعی و مال
 به هر میزان که درك افراد جامعه از عوامل و بنابراین

 يها حل راهتر باشد، جستجوي   بیشییزا ابانیب لیدال
ها افزایش جامعه براي غلبه بر مشکالت و ریشه

 بنابراین افراد تمایل به نهادسازي و مشارکت ابدی یم
هاي  حمایت. تري خواهند داشت اجتماعی بیش

 ریتأثاجتماعی ناشی از ارتباطات بین افراد جامعه 
مهمی بر جلوگیري از مهاجرت و رهاسازي اراضی 

عامل همبستگی معناداري خواهد داشت بنابراین این 
  .با مسائل فرهنگی دارد

) معیار( بین دو گروه 2بر اساس نتایج جدول 
مسائل فرهنگی و مسائل مربوط به مهاجرت و 

و  اراضی همچنین دو گروه مسائل اجتماعی يرهاساز

 و مشارکت اجتماعی و نیز بین معیار ضعف ينهادساز
الکیت  اراضی و نیز بین ميرهاسازدانش و مهاجرت و 

، 54/0 بیضراترتیب با  هاي اجتماعی بهو ارزش
  .دار وجود دارد  اختالف معنی969/0 و 553/0، 966/0

  
  گیري کلی نتیجه

 مانند دشت ییزا ابانیب از متأثرهاي  بوم در زیست
 عنوان به توان یم را يشمار یبسیستان، عوامل 

 5000سابقه بیش از .  برشمردییزا ابانیبار در ذثیرگأت
 يها روشل سکونت مردم آن سامان گرچه سا

سازگاري با طبیعت را به آنان آموخته و فرهنگ و 
آداب خاصی را شکل داده اما برخی رسوم و 

 نامطلوب بر راتیتأث لیدل به کسب معیشت يها وهیش
 ییزا ابانیب عوامل عنوان به تواند یممنابع سرزمین 

 منیتدر چنین شرایطی افزایش ا. شمار آید انسانی به
 مردم محلی، يتوانمندسازغذایی با اصالح کشاورزي، 

ارتقاء پایداري استفاده از  کمک به تنوع معیشت و
 اساسی براي کاهش یا معکوس کردن يها گاممنابع 
 ابعاد د بایها استیس. دیآ یمشمار   بهییزا ابانیبروند 

 يها شهیر عنوان بهچندگانه اجتماعی و فرهنگی را 
این .  قرار دهدموردنظر ییزا ابانیبتخریب اراضی و 

.  متغیر هستندیطیمح ستیزابعاد بسته به شرایط 
 متولی مقابله با عنوان به دولتی منطقه يها دستگاه

 در تعامل با جامعه محلی ییزا ابانیبتخریب زمین و 
چه  اما چنان؛ اند داشتهبراي کنترل این پدیده توفیقاتی 

کردن آن باشد، نیاز  یا معکوس ییزا ابانیبهدف توقف 
تر براي نزدیک کردن  نگري، تالش بیش جانبه همهبه 

 جمله ازاندرکاران  ها و همکاري همه دست دیدگاه
تبادل . برداران از اراضی است بهرهژهیو بهذینفعان و 

...   وها پروژه، همکاري در اجراي ياعتمادسازدانش، 
ات  براي دولت و مردم مفید باشد اما اقدامتواند یم

اصالحی در مناطقی با شرایط سیستان قبل از همه با 
شناخت دالیل و عوامل تخریب اراضی حاصل 

  . بخشی از آن است که این پژوهششود یم
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Abstract1 
Background and Objectives: The concept of ‘desertification’ is related to loss of ecosystem 
services because of human disturbances and climatic variations in dry regions. Desertification based 
on its driver and geographical condition can change ecosystem downward in stable statue. 
Desertification control needs to identify its drivers and causes. Desertification drivers can be 
categorized in biophysical, social, economic, political and managerial groups. In this paper, some of 
the disturbances caused by human activities that have been linked to the knowledge and culture of 
the rural people and which underlie the current state of degradation and desertification have been 
evaluated as a desertification social driver. 
 
Materials and Methods: In order to carry out this research, a list of social driving forces has been 
prepared through the related scientific resources review, a questionnaire and a specialized group of 
related experts in two phases of the Delphi method. Then, the candidate factors were grouped into 6 
criteria. At last, by using the questionnaire, whose validity and reliability were confirmed, was 
judged by experts. Finally, it has been ranked by statistical methods and the Analytical Hierarchy 
Process (AHP). 
 
Results: The results of statistical analysis using SPSS19 software showed that the most important 
criteria of socio-cultural effective on desertification and land degradation were 20.49, 19.32, 17.36, 
16.76, 13.12, Percentages are as follows: Social networks weakness, disproportionate historical and 
cultural habits, population migration, the weakness of knowledge and education, the loss of social 
values and land ownership issues respectively. Using a hierarchical analysis method (AHP), it was 
found that among the 38 candidate candidates, 18 factors were more effective. Also, the most 
important factors affecting land degradation and desertification are as follows: the lack of a system 
for using Hamoun wetland products and services, farrow land cultivation, traditional farming, 
untrusting to experts knowledge, the preference for crop cultivation and lack of utilization 
Indigenous knowledge respectively. 
 
Conclusion: If the goal of stopping desertification or reversing it is the need for comprehensive 
review, more effort is needed to bring the views and cooperation of all stakeholders, including 
stakeholders, especially beneficiaries. Knowledge sharing trust building and cooperation in 
implementing projects can be beneficial for the government and the people, Corrective policies in 
such region with high rate of land degradation and desertification can be achieved through 
Understanding the causes and factors of this phenomenon. 
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