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 روخشک: دالیل، پیامدها و راهکارهای پیشاندازهای طبیعی در اراضی خشک و نیمهشدن چشمتکهتکه

 2، الهام بنی هاشمی*1مانبهر ابوالفضل شریفیان

 کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشگاه علوم رشته علوم مرتعدانشجوی دکتری * -1
 مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد رشته دانش آموخته کارشناسی ارشد -2

 چکیده

های دیگر بسیاری مزیتاز ها نفر دارند و مناطق خشک و نیمه خشک جهان نقش اساسی و کلیدی در معیشت میلیون اراضی

. یکی از فاکتورهای مهم که عملکرد و برخوردار هستندهمچون ترسیب کربن، تنوع زیستی، خدمات اکوسیستمی و موارد دیگر 

زیستگاه است. در این  (Fragmentation) خشک را تحت تأثیر قرار داده است تکه تکه شدناندازهای خشک و نیمهساختار چشم

های مهم اوج آن در نواحی خشک و نیمه خشک مورد بررسی قرار گرفته است. تکه شدن اراضی و دورهکهتاریخچه تمطالعه، 

شدن اراضی، مالکیت زمین، مدیریت زمین و تکههای ملی( در خصوص تکهمنبع مطالعاتی )مقاله، کتاب، گزارش 108بدین منظور 

اندازهای خشک و تکه شدن اراضی در چشمنتایج نشان داد نرخ تکهاراضی در سراسر جهان مورد بررسی قرار گرفت.  اصالحات

سراسری در جهان محسوب  مسئلهافزایش یافته است و این موضوع یک  1950ای از سال خشک جهان به طور قابل مالحظهنیمه

ا به طور همزمان در نیمه دوم گردد. بر اساس مرور مطالعات، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، آفریقا، آسیا، استرالیا و اروپمی

تکه شدن اند و میزان آن در حال افزایش است. همچنین دالیل وقوع تکهراضی را تجربه کردهتکه شدن اقرن بیستم افزایش تکه

دلیل اصلی وقوع این پدیده در این مطالعه افزایش جمعیت جهانی،  ششجهان مورد بررسی قرار گرفت. اراضی مرتعی در سراسر 

های های عمومی به نظامبرداری )تبدیل نظامهای بهرهاراضی، تغییر نظام اصالحاتتغییر کاربری اراضی و تصویب قوانین اقلیم،  تغییر

های یکجانشین(؛ مهاجرت انسان و افزایش ارزش زمین در سراسر جهان معرفی نشین به نظامهای سنتی کوچفردی و تبدیل نظام

 شد.

 سازیهای خشک و نیمه خشک، مالکیت زمین، خصوصین، اکوسیستمشدتکهتکه کلمات کلیدی:

 

 



 مقدمه

خشک های خشک و نیمهاکوسیستمشدن سطح زمین به قطعات مجزا شده و ساختار و عملکرد شدن زیستگاه موجب جداتکهتکه

کننده در جهان تکه شدن اراضی به عنوان یک نیروی تقسیماطراف جهان را تحت تأثیر خود قرار داده است. به طور کلی، تکه

تکه شدن اراضی به موجب تقسیم سطوح ترین دلیل تکههای انسانی را به عنوان اصلیفعالیت ،گردد. غالب مطالعاتمحسوب می

اند. این موضوع از آن جهت بدون در نظرگیری پیامدهای آن بر روی محیط زیست معرفی کرده ترهای جزئییکی به بخشبیولوژ

رابطه بین موجودات زنده )گیاهان و جانوران( با محیط اطرافشان را قطع کرده و عملکرد شدن زمین، تکهتکهائز اهمیت است که ح

؛ 2006، 4؛ کاچمن2002و همکاران،  3بلویس؛ دی2002و همکاران،  2؛ شالفون2001، 1)نیمال دهداکوسیستم را تحت تأثیر قرار می

. واضح است که درک اکوسیستم بدون درنظرگیری دقیق همبستگی جوامع انسانی و فرایندهای زیستی (2008و همکاران،  5گالوین

به  های طبیعیبر زندگی بشر و عملکرد اکوسیستم زمینتکه شدن مطالعه تأثیرات تکهگردد. در این راستا و فیزیکی میسر نمی

. اکثر مطالعات صورت (2005، 6)ارزیابی اکوسیستم هزاره حائز اهمیت است است یرکه جهان با آن درگ ییهااز چالش یکیعنوان 

تکه شدن تکهتکه شدن اراضی در خصوص اراضی شهری، جنگلی و کشاورزی بوده است. در مقابل، مبحث گرفته در زمینه تکه

بدون تخریب مراتع مناطق خشک  ،خود ا دامبه تازگی مورد توجه قرار گرفته است. بشر در طول تاریخ همراه ب مراتعاراضی در 

ها نفر به آن وابسته میلیون . جایی که معیشت و اقتصادخشک در این اراضی زندگی کرده و نیازهای خود را تأمین کرده استو نیمه

. اهمیت این (1975، 7)ویتاکر اندهای مرتعی بیش از نیمی از اراضی خشک جهان را به خود اختصاص دادهبوده است. اکوسیستم

درصد از  45 یامربع  یلومترک یلیونم 2/61 ییچرا یاراض ینااراضی در سراسر جهان توسط مطالعات مختلفی تأیید شده است. 

درصد از قاره  61 یا،درصد از سطح قاره استرال 77. سطح قطب جنوب( ی)به استثنا دهدیرا به خود اختصاص م ینه زمسطح کر

در سراسر آفریقا .  دهندخشک تشکیل میرا مراتع خشک و نیمه درصد از سطح قاره اروپا 18و  یادرصد از قاره آس 49 یقا،آفر

، 8یقاانقالب سبز در آفریه اتحاد) هستند مداری جهت تأمین معیشت خود وابستهدرصد از مردم به کشاورزی دیم و دا 75-70

خشک تأمین درصد از معیشت خود را از چرای دام بر روی مراتع خشک و نیمه 90-30های متنوعی در آفریقا فرهنگ. (2014

میلیون نفر در ناحیه ساحل  367. مطالعات اخیر نشان داده است بیش از (2012، 10؛ راس2007و همکاران،  9)پیکاسیمارا کنندمی
                                                      

1 Niemela 

2 Chalfoun 

3 De Blois 

4 Cushman 

5 Galvin 

6 MEA (Millennium Ecosystem Assessment) 

7 Whittaker 

8 AGRA (Alliance for a Green Revolution in Africa) 

9 Pica-Ciamarra 

10 Rass 
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های این در حالی است که اخیرًا سیستم .(2014و همکاران،  1)عبدی کنند و غالب آنان دامدار هستنددر شمال آفریقا زندگی می

مختلفی همچون تغییر اقلیم و افزایش جمعیت  هایهای اراضی در اثر پدیدهدامداری در سراسر جهان در حال تغییر به سایر کاربری

های دامداری در جهان ( در مطالعه خود دو دلیل عمده تغییر سیستم2009) 3(. گالوین2001و همکاران،  2)هومود جهانی هستند

 شدن اراضی و تغییر اقلیم معرفی کرد.تکهرا تکه

جدی برای جوامع گیاهی  یدن زیستگاه به عنوان تهدیدشتکهتحت سکونت انسان، تکهخشک اندازهای خشک و نیمهدر چشم

همچون نابودی زیستگاه، جداسازی و  شدن زیستگاه از طریق مختلفیتکهتکه .(1994و همکاران،  4)تیلمان گرددمحسوب می

توزیع ، استقرار  .(2006، 6؛ ایورز و دیدهام1991و همکاران،  5)سوندرز دهدجوامع گیاهی را تحت تأثیر قرار می تخریب زیستگاه

. در نهایت این موضوع داینامیک (1999و همکاران،  7)ویهر گرددتکه شدن زیستگاه مختل میو بقای پوشش گیاهی از طریق تکه

و  8)کولینز گردددهد و اغلب موجب کاهش تنوع گیاهان و افزایش گیاهان مهاجم میو ترکیب جوامع را تحت تأثیر قرار می

شدن زیستگاه در جهان دو مفهوم کلی است. اولین دلیل تکهترین دلیل تکه. اصلی(2001و همکاران،  9سون؛ هری1998همکاران، 

برداری عمومی های بهرهجلوگیری از سیستماستفاده منحصر از زمین و افزایش رفاه، معیشت خوب و ارتقاء عملکرد اکوسیستم با 

تر به منظور مدیریت های کوچکخشک به بخشهای خشک و نیمهتم. دومین دلیل مجزاسازی اکوسیس(1968، 10)هاردین است

 یابدهاست که به موجب آن، تولیدات و شاخص سالمت اکوسیستم افزایش میبرداری از این عرصهبهتر و کنترل زمانی و مکانی بهره

های ات مالکیت زمین در اکوسیستمتکه شدن اراضی و تغییرهای اوج تکهدر این مطالعه، هدف بررسی دوره. (1994، 11)استانفورد

تکه شدن اراضی در بین جوامع دامدار جهان مورد بررسی قرار خشک جهان است. همچنین در ادامه دالیل وقوع تکهخشک و نیمه

 خواهد گرفت.

                                                      
1 Abdi 

2 Homewood 

3 Galvin 

4 Tilman 

5 Saunders 

6 Ewers and Didham 

7 Weiher 

8 Collins 

9 Harrison 

10 Hardin 

11 Stanford 



 خشکتکه شدن اراضی مرتعی در مناطق خشک و نیمهتاریخچه تکه

های تکه شدن و مجزا شدن زمین به بخشها با آن مواجه هستند تکههای گذشته اکوسیستمکه در دهه هایییکی از چالش

. (1998، 1)کوکی و الفمن های ناهمگن استبه بخشانداز از یک حالت یکپارچه شدن به معنی تغییر چشمتکهکوچکتر است. تکه

. در سراسر انداز فرسوده خواهد شدنی موجود در چشمرابطه مکاتکه شدن زمین فرایندی است که طی آن در تعریفی دیگر، تکه

شدن اراضی تکههای کشاورزی سیر فزونی پیدا کرده است امّا اوج رخداد تکهتکه شدن اراضی از ابتدای پیدایش نظامجهان تکه

های جهان در تمامی قاره( مشخص است 1میالدی آغاز شده است. همانطور که در جدول ) 1950در بسیاری از کشورها از سال 

 شدت گرفت و تا کنون ادامه دارد.1950و کشورهای آنها این فرایند از سال 

 

 جهان خشکیمهمناطق خشک و ن یعیطب یهااندازهشدن چشمتکهاوج تکه یهادوره :1جدول 

 منبع هاسال/ سال استان یا ایالت قاره

 آمریکای شمالی

 (2010نیکولز و راکی ) 2010-1970 کانادا

 (2017اسپالدینگ ) 2009-1962 پاناما

 (2005براون و همکاران ) 1950 های متحدهایالت

 (1997(؛ هانتسینگر و همکاران )2011فرانتو و همکاران ) 2000-1940 کالیفرنیا

 (2001هولچک ) 1990-1970 های غربی آمریکاایالت

 آمریکای جنوبی

 (2002برنستین ) 1970 آرژانتین

 (1970کلین ) 1970 برزیل

 (1981جانوری )دی 1960 شیلی

 آفریقا

 (1998کیمانی و پیکاری ) 1980 کنیا

 (2003لسوروگل ) 1980-1970 سمبورو )کنیا(

 (2007کاموسوکو و آنیا ) 2000-1970 زیمباوه

 (2017) یگیا 2000اوایل قرن  اتیوپی

 (2009هومود ) 1970 شرقیآفریقای 

                                                      
1 Kouki and Lofman 
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 منبع هاسال/ سال استان یا ایالت قاره

 (2010دالی و همکاران ) 1990 آرواندا

 (1998(؛ لین )1998؛ کیمانی و پیکارد )1998گراهام،  1970 های آفریقاساوان

 (2017الوسکال و همکاران ) 1970 مارا )کنیا(

 (2006(؛ تورنتون و همکاران )1998کیمانی و پیکارد ) 1980-1960 کاجیادو )کنیا(

 (1998ویت و جوبرت ) 1961-1959 پارک ملی کروگر

 آسیا

 (2011(؛ لی و همکاران )2007فیو و همکاران ) 2003-1949 چین، تبت

 (2003وایلی ) 1976-1975 افغانستان

 (1969المبتون ) 1962 ایران 

 (2006کرون و همکاران ) 1990 قزاقستان

 (2008لرمان و سدیک ) 1995 تاجیکستان

 استرالیا
 (2013ایتن ) 2008-1955 غرب استرالیا

 (1984جانسون ) 1980-1970 شمال استرالیا

 (2001لمبین و همکاران ) 1950 کشورهای شمالی اروپا اروپا

 

 تکه شدن اراضی در جهانتکهنرخ دالیل افزایش 

زمین است که به یک هدف مهم سیاسی از سال جهانی لیبرالیزیشن بازار شدن اراضی در جهان به صورت گسترده نتیجه تکهتکه

. (2007، 1)برینر و تئودور به اراضی و منابع طبیعی در جهان شده است تجاریتبدیل شده است و منجر به افزایش دید  1990

آفریقا ها در آسیا، آمریکای التین و همراه با گسترش مدل نئولیبرال و افزایش میل به خرید و فروش اراضی، بسیاری از دولت

. در آغاز (2000، 3؛ زومرس و واندرهار2003، 2)دنینگر دهی به تولید دینامیک، بازار زمین شفاف و آزاد کردندشروع به اولویت

اقتصادی جوامع ضعیف میالدی(، امالک با بازده پایین جهت توزیع بین طبقات  1970تا  1950های اراضی )در دهه اصالحات

های کنند( و تالش بر این شد تا به تمامی خانوادهمگام با شعار زمین برای کسانی که در آن کار میمورد استفاده قرار گرفت )ه
                                                      

1 Brenner and Theodore 
2 Deininger 
3 Zoomers and Van Der Haar 



خشک جهان مورد بررسی قرار شدن اراضی در نواحی خشک و نیمهتکههای انفرادی داده شود. در ادامه دالیل افزایش تکهالکیتم

 خواهد گرفت.

 افزایش جمعیت جهان

میلیارد نفر  2که  1992میلیارد نفر تخمین زده شده است که در مقایسه با سال  4/7ان در حدود در حال حاضر جمعیت جه

میالدی جمعیت  1950. از سال (2002، 2متحده یاالتاداره آمار ا؛ 2015، 1)سازمان ملل برابر تغییر داشته است 3بود، بیش از 

در ایاالت متحده آمریکا، سه برابر، تقریباً بیش از دو برابر  5درصد افزایش داشته است. این میزان برای آفریقا  180جهان تقریباً 

خود در اوج  1963درصد در سال  3/2. نرخ رشد ساالنه از (2015)سازمان ملل،  درصد در اروپا بوده است 10برابر در چین و 

های افزوده شده به درصد بوده است. شمار واقعی انسان 1/1و  4/1میزان به ترتیب  2015و  2000های بوده است و در سال

بینی میلیون نفر بوده است. پیش 75های دیگر میلیون بوده است و در سال 87در اوج میزان خود  1990جمعیت جهانی در سال 

-2070های میلیارد نفر بین سال 12میلیارد نفر افزایش یابد و به حدود  10-9به  2050شده است که جمعیت جهان تا سال 

آوری . در این مسأله ابهام وجود دارد که منابع جهانی توان فراهم(2015؛ سازمان ملل، 2011، 2008، 3)براون نفر برسد 2100

درصد منابع پایه  50-30ی در حال حاضر بیش از غذای کافی برای این جمعیت را داشته باشد، با این تخمین که جمعیت جهان

؛ واکرناگل و همکاران، 1996، 4؛ واکرناگل و ریس2012)واکرناگل،  کندجهانی را که توان تولید پایدار آن را داشته باشد استفاده می

جمعیت آغاز شد کنترل  میالدی با 1960یافته در اواسط دهه . ابتدائاً کاهش نرخ رشد جمعیت جهانی از کشورهای توسعه(2002

درصد  2/0درصد در ایاالت متحده،  8/0و سپس به آسیا و آمریکای جنوبی گسترش یافت. نرخ رشد جمعیت در حال حاضر 

. غالب کشورهای آسیایی و آمریکای جنوبی نرخ رشد جمعیت (2015)سازمان ملل،  در ژاپن است 2/0در چین و  5/0در اروپا، 

که دامداران زیادی  اند. امّا نرخ رشد جمعیت هنوز در کشورهای آفریقایی و آسیای میانهرصد حفظ کردهد 4/1تا  0/1خود را بین 

مانده است. با در نظرگیری نرخ رشد کنونی، درصد به ازای هر سال باال باقی 2/2با متوسط  کنندبرداری میدر آن از مراتع بهره

خواهد  2100برابر در سال  7چهار برابر شده است و حدود  2080بر و تا سال دوبرا 2050جمعیت آفریقا و آسیای میانه در سال 

 شد.

 

 

                                                      
1 United Nations 
2 US Census Bureau 
3 Brown 
4 Wackernagel and Rees 
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 تغییر اقلیم

حرارت میانگین درجه 1950دهنده تغییر اقلیم هستند وجود دارد. بطور مثال از سال ام، الگوهای ثابتی که نشان 20در قرن 

درصد کاهش یافت و  10(، پوشش برف زمستانه C per decade° 0.1جهانی حدود یک درصد به ازای هر دهه افزایش یافت )

شود پس از گذر از سال مشاهده می 1همانطور که در شکل (. 2007، 1تغییراقلیمدول )هیئت بین های مکرری رخ دادخشکسالی

ی مختلفی هاتغییر اقلیم بر اساس جنبهتغییرات درجه حرارت در سراسر جهان سیر صعودی قابل توجهی به خود گرفت.  1970

کاهش کمیت و کیفیت تغییر اقلیم بواسطه خشک شده است. تکه شدن اراضی در مراتع نواحی خشک و نیمهموجب افزایش تکه

موجب کاهش علوفه در دسترس  (1990، 2های مرتعی از طریق کاهش بارش )استفانسوننهزیستی گوتنوع تغییرات  علوفه مراتع و

 ,Scoonesجایی است )لوفه و آب، کوچ و جابهن رو استراتژی دامداران در مواجهه با کمبود عگردد. از ایمناسب با نوع دام می

های دامداری و همچنین عوامل متعدد دیگر، در اثر (. برای دوره طوالنی، عدم درک مناسب و فهم اشتباه از سیستم1995

های زیادی شد. در نتیجه بسیاری از دامداران در ودیتجایی دامداران دچار محدها و قوانین اشتباه، کوچ و جابهگذاریسیاست

که این موضوع خود موجب (، Hesse and Cotula, 2006های یکجانشینی را پیش رو کردند )مقابله با این موضوع استراتژی

 مراتعاز سوی دیگر تخریب . تکه شدن اراضی در نقاط مختلف جهان بخصوص آفریقا گشته استسازی و تکهافزایش خصوصی

کنند. این موضوع هم باعث افزایش تعداد خانوار در واحد گشته و جمعیت حاضر به مناطق دیگر کوچ میاراضی موجب رهاسازی 

های زیادی را بوجود ها و درگیریشود و هم اختالفشدن زمین میتکهسطح در مناطق مقصد گشته که خود موجب افزایش تکه

 (.Reuveny, 2007آورد )می

 

 (Romm, 2015) حرارت جهان برای مناطق مختلف : نرخ تغییر درجه1ل شک

                                                      
1 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

2  



 

 تغییر کاربری اراضی و قوانین اصالحات اراضی

سطوح اراضی  ریزی اصالحات اراضی و قوانین ایجاد شده در این زمینه در سراسر جهان با اهداف مختلف موجب تقسیمبرنامه

آوری امنیت زمین تر شده است. بخشی از این قوانین در راستای افزایش حقوق زمین و در نتیجه فراهمهای کوچکجهان به بخش

موجب شد تا تمامی اراضی به صورت  Organic landقع در شرق آفریقا تصویب قانون وا Rwandaبوده است. به طور مثال در 

شدن اراضی کشاورزی و منابع تکه. یکی از دالیل مهم تکهشودداری باید به طور برابر در نظر گرفته قانونی ثبت شوند و زمین

به اقتصادی ناشی از صادرات محصوالت است.  ها به افزایش تولیدات کشاورزی و بهبود وضعیتطبیعی در جهان تمایل حکومت

اراضی با هدف  اصالحاتو کاهش تولیدات کشاورزی موجب شد تا  1990های کشاورزی روسیه بعد از انحالل سیستمطور مثال 

مراتع  ها ایکر ازاهدا اراضی بین مردم و خانوارهای کشاورز در تاجیکستان رخ دهد. در آفریقا سیاست واگذاری یا فروش میلیون

گردد. شدن اراضی محسوب میتکهکهگذاران خارجی نیز یکی از دالیل افزایش میزان تو اراضی زراعی توسط بومیان به سرمایه

تر، تبدیل اراضی مرتعی به اراضی های جزئیدر ادامه باید افزود یکی دیگر از دالیل کلیدی تبدیل اراضی یکپارچه به بخش

مسیرهای کوچ مرطوب خش زیادی از تبدیل اراضی مرتعی به اراضی کشاورزی در نواحی نیمهکشاورزی است. به طور مثال ب

از سوی دیگر، افزایش تقاضا برای اراضی آوری علوفه چرای فصل خشک دارند. مدامداران سنتی است که نقش کلیدی در فراه

( و Nomadicها برای تغییر جمعیت عشایر )دولتهای برخی پذیری در تغییر رژیم مالکیت زمین و تالشکشاورزی و شرکت

گردد. این موضوع توسط های زندگی جایگزین تهدیدی برای کوچ دامداران محسوب می( به سبکTranshumantکوچرو )نیمه

 گردد. شدن اراضی در مراتع میتکهمطالعات متعددی نشان داده شده است که موجب افزایش نرخ تکه

 (Changing of exploitation systemsبرداری )های بهرهتغییر نظام

های ( تبدیل نظام1تکه شدن اراضی مرتعی در جهان شده است. برداری از دو جهت موجب افزایش تکههای بهرهتغییر نظام

برداری های بهرهامبرداری متحرک )عشایر( به نظهای بهره( تبدیل نظام2بردای افرازی )فردی(؛ های بهرهبرداری عمومی به نظامبهره

 ساکن و ساکن.نیمه

 های فردیبرداری عمومی به نظامهای بهرهتبدیل نظام

های بین بسیاری از دامداران که در گذشته تحت نظام درآمدبرداری افرازی و عالقه به افزایش های بهرهرشد فردگرایی و نظام

در خصوص گراسلندهای جهان یک حرکت ثابت به کردند در حال وقوع است. برداری میبرداری عمومی از منابع طبیعی بهرهبهره

(. این عملکرد به دلیل وجود Lesorogol, 2003; Reid et al. 2008) در حال وقوع است( Privatizationسازی )سوی خصوصی

 ,MEA, 2005; Alimeav and Behnkeگذاری جمعی منفعت دارد )های فردی بهتر از سرمایهگذاریکه سرمایهاست این تصور 
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2008, Galvin et al. 2008.)  به طور مثال مراتعBorana  در اتیوپی، دامداران ماسایی در کنیا، دامداران مراتعSub-Saharan  و

است. در حالیکه جمعیت جهان به سرعت در  ران تبت در دهه گذشته شاهد تغییر سبک دامداری عمومی به حالت فردی بودهدامدا

در حال تجربه هدر رفت بزرگ ـ مقیاس اراضی مرتعی به منظور دامداران سراسر جهان به طور همزمان حال افزایش است، 

های کشاورزی ( هستند. نابودی دامداری سنتی و سیستمprivate ranchesدستیابی به اراضی زراعی و دامداری تجاری فردی )

اندازی به منظور تبدیل اراضی های زیادی نابودی اراضی مرتعی و دستشود. گزارشیک تهدید جدی در آفریقا محسوب می

 اند.مرتعی به کشاورزی را به عنوان بزرگترین تهدید روبروی دامداران مطرح کرده

 و ساکن ساکنیمهن یبرداربهره یها( به نظامیرمتحرک )عشا یبرداربهره یهانظام یلتبد

( که دربرگیرنده تغییر از حالت معیشت سنتی به تولیدات تجاری غذا است موجب ایجاد Commoditizationسازی )تجاری

متحرک شده است. جمعیت دامدار در حال نیمههای سیری از تمایالت برای دامداران برای یکجانشینی یا حداقل قرارگرفتن در نظام

های متحرک و متعاقباً نظامهای نیمه( در حال جایگزین شدن با نظامnomadismرشد در کنیا و اتیوپی بخصوص دامداران عشایر )

دولت  یته،مدرن یدئولوژیا یافتنبا تسلط در چین  است که این موضوع همگام با افزایش نرخ رشد و کاهش نرخ مرگ است.ساکن 

موضوع  ینکرد. ا یمعرف یواحد اقتصاد یکبه لحاظ  یرمنطقیبازدارنده، ناکارمد و غ یستمس یکمتحرک را به عنوان  یدامدار ینچ

 .بود یمیاقل ییراتاز تغ یشبان هاییستمگرفتن س یرقرارو تحت تأث یداریاز فرض عدم پا یناش

 های مادریمهاجرت و بازگشت مردم به سرزمین

تر افزایش مهاجرت و افزایش احساس نیاز به مالکیت زمین در های کوچکفاکتورهای افزاینده تقسیم اراضی به زمین یکی از

، 2012نواحی هدف است. در سراسر جهان موارد مختلفی از این موضوع مشاهده شده و وجود دارد. به طور مثال در اوایل سال 

بودند به کشور افغانستان بازگشتند که موجب  ران جنگ و حکومت طالبان فرار کردهمیلیون افغانی که از کشور در دو 7/5تقریباً 

. در نواحی روستایی، این رشد جمعیت موجب تقسیم اراضی کشاورزی خانوادگی به درصد افزایش یابد 25عیت کشور تا شد جم

 ییروستا یاراض یکاربر یالدی،م 1950قبل از سال  تر شد که خود موجب افزایش تضادهای محلی گشت.های کوچکزیربخش

ساکنان روستا شروع به مهاجرت به سمت  1970تا سال  1950بود. از سال  یبه صورت غالب کشاورز یکامتحده آمر یاالتدر ا

سرعت خود را از دست داد  1980 ها در سالمهاجرت یننمودند. ا یـ اقتصاد یاجتماع یهابه فرصت یابیدست یبرا یمراکز شهر

بازگشت توسط  ینو ا شودیشناخته م "ییانبازگشت روستا"دچاره چرخه برگشت شد که عموماً تحت عنوان  1990ال و در س

 27114 یباًتقر 2010تا سال  1970 یهاسال ینبودند. ب ییروستا یرخ داد که به دنبال سبک زندگ یدیجد ییساکنان روستا

هزار هکتار/سال  47( و استخانه در دو هکتار  یکشدند )که معادل  یلتبد یها و مراتع به توسعه شهرهکتار/در سال از جنگل



 5 یتوسعه و گسترش مناطق خارج شهر 1950(. از سال یکرا 8خانه در  1از  یششدند )ب یلتبد یبه توسعه مناطق خارج شهر

 .است یافته یشبرابر افزا

بوتسوانا، لسوتو،  یک،آگوال، موزامب یو همچنن یجنوب یقایرآف یمباوه،ز یبیا،نام ی،ماالو هاییالتدر ا یزن یجنوب یقایدر آفر

. ندگشت ینزم یتعمده مالک ییراتقرار گرفتند دستخوش تغ یدو سف یاهس یدتحت حکومت آپارتا 1913که از سال  یاو زامب یلندسواز

و بازگشت بومیان محلی به نواحی  یدرفتن حکومت آپارتا ینبه بعد با از ب 1994در سال  هالپس از گذشت سا ییراتروند تغ

. رخ داد یدیشدتکه شدن اراضی در مقیاس شد که به سبب آن تکه یو مرتع یکشاورز یمجدد اراض یمتقسسکونت خود موجب 

 یبرداربهره بود یدرصد از اراض 13که معادل  یعموم یدر اراض ییروستا یتدرصد از جمع 83 یانفر  یلیونم 15که حدود  یبه طور

 کردند.یم یدرصد بود زندگ 85که معادل  یدرصد در مزارع تجار 16 یا یلیونم 9/2 بود که یدر حالاین ند کردیم

 گیریو نتیجه بحث
 یکایآمر ی،شمال یکایآمر یهادر قاره یمرتع یتکه شدن اراضبا توجه به مرور مطالعات صورت گرفته در رابطه با موضوع تکه

بر  یمبتن یدارجهان شامل گله یدامدار یبرداشت کرد که با توجه به دو نظام کل چنینینا توانیم یقاو آفر یاآس یا،استرال ی،جنوب

 ،(Nomadism) ینیکوچ نش ی( که خود شامل سه نظام کلHerdingدر مراتع آزاد ) داریه( و گلRanching) یحصارکش

که در  یتیمالک یهاوجود تفاوت در نظام رغمیگفت عل توانیم است، (Sedentary) و ساکن (Transhumant) نشینیکوچیمهن

شکل  ییرو تغ اتعسطح مر ییراتروند تغ حال ینبا ا ،هستند یو در نوع دوم غالباً شامل خردمالک ینوع اول غالباً شامل کالن مالک

 یشه در رأس آنها افزاک است یاز موارد مختلف یمسئله ناش ینبوده است. ا یحتم تریجزئ یهابه بخش یاز حالت کل یافتن

شدن مراتع در مناطق خشک تکهدر این مطالعه دالیل اصلی تکه .قرار دارد ییبه محصوالت غذا یازن یشو افزا ینه زمکر یتجمع

 یهانظام ییرتغ ی،اراض اصالحات ینقوان یبو تصو یاراض یکاربر ییرتغتغییر اقلیم،  ی،جهان یتجمع یشافزاخشک جهان و نیمه

شدن گراسلندهای تکه( در مطالعه خود دالیل تکه2009) Galvin .ین معرفی شدارزش زم یش؛ مهاجرت انسان و افزایبرداربهره

های آفریقا و مغولستان را عوامل اجتماعی ـ اقتصادی همچون تغییر مالکیت زمین، توسعه کشاورزی، یکجانشینی و تغییر سیاست

همچون  یگرد تیمحصوال ینو همچن یاتگوشت و لبن یدآنجا که مراتع جهان از عمده منابع تول از های مختلف معرفی کرد.سازمان

 اتیددر تول باالیی یگاهاز جا ینبنابرا است یگرو موارد د یزنبوردار گردی،یعتو طب یگردشگر ی،مرتع یو فرع ییمحصوالت دارو

مراتع  یالدی،م یستماول قرن ب یمهبعد از گذر از ن یموارد مشاهده شد به طور کل ی. همانطور که در تمامهستندبرخوردار  یاقتصاد

مراتع از  یعسطوح وس ی،مرتع هاییستمس یکه در تمام یها واقع شد. به طورانسان یشترب یورنقاط جهان مورد بهره مامیدر ت

 یقانون اصالحات اراض یجادبعد از ا یزن یرانر اموضوع در کشو ینتر کرد. اکوچک یهابه بخش شدنیمحالت کالن شروع به تقس

 یمکرد. تقس یداخروج پ یارباب مالک هاییستمخرد از درون س یبرداربهره هایسیستمکه  یشد. به طور یاننما 1340در سال 

 یستز یطو مح یعتطب یاجزا ینموجب قطع رابطه موجود ب یتیمالک یمرزها ایجادتر و کوچک یهابه بخش یمرتع هاییستماکوس
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و  یحکومت هاییتاز اولو یشتیمع یازهاین یندر نظر داشت که تأم ید. البته بااستمراتع  یبتخر یلآنها گشته که خود از دال

. اما با در است یازو مورد ن یرتر از مسائل اجتناب ناپذکوچک یهابه بخش یاراض یک. لذا تفکاستکشورها  یتمام یریتیمد

در نظر  توانیم جهانی Common هاییستمدر س یو دامدار یکشاورز یداتتول یخچهبه تار یو نگاه یکیژمسائل اکولو یرینظرگ

گردد. در حال حاضر بر اساس شواهد  یطو حفظ مح یدارپا یدتول یبرا یطشرا ینموجب بروز بهتر تواندیجانبه مهمه یقیداشت تلف

 . است 2در جهان به شرح شکل  یمرتع یتکه شدن اراضموجود روند تکه

 

 

 
برداری و سوددهی تکه شدن اراضی با بهرهبررسی رابطه میزان تکه :2شکل 

 پایدار

 
اراضی مرتعی، مالکیت مرتع و  تکه شدنتکه: 3شکل 

برداری برداری مشارکتی و ایجاد سطح پایدار بهرهبهره

 (SEE) و حفظ محیط زیست

 یشدن اراضتکهمراتع جهان از نظر تکه روییشپ یوی: سه سنار2 لشک



روند  یبه بعد دارا 1980-1970 یهااز سال یتکه شدن اراضتکه یزانم یشافزا شودینمودار مشاهده م ینکه در ا همانطور

 یز( نیافراز یبردار)نظام بهره یفرد یبرداربهره یشافزا ی،مرتع یاراض پذیرییکتفک یشبوده و همراه با افزا شدیدی یصعود

 . است یرناپذاجتناب یموضوع

از  یوربهره ییعدم تواناافزایش موجب  یاز منابع در سطوح کالن مرتع یدارپا یبردارنشان داده است بهره یمختلف مطالعات 

 یازهاین یبراورد تمام ییتوانا یزکوچک و خرد ن یهاو در مقابل کاهش واحد سطوح مرتع به بخش شودیمراتع م یهابخش یتمام

تعادل با  یکه دارا یمناسب به طور یبا سودده یدارپا یبرداربهره یجادا ینداشت. بنابرا دبرداران از مراتع را نخواهبهره یاقتصاد

 (. 3)شکل  شودیحاصل م دن اراضیشتکهتکهاز  یباشد در سطح خاص یزن یستز یطحفظ مح

 Sustainableیداربه صورت پا یطو حفاظت مح یبرداربهره یجادقضاوت کرد که ا ینچن توانیم 4بر اساس شکل 

Exploitation and Environment (SEE )یاراض پذیرییکدر مرز مشترک تفک (Fragmentationمالک ،)یاراض یت (Land 

tenureیت( و مالک ( مشترکCommon propertyم )یتمالک ییرتغ یجو ترو هایدئولوژیا یگذشته، برخ یهادهه یط. شودیم یسر 

آن  یریتمد ینو حکومت و همچن یتهمراه با حفظ امن یتر اراضو گسترده یعموم یتمالک یکردهایبا هدف رو یکامالً خصوص

میتواند  یتامن یعموم کیتواقع شده است که مال یاز جوامع علم یاریموضوع مورد قبول بس ینا ینبوجود آمده است. همچن

 یتمالک یقبوجود آورد. از طر زیاد را ینرژیبه سبب س یشتمع یشو کاهش تضادها و افزا گذارییهسرما یبرا وضعیت مناسب

حال حفظ خواهد شد. در  ینزم یو فرهنگ یو نقش اجتماع یستز یطارزش مح یتی،جنس ینابرابر ی،بوم یهاحقوق گروه یعموم

 یتمالک یبر مبنا یحقوق هاییستمس یقنبوده و از طر ینزم یانفراد یتمالک یازمندلزوماً ن ینزم یتحاضر مشخص شده است که امن

 یریتو مد یداربه توسعه پا یدنرس یابزارها برا یناز مهمتر یکی یتحق مالکفراهم گردد.  یبه خوب تواندیم ینزم یتامن یعموم

 یش)افزا یاجتماع یهسرما یهانرخ شاخص یشحصول آن افزا یقکه از طر .است یتادامه مالک یو مشوق اعضا برا یعیمنابع طب

است  یتکه حائز اهم ی. موضوعگرددیم یمرتع یهابرداران مراتع و دولت( و احساس تعلق خاطر نسبت به عرصهبهره یناعتماد ب

 است.  یدولت یتتحت مالک یمرتع یاراض یریتمد یتاهم

از  یزن یمرتعدار ینهدر زم یشرفتهپ یکه کشورها گرددیمراتع در سراسر جهان مشخص م یریتیمد هاییستممشاهده سبا 

برداران به مراتع در رابطه با بهره یتتفاوت که نقش مالک یندر رابطه با مراتع برخوردار هستند، حال با ا یدولت یریتو مد یتمالک

 ییهاها و طرحتحت برنامه یمرتع یهاعرصه یکرد واگذار یشنهادپ توانیخصوص م ین. در ااست تریتر و جزئمراتب مشخص

های جنگلی در جهان توسط مطالعه این مورد در خصوص اکوسیستم. یردصورت پذ یشتریب یتکه احساس مالک یردصورت گ

White and Martin (2002با عنوان چه کسی مالک جنگل ) .در خصوص  آنهامطالعات های جهان است نشان داده شده است

ها در کشورهای جنگلی بزرگ جهان تصمیم برخی دولت 1980های جنگلی در جهان نشان داده است که پس از سال اکوسیستم
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ها به طور دولتیک دلیل اصلی رخ داد: با در نظرگیری  گلی کردند. این تغییراتهای مالکیت اراضی جنبه تغییر و اصالح سیاست

( در بسیاری از کشورها خالف official forest tenure systemsها )های مالکیت رسمی جنگلای آگاه شدند که سیستمفزاینده

ها را مجبور ی، دولتهای ملالمللی و تحول سیاستهای بینو ادعای مردم بومی و سایر جوامع محلی است. امروزه انجمنحقوق 

به درک ادعای مالکیت سنتی مردم بومی و همچنین شناخت مالکیت قانونی و حقوق کاربری ارضی این مردم و سایر جوامع محلی 

های ضروری بوده و در متعادل نگه داشتن وضعیت بیوسفر دارای ارزش باالیی هستند. ها و مراتع جزء اکوسیستمکنند. جنگلمی

های جهانی باید دیده و سیاستها های جنگلی توسط سازمانهای مرتعی همچون اکوسیستمیت جهانی اکوسیستمبنابراین مدیر

مطالعات مختلفی نشان داده است که حفاظت و مدیریت منابع طبیعی توسط جامعه محلی و مردم بومی به عالوه اینکه، شود. 

 (.White and Martin, 2002ها باشد )متواند به خوبی یا بهتر از مدیریت دولتی این اکوسیستمی

در  است یتدر سطح جهان حائز اهم یمرتع هاییستماکوس یریتکه در رابطه با مد یدیافزود موضوعات جد یددر ادامه با

 یت( اهم3 یداری؛( پا2دام(؛  یفتعل یبرا یاعلوفه یبرداراز بهره یرچندمنظوره از مراتع )به غ برداریهره( ب1چهار دسته مسائل: 

 یمرتع یرغ هاییستمبا س یمرتع هاییستممتقابل اکوس یرتأث( 4و  یزیکیـ ف یستیز یدر برابر فاکتورها یـ اقتصاد یمسائل اجتماع

 هاییوربهره بلیتقا یکه مراتع دارا ییاز آنجا .خشک بکار گرفته شوندهای مرتعی نواحی خشک و نیمهباید در مدیریت اکوسیستم

جهت  یچندگانه به عنوان روش یبرداربهره یقت. در حقهستند یریتچندگانه قابل مد یبردارلذا تحت اصول بهره ،هستندچندگانه 

 یادیمطالعات ز. است یعیمنابع طب یباز تخر یزمرتع همراه با حفظ و پره یهااز کاالها، خدمات و ارزشمنظوره  چند برداریبهره

مناسب کاهش فشار وارده بر پوشش  یاز راهکارها یکیمراتع  هاییتظرف یدر رابطه با مراتع نشان داده است که استفاده از تمام

.است یمرتع یهاساکن در عرصه یخانوارها یشتیـ مع یمسائل اقتصاد ینمناسب جهت تأم یگزینیمراتع و جا یبو تخر یاهیگ
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Abstract 

Arid and semi-arid region of the world have critical role in livelihood of billions of people and have many 

other benefits such as carbon sequestration, biodiversity, ecosystem services and etc. One of the important 

factors which has influenced the functionality and structure of arid and semi-arid landscapes is land 

fragmentation. In this study, the history of land fragmentation and its important milestones have been assessed. 

In this order, 108 scientific references (articles, books, national reports) about land fragmentation, land tenure, 

land management and territory reforms had been reviewed globally. The result showed that the rate of land 

fragmentation in arid and semi-arid landscapes of the world has been increased significantly since 1950 and 

this fact is a global issue. Based on literature review North America, South America, Africa, Asia, Australia 

and Europe have experienced increasing of fragmentation rate in the second half of the twentieth century, 

simultaneously and this rate is accelerating. Also the causes of fragmentation have been investigated too. There 

are six main causes for accruing this phenomenon include increasing of world population, climate change, land 

use change, land reforms approval, change of exploitation systems (altering common systems into individual 

systems and turning nomadism livelihood systems into sedentary systems), human migration and increasing 

land value in whole world. 

Keywords: Fragmentation, arid and semi-arid ecosystems, land tenure, privatization 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


