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چکیده
دخالتهای انسان بر روند طبیعي رخدادها و بهرهبرداری بيرویه از منابع طبیعي ،روند احیاء طبیعت را مختل و باعث
تسریع در روند تخریب آن شده است .هدف از تحقیق حاضر تعیین عوامل انساني تشدید کننده فرسایش بادی در
منطقه هامون سیستان ميباشد .جامعه آماری تحقیق شامل دو گروه است ،گروه اول شامل تمامي کارشناسان مربوط به
بخش منابع طبیعي در شهرستان زابل ،به تعداد  39نفر که همهپرسي شدند و گروه دوم شامل کلیه خانوارهای موجود در
بخش هامون سیستان به تعداد  1121خانوار ميباشد که با استفاده از فرمول کوکران ،حجم نمونه  221خانوار بهدست
آمد .نتایج حاصل از استخراج پرسشنامه کارشناسان نشان داد که کشت خارج از فصل خربزه در بستر دریاچه هامون،
حفر گوالهای ذخیره آب و برهم زدن بستر تثبیت شده دریاچه و رقابت در چرای دام در بستر دریاچه هامون ،از
مهمترین عوامل تشدید کننده فرسایش بادی در منطقه هستند .برای بررسي رابطه بین عوامل اقتصادی و اجتماعي و
سه عامل تشدید کننده فرسایش بادی از روش همبستگي پیرسون استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که
تجربه بهرهبرداران از منطقه و تعداد اعضای خانوار ساکنان هر دو تاثیر معنيدار مثبتي در سطح اطمینان  33درصد بر
افزایش میزان سطح زیر کشت خارج از فصل خربزه در بستر دریاچه هامون ،حفر گودالهای ذخیره آب و میزان چرای
دام در بستر دریاچه هامون دارند .از طرفي افرادی که زمین زراعي بیشتری دارند و از سطح تحصیالت باالتری برخوردار
هستند و همچنین ،درآمد اقتصادی آنها باال است ،کمتر اقدام به بهرهبرداری بيرویه و تخریب منطقه ميکنند.
واژههای کلیدی :احیاء طبیعت ،پرسشنامه ،تخریب منابع طبیعي ،منطقه هامون ،سیستان
مقدمه
منابع طبیعي بهعنوان بستر حیات موجودات زنده
بهویژه انسان از اهمیت بسیار باالیي برخوردار است تا
آنجا که آن را از بزرگترین نعمتهای خدادادی و با
ارزشترین ثروتهای ملي یک کشور بهشمار ميآورند.
یکي از عوامل تهدید کننده این منابع با ارزش
خدادادی ،نقش انسان و نحوه برخورد او با منابع
طبیعي ميباشد ( Jamshidiو .)2013 ،Amini
دخالتهای انسان بر روند طبیعي رخدادها و
___________________________
* مسئول مکاتباتmr.dahmardeh@uoz.ac.ir :

بهرهبرداری بيرویه از منابع طبیعي روند احیاء طبیعت
را مختل و باعث تسریع در روند تخریب آن شده است.
از نظر بیشتر صاحبنظران نقش انسان و عوامل
اقتصادی و اجتماعي ،بهعنوان یکي از عوامل مؤثر بر
روند تخریب منابع طبیعي غیرقابل انکار ميباشد.
انسان بهعنوان یک بهرهبردار و یا مدیر اجرایي،
ميتواند در تخریب منابع طبیعي و همچنین ،در
جلوگیری از تخریب آن نقش اصلي را داشته باشد.
بهرهبرداری از منابع طبیعي در کشورهای گوناگون و
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در طول سالیان متمادی شیوههای گوناگوني را تجربه
کرده است .زندگي انسان همواره بر اساس دانش و
تجربه استفاده از منابع طبیعي تجدید شونده در بستر
تاریخ بوده است .نحوه بهرهبرداری پایدار از منابع
طبیعي ،متضمن توسعه پایدار است ( Haghiyanو
همکاران.)2019 ،
ضعف مدیریت در حفظ ،احیا و بهرهبرداری از
منابع طبیعي باعث ميشود تا ســاالنه سطوح قابل
مالحظهای از اراضي با ارزش از حیز انتفاع ساقط شده
و دچار پسرفت شوند .این پسرفت ،شامل هرگونه
کاهش قدرت محصولدهي اراضي و خاک یا هدررفت
مواد غذایي مورد نیاز گیاه به طرق مختلف ،منجمله
فرسایش ميباشد ( Nikkamiو همکاران.)2019 ،
بررسي مطالعات گوناگون انجام شده در چند دهه
اخیر نشان ميدهد که تخریب منابع طبیعي و افزایش
فرسایش آبي و بادی ،هم به لحاظ کمي و هم از جهت
کیفي ،آهنگي شتابزده پیدا کرده است .در تحقیقي
که در مراتع استان ایالم بهوسیله  Jamshidiو Amini
( )2013انجام شد ،عوامل انساني از قبیل
بهرهبرداریهای بيرویه و غیراصولي از پوشش گیاهي
منطقه ،افزایش روزافزون جمعیت کشاورز و دامدار،
کمبود زمینهای زراعي و تغییر و تبدیل اراضي مرتعي
به اراضي کشاورزی آبي و دیم ،باعث تغییر ویژگيهای
فیزیکي ،شیمیایي و هیدرولوژیکي خاک شده که در
نهایت منجر به تخریب منابع طبیعي و افزایش
فرسایش در منطقه شده است Gheitouri .و همکاران
( )2000در پژوهش خود ،عوامل مؤثر در تخریب
مراتع استان کرمانشاه را بهترتیب در تبدیل کاربری
منابع طبیعي ،افزایش تعداد دام و چرای زودرس
دانسته است Ansari .و  )2003( Seyed Akhlaghiدر
پژوهشي عوامل مؤثر در تخریب منابع طبیعي را از دو
دیدگاه بهرهبرداران و کارشناسان منابع طبیعي بررسي
کردند که این عوامل شامل تبدیل کاربری به زراعي،
بوتهکني ،آتشسوزی ،برداشت محصوالت فرعي ،چرای
زودرس ،چرای سنگین ،چرای طوالني ،افزایش تعداد
دام ،طرح مرتعداری ،افزایش تعداد دامدار ،رقابت در
چرا و غیره ميباشند Roodgarmy .و همکاران
( )2011در تحقیقاتي با عنوان بررسي عوامل اقتصادی
و اجتماعي موثر بر تخریب منابع طبیعي کشور و سهم
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آن در تخریب ،نشان دادند که افزایش تعداد دام و
دامدار ،چرای زودرس ،رقابت در چرا ،قطع و برداشت
بوتهها و درختان و تغییر کاربری اراضي منابع طبیعي
جزء مهمترین عوامل موثر بر تخریب هستند.
 Ghlampourو همکاران ( )2012به بررسي عوامل
اقتصادی و اجتماعي موثر بر تخریب مراتع منطقه
اشتهارد کرج پرداختند و نشان دادند که بین عوامل
اقتصادی و اجتماعي با شدت تخریب رابطه معنيداری
وجود دارد )2011( Arabkhedri .مهمترین عامل
فرسایش در ایران را عوامل انساني بیان ميکند .وی
عدم استفاده صحیح و مطابق استعداد و عمدتاً بیش از
ظرفیت از اراضي و تغییرات وسیع کاربری اراضي و از
بین بردن پوشش سطحي را از عومل اصلي فرسایش
در ایران ميداند .همچنین ،مواردی از قبیل چرای
بيرویه مراتع و شخم دیمزارهای کمبازده در حیطه
بهرهبرداری کشاورزی و منابع طبیعي و اجرای
پروژههای عمراني نظیر جادهسازی ،احداث ساختمان و
معدنکاوی بدون لحاظ اصول حفاظت خاک ،بهطور
روزافزوني فرسایش را تشدید ميکند Mousavi .و
همکاران ( )2012به بررسي تاثیر عوامل اقتصادی
واجتماعي بر تخریب مراتع شهرستان ممسني
پرداختهاند .نتایج نشان داد ،تعداد دام بهرهبردار ،مدت
زمان بهرهبرداری از مراتع ،بعد خانوار و سن سرپرست
خانوار بر تخریب مراتع تأثیر مثبت و از نظر آماری
معنيداری داشته ،متغیرهای سطح تحصیالت ،درآمد
سرانه ،مقدار زمین کشاورزی بهرهبردار و فرصتهای
شغلي موجود در نزدیکي محل سکونت بهرهبردار بر
میزان تخریب مراتع تأثیر منفي داشتند .بررسي
تحقیقات و مطالعات انجام شده نشان ميدهد که نقش
انسان و نحوه برخورد او با طبیعت پیرامون خویش یک
عامل اساسي در حفاظت و یا تخریب منابع طبیعي
هست .اهمیت اقتصادی ،اجتماعي ،زیستمحیطي و
اشتغالزایي عرصههای منابع طبیعي و نظر به اینکه
منطقه هامون سیستان از نظر پتانسیل منابع طبیعي و
جامعه روستایي ،از مناطق مهم و با ارزش بهشمار
ميرود ،تعیین عوامل انساني تشدید کننده فرسایش
بادی در منطقه هامون سیستان هدف اصلي این
پژوهش است.
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مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :تحقیق حاضر در منطقه هامون
سیستان با مساحت  5952هکتار در ´´ 90˚ 39´ 11تا
´´ 91˚ 11´ 21طول شرقي و ´´ 30˚ 03´ 32تا
´´ 31˚ 22´ 20عرض شمالي انجام گرفت .اقلیم
منطقه مورد مطالعه گرم و خشک بوده ،میزان متوسط
بارندگي ساالنه منطقه  22/3میليمتر ،تبخیر 1000
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میليمتر و دمای متوسط ساالنه آن حدود  21/3درجه
سانتيگراد با تغییرات فصلي بسیار شدید ميباشد .با
توجه به اقلیم خشک منطقه ،میانگین ساالنه رطوبت
نسبي که در ایستگاه سینوپتیک زابل در طول دوره
آماری  10ساله بهدست آمده 31 ،درصد است .شکل
 1موقعیت جغرافیایي منطقه مورد مطالعه را نشان
ميدهد.

شکل  -1موقعیت جغرافیایي منطقه هامون هیرمند سیستان

یکي از مهمترین بهرهبرداریهایي که از دریاچه
هامون بهوسیله ساکنین منطقه صورت ميگیرد ،کشت
خارج از فصل محصول خربزه در بستر خشک شده
دریاچه هامون ميباشد .کشت خربزه از اواخر تابستان
آغاز ميشود و مساحتي حدود  2100هکتار را به خود
اختصاص ميدهد و کشت خربزه بدون آبیاری و تنها از
طریق رطوبت باقيمانده در کف بستر دریاچه هامون،
از آبگیریهای قبلي با توجه به آورد رودخانه هیرمند
انجام ميشود .شکل  2کشت خارج از فصل خربزه در
بستر دریاچه هامون را نشان ميدهد .یکي از اقداماتي
که ساکنین اطراف دریاچه هامون برای استفاده بیشتر
از آب ورودی به دریاچه ميکنند ،حفر گودال و عوض
کردن مسیر طبیعي جریان آب به قسمتهای دلخواه
است که این امر خود باعث بههم خوردن وضعیت
طبیعي و تثبیت شده کف بستر دریاچه و در نتیجه
انباشته شدن خاک قابل برداشت بهوسیله باد ميشود
که نتیجه آن تشدید طوفانهای گرد و غبار در سطح
منطقه و حرکت آن به سمت شهرستان زابل ميباشد.
بر طبق نظر کارشناسان در صورتيکه کف بستر

دریاچه دست نخورده باقي مانده ،آب بهصورت
یکنواخت در کف بستر جاری شود ،باعث جوانه زدن
بذرهای گیاهان مرتعي شده و با ایجاد پوشش گیاهي
در بستر ،هنگام بروز طوفانهای  120روزه سیستان
میزان گرد و غبار و ریزگردهای برخواسته از کف
دریاچه به کمینه خواهد رسید .شکل  3تصویری از
گودال و نهرهای ذخیره آب در بستر دریاچه هامون را
نشان ميدهد.
روش پژوهش :این تحقیق از جمله پژوهشهای
میداني است که از نظر نحوه گردآوری اطالعات از
جمله تحقیقات توصیفي-پیمایشي محسوب ميشود.
ابزار اصلي برای جمعآوری دادهها پرسشنامه ميباشد.
روش نمونهگیری برای تکمیل پرسشنامهها ،نمونهگیری
تصادفي طبقهبندی شده است .منطقه مورد مطالعه
شامل کلیه بهرهبرداران حاشیه دریاچه هامون ،از
روستای صوفي در بخش شرقي تا روستای حسینا در
بخش غربي ميباشند که از یک محیط طبیعي تقریباً
یکساني برخوردار هستند .جامعه آماری این تحقیق به
دو گروه تقسیم ميشوند ،گروه اول شامل تمامي
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کارشناسان مربوط به بخش منابع طبیعي در شهرستان
زابل به تعداد  39نفر که همهپرسي شدند و گروه دوم
شامل کلیه خانوارهای موجود در بخش هامون سیستان
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به تعداد  1121خانوار ،که با استفاده از فرمول کوکران،
حجم نمونه  221خانوار بهدست آمد .رابطه ( )1فرمول
کوکران را نشان ميدهد.

شکل  -2کشت خارج از فصل خربزه در بستر دریاچه هامون

شکل  -3گودالها و نهرهای ذخیره آب در بستر دریاچه هامون
)
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که در آن n ،حجم کل نمونه N ،حجم کل جامعـه،
خطـا برابـر  d ،1/39میـزان
مقدار برای 0/0 2
خطای برآورد که عدد کـوچکي اسـت و معمـوالً آن را
 0/02در نظر ميگیرند و  Pنسبتي از جامعه آماری که
دارای صفت معیني ميباشند ،است .روش نمونهگیـری
بــرای تکمیــل پرسشــنامههــا ،نمونــهگیــری تصــادفي
طبقهبندی شده ميباشد.
در تحقیق حاضر بهمنظور محاسبه پایایي از روش
آلفای کرونباخ استفاده شده است .این روش با هدف
محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازهگیری از جمله
پرسشنامه یا آزمونهایي که خصیصههای مختلف را

اندازهگیری ميکنند بهکار ميرود و نشان ميدهد که
سوالهای آزمون تا چه حد توانایي سنجش صفت
مورد نظر را دارند.
ضریب آلفای کرونباخ بین صفر تا یک در نوسان
است .اگر آلفا برابر یک باشد ،نشان اعتماد کامل ابزار
اندازهگیری بوده ،در صورتيکه آلفا صفر شود ،دلیل بر
عدم اعتماد کامل است .با توجه به محاسبات صورت
گرفته و بر طبق جدول  ،2در تحقیق حاضر ضریب
آلفای بهدست آمده برای شاخصهای اقتصادی به
میزان  0/10و برای شاخصهای اجتماعي  0/31بوده،
لذا در دامنه قابل قبول و مطلوب قرار دارد.
بهمنظور تحلیل آماری پرسشنامه کارشناسان و
رتبهبندی مهمترین عوامل انساني تأثیرگذار بر تشدید
فرسایش بادی منطقه هامون سیستان ،از آزمون
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فریدمن استفاده شده است .آزمون فریدمن یک آزمون
ناپارامتری ،معادل تحلیل واریانس با اندازههای تکراری
(درونگروهي است) که از آن برای مقایسه میانگین
رتبهها در بین  kمتغیر (گروه) استفاده ميشود.
جدول  -2میزان آلفای کرونباخ
ردیف

ابعاد

میزان آلفای کرونباخ

1
2

اقتصادی
اجتماعي

0/11
0/33

فرمول محاسبه آزمون فریدمن بهصورت رابطه ()2
ميباشد.
∑
(
)
()2
(
)
که در آن N ،تعداد سطر (آزمودنيها) K ،تعداد
ستون ( تعداد سواالت) و  Rحاصل جمع رتبهها در
ستون iام است .در آزمون فریدمن فرض  ،H0مبتني
بر یکسان بودن میانگین رتبهها در بین گروههاست .رد
شدن فرض صفر به این معني است که در بین گروهها
دستکم دو گروه با هم اختالف معنيداری دارند.
پس از استخراج نتایج حاصل از پرسشنامهها،
بهمنظور تجزیه و تحلیل دادههای بهدست آمده ،با
توجه به حجم تعداد نمونهها (بیشتر از  30نمونه) و
استفاده از قضیه حد مرکزی که نشان ميدهد توزیع
شاخصهای مورد نظر در پرسشنامه نرمال هستند ،از
ضریب همبستگي پارامتری پیرسون در محیط
نرمافزاری  SPSSبرای تجزیه و تحلیل اطالعات
استفاده شده است.
نتایج و بحث
پس از استخراج نتایج حاصل از پرسشنامهها ،آمار
توصیفي و برخي از مشخصات اقتصادی و اجتماعي بارز
ساکنان منطقه هامون سیستان مشخص شد .با توجه به
شکل  ،1مشخص شد که میانگین زمین زراعي
بهرهبرداران منطقه مورد مطالعه  12/1هکتار است که
کمترین سطح زمین زراعي یک هکتار و بیشترین آن
 23هکتار ميباشد .بیشترین فراواني مربوط به طبقه
 9-10هکتار زمین زراعي و کمترین آن مربوط به
طبقه باالتر از  21هکتار ميباشد .متوسط تعداد واحد
دامي منطقه مطالعه  13/3واحد دامي است که با
توجه به شکل  2بیشترین فراواني توزیع واحد دامي
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مربوط به طبقه  31-90واحد دامي و کمترین توزیع
تعداد واحد دامي مربوط به طبقه باالتر از  30واحد
دامي ميباشد.
با توجه به شکل  ،9متوسط سابقه بهرهبرداری
افراد منطقه مورد مطالعه  29/1سال است ،همچنین،
کمترین سابقه بهرهبرداری سه سال و بیشترین آن 20
سال ميباشد .بیشترین فراواني مربوط به طبقه -30
 21سال سابقه بهرهبرداری و کمترین آن طبقه 1-10
سال ميباشد .همچنین ،بیشتر افراد مورد مطالعه در
گروه افراد بيسواد و تحصیالت ابتدایي قرار دارند که
نشانه سطح تحصیالت پایین در این منطقه است
(شکل .)0
بررسي درآمد ماهانه خانوار نشان ميدهد که بیش
از  90درصد ساکنان منطقه از درآمد ماهانه کمتر از
 10میلیون ریال برخوردار ميباشند .بیشترین طبقه
درآمدی مربوط به طبقه درآمدی  2-10میلیون ریال
و کمترین آن مربوط به طبقه درآمدی باالتر از 20
میلیون ریال است که نشاندهنده وضعیت پایین
درآمد در منطقه ميباشد (شکل  .)1از طرفي ،بررسي
تعداد افراد خانوادهها نشاندهنده پرجمعیت بودن
خانوارهای منطقه هامون سیستان ميباشد .بهگونهای
که با توجه به شکل  ،3بیش از  90درصد افراد مورد
مطالعه ،با تعداد اعضاء خانواده باالتر از هفت نفر
ميباشند .همچنین ،باالترین طبقه جمعیتي خانوارها
مربوط به طبقه  0-10نفر و کمترین آن مربوط به
طبقه کمتر از سه نفر است.
بهمنظور شناسایي مهمترین عوامل انساني
تأثیرگذار در تشدید فرسایش بادی منطقه هامون
سیستان ،اقدام به تکمیل پرسشنامه بهوسیله
کارشناسان اداره منابع طبیعي شهرستان زابل کرده و
نتایج آنها استخراج شد .در بررسي نتایج آزمون
فریدمن که در جدول  1آورده شده است ،با توجه به
صفر بودن سطح معنيداری ،فرضیه  H0رد ميشود،
به این معنا که مهمترین عوامل انساني تأثیرگذار در
تشدید فرسایش بادی منطقه هامون سیستان از
دیدگاه کارشناسان منطقه متفاوت ميباشد .جدول 2
رتبهبندی عوامل تشدید کننده فرسایش بادی در
منطقه را نشان ميدهد .بر اساس جدول  ،2کشت
خارج از فصل خربزه در بستر دریاچه هامون باالترین

نقش عوامل انساني بر تشدید فرسایش بادی در منطقه هامون هیرمند

رتبه و بهرهبرداری بيرویه از آبهای زیرمیني منطقه

911/

پایینترین رتبه را به خود اختصاص داده است.

40
36
29.4

38.1

35

32.4

30
25

10.5

درصد

15

10.4

10

6.5

5
0
باالتر از 21

16-20

6-10

11-15

باالتر از 30

0-5

31-60

61-90

درصد

17.6

20

19.1

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0-30

تعداد واحد دامي

میزان زمین زراعي (هکتار)
شکل  -4نمودار توزیع درصد فراواني بهرهبرداران بر اساس

شکل  -5نمودار توزیع درصد فراواني بهرهبرداران بر اساس

میزان زمین زراعي

تعداد واحد دامي
30

47.6

28.4

25.1

25
18.4

17

28.7

20

درصد

10
6.7
5
0
باالتر از 10

31-40

21-30

11-20

دیپلم و باالتر از
آن

1-10

سابقه بهرهبرداری (سال)

راهنمایي و
دبیرستان

بیسواد

سطح تحصیالت
شکل  -7نمودار توزیع درصد فراواني بهرهبرداران بر اساس سطح

شکل  -6نمودار توزیع درصد فراواني بهرهبرداران بر
اساس سابقه بهرهبرداری

تحصیالت

45
42.34

تحصیالت ابتدایي

40

45
40

42.1

33.2

35

35
30

30
20

12
5.2

درصد

20.7

25

25

20.6

20

15

15

10

10

4.1

5
0
باالتر از 20

15-20

10-15

5-10

کمتر از 2

درآمد ماهانه (میلیون ریال)

درصد

19.7

درصد

11.1

15

17

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

5
0

باالتر از 10

7-10

4-7

کمتر از 3

تعداد اعضاء خانوار (نفر)

شکل  -8نمودار توزیع درصد فراواني بهرهبرداران بر اساس

شکل  -9نمودار توزیع درصد فراواني بهرهبرداران بر اساس تعداد

درآمد ماهانه خانوار

اعضاء خانوار

شکل  10میانگین رتبههای عوامل انساني تشدید
کننده فرسایش بادی در منطقه سیستان را نشان
ميدهد .در این شکل عوامل کشت خارج از فصل
خربزه در بستر دریاچه هامون ،حفر گودالهای ذخیره

آب و برهم زدن بستر تثبیت شده دریاچه هامون و
رقابت در چرای دام در بستر دریاچه هامون بهترتیب با
میانگین رتبههای  1/2 ،1/31و  1/03باالترین میانگین
رتبه را نسبت به سایر عوامل تشدید کننده برخوردار
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بوده ،مقدار میانگین رتبههای این سه عامل از مقدار

متوسط میانگین رتبهها باالتر ميباشد.

جدول  -1نتایج آزمون فریدمن در مورد نظرات کارشناسان
( Nتعداد)

( Chi-Squareمربع کي)

39

102/1

( Asymp. Sigسطح معنيداری)

( Dfدرجه آزادی)

0/000

22

جدول  -2نگرش کارشناسان در مورد مهمترین عوامل تشدید کننده فرسایش بادی در منطقه هامون
ردیف
1
2
3
1
2
9
0
1
3

عامل تشدید فرسایش بادی
کشت خارج از فصل خربزه در بستر دریاچه هامون
رقابت در چرای دام در بستر دریاچه هامون
حفر گودالهای ذخیره آب و برهم زدن بستر تثبیت شده دریاچه هامون
بهرهبرداری بيرویه از پوشش گیاهي
شخم و شیار نامناسب
تردد ناشي از بهرهبرداری در بستر دریاچه هامون
بهرهبردای بيرویه از آبهای زیرمیني منطقه
تبدیل مراتع به اراضي زراعي
جمع
عامل  :1کشت خارج از فصل خربزه در بستر هامون
عامل  :2حفر گودالهای ذخیره آب در بستر هامون
عامل  :3رقابت در چرای دام
عامل  :1بهرهبرداری بي رویه از پوشش گیاهي
عامل  :2شخم و شیار نامناسب
عامل  :9تردد در بستر دریاچه هامون
عامل  :0تبدیل مراتع به اراضي زراعي
عامل  :1به

رتبه

بیشترین امتیاز

کمترین امتیاز

1
3
2
1
2
9
1
0
39

2
2
2
3
1
3
2
2
-

3
2
3
2
1
1
1
1
-

5
4.09

4.31

4.2

4

2.38
1.51

1.81

1.92

2

میانگین رتبه

3

1.1

1
0
عامل 1

عامل 0

عامل 9

عامل 2

عامل 1

عامل 3

عامل 2

عامل 1

عوامل تشدید کننده فرسایش بادی
شکل  -11میانگین رتبههای عوامل انساني تشدید کننده فرسایش بادی در منطقه هامون

با توجه به میانگین رتبههای بهدست آمده پس از
شناسایي مهمترین عوامل انساني تشدید کننده
فرسایش بادی در منطقه هامون سیستان ،بهمنظور
شناخت عوامل اقتصادی و اجتماعي تأثیرگذار بر این
عوامل تشدید کننده ،اقدام به تکمیل پرسشنامه
بهرهبرداران کرده که پس از تکمیل پرسشنامهها،
دادههای حاصل از آنها با استفاده از روش همبستگي
پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که نتایج آنها
در جدولهای  1 ،3و  2آورده شده است .نتایج حاصل
از این تحقیق نشان ميدهد که برخي از عوامل

اقتصادی و اجتماعي رابطه تنگاتنگي با عوامل تشدید
کننده فرسایش بادی در منطقه دارند .با توجه به اینکه
سه عامل کشت خارج از فصل خربزه در بستر دریاچه
هامون ،حفر گودالهای ذخیره آب و برهم زدن بستر
تثبیت شده دریاچه هامون و رقابت در چرای دام در
بستر دریاچه ،باالترین میانگین رتبهها را به خود
اختصاص دادهاند ،بررسي رابطه بین عوامل اقتصادی و
اجتماعي ساکنین با این سه عامل مورد آزمون و بحث
قرار گرفته اند.
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نقش عوامل انساني بر تشدید فرسایش بادی در منطقه هامون هیرمند
جدول  -3نتایج آزمون همبستگي بین ویژگي های اقتصادی و اجتماعي ساکنان منطقه و میزان کشت خارج از فصل خریزه
ویژگيهای فردی

تعداد دام

تجربه
بهرهبرداری

میزان زمین زراعي

میزان سواد

درآمد خانوار

تعداد اعضای
خانوار

ضریب پیرسون
میانگین مربعات
سطح اطمینان
نوع همبستگي

-0/131
21/2
0/01
معکوس

0/201
112/1
0/00
مستقیم

-0/023
911/3
0/00
معکوس

-0/210
32/3
0/01
معکوس

-0/922
011/1
0/00
معکوس

0/321
131/3
0/00
مستقیم

جدول  -4نتایج آزمون همبستگي بین ویژگيهای اقتصادی و اجتماعي ساکنان منطقه و تمایل به حفر گودال ذخیره آب در بستر هامون
ویژگيهای
فردی

تعداد دام

تجربه
بهرهبرداری

میزان زمین
زراعي

میزان سواد

درآمد خانوار

تعداد اعضای
خانوار

ضریب پیرسون
میانگین مربعات
سطح اطمینان
نوع همبستگي

0/102
1312/1
0/00
مستقیم

0/010
221/1
0/00
مستقیم

-0/112
13/3
0/02
معکوس

0/001
32/3
0/12
بدون همبستگي

-0/011
223/2
0/00
معکوس

0/132
111/2
0/00
مستقیم

جدول  -5نتایج آزمون همبستگي بین ویژگي های اقتصادی و اجتماعي ساکنان منطقه و رقابت در چرای دام در بستر دریاچه هامون
ویژگيهای فردی

تعداد دام

تجربه
بهرهبرداری

میزان زمین
زراعي

میزان سواد

درآمد خانوار

تعداد اعضای
خانوار

ضریب پیرسون
میانگین مربعات
سطح اطمینان
نوع همبستگي

0/311
1023/1
0/00
مستقیم

0/03
111/1
0/00
مستقیم

-0/110
31/3
0/02
معکوس

-0/133
109/1
0/03
معکوس

-0/002
112/1
0/00
معکوس

0/011
221/2
0/00
مستقیم

با توجه به حساسیت دریاچه هامون و منطقه
هامون سیستان که طي چند سال اخیر و بهدلیل
خشکساليهای منطقه سیستان ،میزان آب ورودی به
دریاچه هامون کاهش چشمگیری پیدا کرده است ،در
بعضي از سالها آب ورودی به منطقه صفر بوده ،این
منطقه حساسیت باالیي نسبت به طوفانهای
بهخصوص طوفانهای  120روزه سیستان پیدا کرده،
پتانسیل برای فرسایش بادی درمنطقه باال است ،از
طرفي نقش عوامل انساني از طریق بهرهبرداریهایي
که از منطقه صورت ميگیرد و در سالهای اخیر نیز
شدت بیشتری پیدا کرده ،تأثیر زیادی بر تشدید
فرسایش در منطقه داشته است .بدین صورت پس از
مصاحبه و تکمیل پرسشنامه بهوسیله کارشناسان
منابع طبیعي شهرستان زابل ،کشت خارج از فصل
خربزه در بستر دریاچه هامون ،حفر گودالهای ذخیره
آب در بستر هامون و رقابت در چرام دام در بستر
دریاچه هامون از مهمترین عواملي هستند که نقش
بسیار زیادی در تشدید فرسایش بادی در منطقه

دارند.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که برخي از
ویژگيهای اقتصادی و اجتماعي ساکنان منطقه از
قبیل میزان سواد ،تجربه بهرهبرداری از منطقه ،تعداد
اعضای خانوار ،میزان زمین زراعي و تعداد دام
بهرهبرداران منطقه بر عوامل انساني تشدید کننده
فرسایش بادی تأثیرگذار هستند .بدین شکل رابطه
معنيدار مستقیمي در سطح اطمینان  33درصد بین
عوامل تجربه بهرهبرداری از منطقه و تعداد اعضای
خانوار ساکنین با عوامل انساني تشدید کننده فرسایش
بادی وجود دارد .نتایج نشان داد که تجربه بهرهبرداری
از منطقه و تعداد اعضای خانوار ساکنان هر دو نقش
مثبتي در افزایش میزان سطح زیرکشت خارج از فصل
خربزه در بستر دریاچه هامون ،میزان چرای دام در
بستر دریاچه هامون و حفر گودالهای ذخیره آب
دارند ،که نشاندهنده این است که افراد با تجربه با
توجه به شناخت بیشتری که از منطقه دارند و داشتن
تجربههای مختلف بهرهبرداری از منطقه ،با بهرهبرداری
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بیشتر باعث حساس شدن منطقه نسبت به فرسایش
بادی ميشوند .بررسي دیگر عوامل انساني نشان داد
که بین عوامل میزان زمین زراعي و سطح سواد با
عوامل انساني تشدید کننده فرسایش بادی بهترتیب
در سطح اطمینان  33و  32درصد ،رابطه معنيدار
معکوس وجود دارد .بدین شکل افرادی که زمین
زراعي بیشتری دارند و از سطح تحصیالت باالتری
برخوردار هستند کمتر اقدام به کشت خارج از فصل
خربزه در بستر دریاچه هامون ميکنند که نشان
ميدهد ،افراد با آگاهي بیشتر و تحصیالت باالتر که از
عواقب نامطلوب شخم زدن کف دریاچه هامون بر
فرسایش بادی و تشدید طوفانهای گرد و غبار آگاهي
دارند ،کمتر به شخم کف دریاچه هامون و کشت
خربزه در بستر آن اقدام ميکنند .بنابراین ،افزایش
آگاهي ساکنین منطقه بسیار تأثیرگذار بر حفاظت از
دریاچه هامون و کاهش طوفانهای گرد و غبار در
منطقه دارد .بررسيها حاکي از آن است که افرادی
که از لحاظ اقتصادی در وضعیت پایینتری قرار دارند
و همچنین ،میزان زمین زراعي آنها کمتر ميباشد،
برای تامین علوفه دام ،بیشتر اقدام به بهرهبرداری از
پوشش گیاهي منطقه در قالب تأمین علوفه ميکنند.
بنابراین ،رسیدگي به وضعیت معیشتي ساکنان منطقه
و همچنین ،تأمین علوفه و سوخت مورد نیاز آنان از
طریق استانهای همجوار ضروری ميباشدSajjadi .
( )2010طي مطالعات خود در مراتع جنوب تفتان
بیان ميکند که عواملي از قبیل بعد خانوار
بهرهبرداران ،افزایش جمعیت ،نسبت جنسي ،میزان
مالکیت اراضي و میزان درآمد بهرهبرداران از جمله
عوامل انساني تأثیرگذار بر تخریب مراتع جنوبي تفتان
است که منطقه را مستعد فرسایش قرار داده است.
 )2002( Zehtabianطي مطالعات خود در زنجان نیز
عواملي از قبیل وضعیت نامناسب سواد بهرهبرداران و
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کاربری نادرست اراضي را از دالیل عمده تخریب
اراضي منطقه ميداند Jamshidi .و )2013( Amini
طي مطالعه خود در استان ایالم نیز عوامل انساني را
مهمترین عامل تخریب مراتع این استان بیان ميکنند.
 Haghiyanو همکاران ( )2019افزایش آگاهي
بهرهبرداران و میزان سواد آنان را عامل موثری بر
حفاظت از منابع طبیعي بیان ميکنند Roodgarmy .و
همکاران ( Tiedemann ،)2011و همکاران ( )2000و
 Darvishو  )2000( Faourنیز طي مطالعات خود
نقش عوامل انساني را در تخریب منابع طبیعي بسیار
موثر ميدانند.
نتیجهگیری
بررسيها نشان داد که برخي از عوامل اقتصادی و
اجتماعي ساکنان از قبیل میزان سواد ،درآمد خانوار،
تعداد دام ،میزان زمین زراعي و تعداد اعضای خانوار
نقش بسیار تعیین کنندهای در بهرهبرداری از منطقه
داشته ،بهطوریکه افرادی که دارای سواد و آگاهي
باالتر و میزان زمین زراعي و درآمد بیشتری دارند،
کمتر به تخریب و بهرهبرداری بيرویه از منابع طبیعي
اطراف خود اقدام ميکنند .با توجه به تحقیق انجام
شده ،از عوامل اصلي تشدید فرسایش بادی در منطقه
کشت خربزه در بستر دریاچه هامون است که یکي از
دالیل اصلي آن نیز وضعیت اقتصادی پایین ساکنین
منطقه ميباشد .ساکنین منطقه حاضرند حتي برای
درآمد پایین کشت خربزه ،این فعالیت را انجام بدهند
و سبب تخریب منطقه شوند .با توجه به نتایج تحقیق
ميتوان نتیجه گرفت که شرایط اقتصادی و اجتماعي
حاکم بر یک منطقه نقش بسیار موثری بر پدیدههایي
همچون تشدید فرسایش بادی و تخریب یک منطقه
دارند و نميتوان فقط شرایط اقلیمي را بر فرسایش
بادی و تخریب یک منطقه موثر دانست.
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