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 چکیده

روند احیاء طبیعت را مختل و باعث  ،رویه از منابع طبیعي بيبرداری  های انسان بر روند طبیعي رخدادها و بهره دخالت

کننده فرسایش بادی در   تشدیدتعیین عوامل انساني هدف از تحقیق حاضر  تسریع در روند تخریب آن شده است.

، گروه اول شامل تمامي کارشناسان مربوط به استجامعه آماری تحقیق شامل دو گروه  باشد.منطقه هامون سیستان مي

پرسي شدند و گروه دوم شامل کلیه خانوارهای موجود در  نفر که همه 39به تعداد  ،بخش منابع طبیعي در شهرستان زابل

دست  هخانوار ب 221با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه باشد که  ميخانوار  1121بخش هامون سیستان به تعداد 

 ،ریاچه هامونکشت خارج از فصل خربزه در بستر دنشان داد که  کارشناساننتایج حاصل از استخراج پرسشنامه  آمد.

از  ،رقابت در چرای دام در بستر دریاچه هامون وهای ذخیره آب و برهم زدن بستر تثبیت شده دریاچه  حفر گوال

اقتصادی و اجتماعي و  عواملبرای بررسي رابطه بین . هستندمهمترین عوامل تشدید کننده فرسایش بادی در منطقه 

 ها نشان داد که تجزیه و تحلیل داده. شداز روش همبستگي پیرسون استفاده  سه عامل تشدید کننده فرسایش بادی

 بر درصد 33دار مثبتي در سطح اطمینان  معنيتاثیر از منطقه و تعداد اعضای خانوار ساکنان هر دو برداران بهرهتجربه 

و میزان چرای  ذخیره آبهای  حفر گودالافزایش میزان سطح زیر کشت خارج از فصل خربزه در بستر دریاچه هامون، 

افرادی که زمین زراعي بیشتری دارند و از سطح تحصیالت باالتری برخوردار  از طرفي .بستر دریاچه هامون دارنددام در 

 .ندکنميرویه و تخریب منطقه اری بيردبکمتر اقدام به بهره است،ها باال  آناقتصادی  درآمد ،و همچنینهستند 

  

 سیستان ،هامون منطقه ،منابع طبیعي تخریب پرسشنامه،طبیعت،  ءاحیا های کلیدی: واژه

 

 مقدمه

عنوان بستر حیات موجودات زنده  بهمنابع طبیعي 

 تا استویژه انسان از اهمیت بسیار باالیي برخوردار  به
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 .(Amini ،2013و  Jamshidi)باشد  طبیعي مي

های انسان بر روند طبیعي رخدادها و  دخالت

از منابع طبیعي روند احیاء طبیعت  رویه برداری بي بهره

شده است. آن را مختل و باعث تسریع در روند تخریب 

نظران نقش انسان و عوامل  از نظر بیشتر صاحب

عنوان یکي از عوامل مؤثر بر   به ،اقتصادی و اجتماعي

 .باشد ميروند تخریب منابع طبیعي غیرقابل انکار 

 ،اجرایي بردار و یا مدیر بهرهعنوان یک  بهانسان 

در  ،مچنینهتواند در تخریب منابع طبیعي و  مي

جلوگیری از تخریب آن نقش اصلي را داشته باشد. 
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های گوناگوني را تجربه  در طول سالیان متمادی شیوه

اساس دانش و  کرده است. زندگي انسان همواره بر

بع طبیعي تجدید شونده در بستر تجربه استفاده از منا

برداری پایدار از منابع  تاریخ بوده است. نحوه بهره

و  Haghiyan) طبیعي، متضمن توسعه پایدار است

  .(2019، همکاران

 برداری از حفظ، احیا و بهرهضعف مدیریت در 

تا ســاالنه سطوح قابل  شود يباعث م طبیعي منابع

انتفاع ساقط شده  زیای از اراضي با ارزش از ح مالحظه

فت، شامل هرگونه پسر نید. انشوو دچار پسرفت 

و خاک یا هدررفت  ياراض يده کاهش قدرت محصول

 طرق مختلف، منجملهبه  اهیگ ازیمورد ن يمواد غذای

. (2019و همکاران،  Nikkami) باشد يفرسایش م

 دهه چند در شده انجام گوناگون مطالعات بررسي

و افزایش  منابع طبیعي تخریب که دهد مي نشان اخیر

 جهت از هم و کمي لحاظ به هم ،فرسایش آبي و بادی

در تحقیقي . است کرده پیدازده  شتاب آهنگي ،کیفي

 Aminiو  Jamshidi وسیله به استان ایالمکه در مراتع 

عوامل انساني از قبیل  ،( انجام شد2013)

رویه و غیراصولي از پوشش گیاهي  های بي برداری بهره

منطقه، افزایش روزافزون جمعیت کشاورز و دامدار، 

های زراعي و تغییر و تبدیل اراضي مرتعي  کمبود زمین

های  باعث تغییر ویژگي ،به اراضي کشاورزی آبي و دیم

فیزیکي، شیمیایي و هیدرولوژیکي خاک شده که در 

نهایت منجر به تخریب منابع طبیعي و افزایش 

 همکاران و Gheitouri ه است.شدفرسایش در منطقه 

 تخریب در مؤثر عوامل خود، پژوهش در (2000)

 کاربری تبدیل در ترتیب به را کرمانشاه استان مراتع

 زودرس چرای و دام تعداد افزایش طبیعي، منابع

 در Seyed Akhlaghi (2003) و Ansari .است دانسته

 دو از را منابع طبیعي تخریب در مؤثر عوامل پژوهشي

 بررسي طبیعي منابع کارشناسان و برداران بهره دیدگاه

 زراعي، به کاربری تبدیل شامل عوامل این که ندکرد

 چرای فرعي، محصوالت برداشت سوزی، آتش کني، بوته

 تعداد افزایش طوالني، چرای چرای سنگین، زودرس،

 در رقابت دامدار، تعداد افزایش مرتعداری، طرح دام،

 همکارانو  Roodgarmy .دنباش مي غیره و چرا

در تحقیقاتي با عنوان بررسي عوامل اقتصادی ( 2011)

و اجتماعي موثر بر تخریب منابع طبیعي کشور و سهم 

که افزایش تعداد دام و  ندآن در تخریب، نشان داد

ت در چرا، قطع و برداشت بدامدار، چرای زودرس، رقا

ری اراضي منابع طبیعي بارکها و درختان و تغییر  بوته

 .هستندجزء مهمترین عوامل موثر بر تخریب 

Ghlampour ( به بررسي عوامل 2012و همکاران )

تخریب مراتع منطقه  اقتصادی و اجتماعي موثر بر

و نشان دادند که بین عوامل  پرداختنداشتهارد کرج 

داری  معنياقتصادی و اجتماعي با شدت تخریب رابطه 

( مهمترین عامل 2011) Arabkhedri. وجود دارد

 کند. وی ميفرسایش در ایران را عوامل انساني بیان 

عدم استفاده صحیح و مطابق استعداد و عمدتاً بیش از 

تغییرات وسیع کاربری اراضي و از  وظرفیت از اراضي 

را از عومل اصلي فرسایش بین بردن پوشش سطحي 

چرای مواردی از قبیل  ،داند. همچنین ميایران  در

بازده در حیطه  کمزارهای  رویه مراتع و شخم دیم بي

برداری کشاورزی و منابع طبیعي و اجرای  بهره

سازی، احداث ساختمان و  های عمراني نظیر جاده پروژه

طور  به ،کاوی بدون لحاظ اصول حفاظت خاک معدن

و  Mousavi .کند افزوني فرسایش را تشدید مي روز

تاثیر عوامل اقتصادی ( به بررسي 2012) همکاران

واجتماعي بر تخریب مراتع شهرستان ممسني 

بردار، مدت  تعداد دام بهره ،نتایج نشان داد. اندپرداخته

برداری از مراتع، بعد خانوار و سن سرپرست  زمان بهره

خانوار بر تخریب مراتع تأثیر مثبت و از نظر آماری 

متغیرهای سطح تحصیالت، درآمد  ،داری داشته معني

های  بردار و فرصت سرانه، مقدار زمین کشاورزی بهره

بردار بر  شغلي موجود در نزدیکي محل سکونت بهره

بررسي  .دان تخریب مراتع تأثیر منفي داشتنمیز

دهد که نقش  ميتحقیقات و مطالعات انجام شده نشان 

یک  خویشانسان و نحوه برخورد او با طبیعت پیرامون 

عامل اساسي در حفاظت و یا تخریب منابع طبیعي 

محیطي و  زیستاهمیت اقتصادی، اجتماعي، . هست

که  های منابع طبیعي و نظر به این زایي عرصه اشتغال

منطقه هامون سیستان از نظر پتانسیل منابع طبیعي و 

شمار  از مناطق مهم و با ارزش به ،جامعه روستایي

ي تشدید کننده فرسایش تعیین عوامل انسانرود،  مي

بادی در منطقه هامون سیستان هدف اصلي این 

 .استپژوهش 
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 هامواد و روش

 منطقه هامون در حاضر تحقیق :پژوهشمورد  منطقه

تا  90˚ 39´ 11´´ در هکتار 5952 مساحت با سیستان

تا  30˚ 03´ 32´´طول شرقي و  91˚ 11´ 21´´

اقلیم  .انجام گرفتعرض شمالي  31˚ 22´ 20´´

منطقه مورد مطالعه گرم و خشک بوده، میزان متوسط 

 1000متر، تبخیر  میلي 3/22بارندگي ساالنه منطقه 

درجه  3/21متر و دمای متوسط ساالنه آن حدود  میلي

باشد. با  ميگراد با تغییرات فصلي بسیار شدید  سانتي

توجه به اقلیم خشک منطقه، میانگین ساالنه رطوبت 

نسبي که در ایستگاه سینوپتیک زابل در طول دوره 

. شکل استدرصد  31 ،آمده دست بهساله  10آماری 

منطقه مورد مطالعه را نشان موقعیت جغرافیایي  1

 دهد.  مي

 

 
 سیستان  هیرمند منطقه هامون موقعیت جغرافیایي -1 شکل

 

هایي که از دریاچه  برداری  بهرهیکي از مهمترین 

گیرد، کشت  ميساکنین منطقه صورت  وسیله بههامون 

خارج از فصل محصول خربزه در بستر خشک شده 

از اواخر تابستان خربزه باشد. کشت دریاچه هامون مي

هکتار را به خود  2100شود و مساحتي حدود  ميآغاز 

و کشت خربزه بدون آبیاری و تنها از  دهد مياختصاص 

 ،مانده در کف بستر دریاچه هامون طریق رطوبت باقي

های قبلي با توجه به آورد رودخانه هیرمند از آبگیری

کشت خارج از فصل خربزه در  2. شکل شودانجام مي

یکي از اقداماتي دهد. ميبستر دریاچه هامون را نشان 

که ساکنین اطراف دریاچه هامون برای استفاده بیشتر 

عوض حفر گودال و  ،ندکنمياز آب ورودی به دریاچه 

های دلخواه آب به قسمتجریان کردن مسیر طبیعي 

هم خوردن وضعیت  بهکه این امر خود باعث  است

نتیجه  طبیعي و تثبیت شده کف بستر دریاچه و در

د شوميباد  وسیله بهانباشته شدن خاک قابل برداشت 

غبار در سطح  های گرد وتشدید طوفاننتیجه آن که 

باشد. منطقه و حرکت آن به سمت شهرستان زابل مي

که کف بستر  صورتي بر طبق نظر کارشناسان در

صورت  هآب ب ،دریاچه دست نخورده باقي مانده

باعث جوانه زدن  ،یکنواخت در کف بستر جاری شود

ا ایجاد پوشش گیاهي بهای گیاهان مرتعي شده و بذر

روزه سیستان  120های  هنگام بروز طوفانبستر، در 

کف برخواسته از گردهای میزان گرد و غبار و ریز

تصویری از  3شکل رسید.  خواهد کمینهدریاچه به 

را  در بستر دریاچه هامون نهرهای ذخیره آبگودال و 

 دهد.نشان مي

های  از جمله پژوهش این تحقیق: پژوهشروش 

گردآوری اطالعات از  هاز نظر نحو کهمیداني است 

 شود. ميپیمایشي محسوب -جمله تحقیقات توصیفي

 .باشد مي پرسشنامه ها داده آوری جمع برای اصلي ابزار

گیری  ها، نمونه تکمیل پرسشنامه برایگیری  نمونهروش 

منطقه مورد مطالعه  است.بندی شده  تصادفي طبقه

از  ،برداران حاشیه دریاچه هامون شامل کلیه بهره

روستای صوفي در بخش شرقي تا روستای حسینا در 

 باشند که از یک محیط طبیعي تقریباً بخش غربي مي

جامعه آماری این تحقیق به  یکساني برخوردار هستند.

شوند، گروه اول شامل تمامي  گروه تقسیم مي دو
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کارشناسان مربوط به بخش منابع طبیعي در شهرستان 

پرسي شدند و گروه دوم  نفر که همه 39زابل به تعداد 

شامل کلیه خانوارهای موجود در بخش هامون سیستان 

با استفاده از فرمول کوکران، که  ،خانوار 1121به تعداد 

فرمول  (1)آمد. رابطه  دست بهخانوار  221حجم نمونه 

  دهد.ن ميکوکران را نشا

 

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

 

 
 ها و نهرهای ذخیره آب در بستر دریاچه هامون الدگو -3شکل 
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                                          (1)  

حجم کل جامعـه،    N ،حجم کل نمونه n آن،در که 

  مقدار 

 
میـزان    d، 39/1خطـا برابـر      0/0 2 برای 

را   آن و معمـوالً  اسـت  يخطای برآورد که عدد کـوچک 

که نسبتي از جامعه آماری  P وگیرند در نظر مي 02/0

گیـری   روش نمونهباشند، است. مي دارای صفت معیني

گیــری تصــادفي  مونــههــا، نتکمیــل پرسشــنامه بــرای

 باشد.ميبندی شده  طبقه

منظور محاسبه پایایي از روش  بهدر تحقیق حاضر 

آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش با هدف 

گیری از جمله  محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه

های مختلف را  هایي که خصیصهپرسشنامه یا آزمون

دهد که  رود و نشان مي کار مي بهکنند  گیری مي اندازه

های آزمون تا چه حد توانایي سنجش صفت سوال

 مورد نظر را دارند.

ضریب آلفای کرونباخ بین صفر تا یک در نوسان 

نشان اعتماد کامل ابزار  ،باشدیک است. اگر آلفا برابر 

بر  دلیل ،که آلفا صفر شود تيدر صور ،گیری بوده اندازه

صورت  اتمحاسببا توجه به عدم اعتماد کامل است. 

در تحقیق حاضر ضریب  ،2گرفته و بر طبق جدول 

های اقتصادی به آمده برای شاخص دست به یآلفا

 ،بوده 31/0اجتماعي های  شاخصو برای  10/0میزان 

 .لذا در دامنه قابل قبول و مطلوب قرار دارد

تحلیل آماری پرسشنامه کارشناسان و منظور  به

گذار بر تشدید بندی مهمترین عوامل انساني تأثیر رتبه

فرسایش بادی منطقه هامون سیستان، از آزمون 
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فریدمن استفاده شده است. آزمون فریدمن یک آزمون 

های تکراری  ناپارامتری، معادل تحلیل واریانس با اندازه

مقایسه میانگین گروهي است( که از آن برای  )درون

  .شود ( استفاده ميمتغیر )گروه k ها در بین رتبه
 

 میزان آلفای کرونباخ  -2 جدول

 میزان آلفای کرونباخ ابعاد ردیف

11/0 اقتصادی 1  

33/0 اجتماعي 2  

 

 (2)صورت رابطه  هفرمول محاسبه آزمون فریدمن ب

 .باشد مي

   
  

   (   )
 ∑    
      (   )         (2)  

تعداد  Kها(،  آزمودنيتعداد سطر ) N، آندر که 

ها در  رتبهحاصل جمع  Rستون ) تعداد سواالت( و 

مبتني ، H0 در آزمون فریدمن فرض. استام iستون 

هاست. رد  گروهها در بین  رتبهبر یکسان بودن میانگین 

ها  گروهشدن فرض صفر به این معني است که در بین 

 .داری دارند يمعندو گروه با هم اختالف  کم دست

ها،  پرسشنامهپس از استخراج نتایج حاصل از 

با  ،مدهآ دست بههای  دادهتجزیه و تحلیل منظور  به

نمونه( و  30ها )بیشتر از  نمونهتوجه به حجم تعداد 

دهد توزیع  مياستفاده از قضیه حد مرکزی که نشان 

های مورد نظر در پرسشنامه نرمال هستند، از  شاخص

ضریب همبستگي پارامتری پیرسون در محیط 

برای تجزیه و تحلیل اطالعات  SPSS افزاری نرم

 .استفاده شده است

 

 نتایج و بحث

ها، آمار  پرسشنامهپس از استخراج نتایج حاصل از 

توصیفي و برخي از مشخصات اقتصادی و اجتماعي بارز 

. با توجه به شدساکنان منطقه هامون سیستان مشخص 

مشخص شد که میانگین زمین زراعي  ،1شکل 

که  استهکتار  1/12برداران منطقه مورد مطالعه  بهره

هکتار و بیشترین آن  یککمترین سطح زمین زراعي 

ن فراواني مربوط به طبقه باشد. بیشتری ميهکتار  23

هکتار زمین زراعي و کمترین آن مربوط به  10-9

باشد. متوسط تعداد واحد  ميهکتار  21طبقه باالتر از 

که با  استواحد دامي  3/13دامي منطقه مطالعه 

بیشترین فراواني توزیع واحد دامي  2توجه به شکل 

واحد دامي و کمترین توزیع  31-90مربوط به طبقه 

واحد  30واحد دامي مربوط به طبقه باالتر از  تعداد

 باشد. ميدامي 

برداری  بهرهمتوسط سابقه  ،9با توجه به شکل  

 ،همچنین ،سال است 1/29افراد منطقه مورد مطالعه 

 20سال و بیشترین آن  سهبرداری  بهرهکمترین سابقه 

-30باشد. بیشترین فراواني مربوط به طبقه  ميسال 

 1-10برداری و کمترین آن طبقه  بهرهسال سابقه  21

افراد مورد مطالعه در  بیشتر ،باشد. همچنین ميسال 

سواد و تحصیالت ابتدایي قرار دارند که  بيگروه افراد 

 استنشانه سطح تحصیالت پایین در این منطقه 

 (. 0)شکل 

دهد که بیش  ميبررسي درآمد ماهانه خانوار نشان 

درصد ساکنان منطقه از درآمد ماهانه کمتر از  90از 

باشند. بیشترین طبقه  ميمیلیون ریال برخوردار  10

میلیون ریال  2-10درآمدی مربوط به طبقه درآمدی 

 20و کمترین آن مربوط به طبقه درآمدی باالتر از 

دهنده وضعیت پایین  نشانکه  استمیلیون ریال 

بررسي  ،(. از طرفي1باشد )شکل  ميدرآمد در منطقه 

دهنده پرجمعیت بودن  نشانها  خانوادهتعداد افراد 

ای گونه بهباشد.  ميخانوارهای منطقه هامون سیستان 

درصد افراد مورد  90بیش از  ،3که با توجه به شکل 

نفر  هفتباالتر از  تعداد اعضاء خانوادهبا  ،مطالعه

باالترین طبقه جمعیتي خانوارها  ،همچنیند. نباش مي

نفر و کمترین آن مربوط به  0-10مربوط به طبقه 

 .  استنفر  سهطبقه کمتر از 

منظور شناسایي مهمترین عوامل انساني  به

ثیرگذار در تشدید فرسایش بادی منطقه هامون أت

 وسیله بهاقدام به تکمیل پرسشنامه  ،سیستان

ده و کران زابل کارشناسان اداره منابع طبیعي شهرست

. در بررسي نتایج آزمون شدها استخراج  نتایج آن

آورده شده است، با توجه به  1فریدمن که در جدول 

 ،شودرد مي H0داری، فرضیه صفر بودن سطح معني

گذار در ثیرأبه این معنا که مهمترین عوامل انساني ت

تشدید فرسایش بادی منطقه هامون سیستان از 

 2جدول  باشد.منطقه متفاوت مي دیدگاه کارشناسان

بندی عوامل تشدید کننده فرسایش بادی در  رتبه

کشت  ،2دهد. بر اساس جدول منطقه را نشان مي

خارج از فصل خربزه در بستر دریاچه هامون باالترین 



 911/  رمندیدر منطقه هامون ه یباد شیفرسا دیبر تشد ينقش عوامل انسان

 

 

 است.ترین رتبه را به خود اختصاص داده  پایینمیني منطقه های زیر رویه از آبی بيربردا رتبه و بهره

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

های عوامل انساني تشدید میانگین رتبه 10 شکل

کننده فرسایش بادی در منطقه سیستان را نشان 

عوامل کشت خارج از فصل  شکلدهد. در این  مي

های ذخیره الدخربزه در بستر دریاچه هامون، حفر گو

 و بستر تثبیت شده دریاچه هامون زدنآب و برهم 

ترتیب با  به رقابت در چرای دام در بستر دریاچه هامون

باالترین میانگین  03/1 و 2/1، 31/1های میانگین رتبه

رتبه را نسبت به سایر عوامل تشدید کننده برخوردار 
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 (هکتار)میزان زمین زراعي 
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 تعداد واحد دامي
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 (سال)سابقه بهره برداری 
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 (  میلیون ریال)درآمد ماهانه 
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 (نفر)تعداد اعضاء خانوار 
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 سطح تحصیالت

برداران بر اساس  نمودار توزیع درصد فراواني بهره -5شکل 

 تعداد واحد دامي

برداران بر اساس  نمودار توزیع درصد فراواني بهره -4شکل 

 میزان زمین زراعي

برداران بر اساس سطح  نمودار توزیع درصد فراواني بهره -7شکل 

 تحصیالت

برداران بر  نمودار توزیع درصد فراواني بهره -6 شکل

 برداری بهرهاساس سابقه 

 

 

 
 

برداران بر اساس تعداد  نمودار توزیع درصد فراواني بهره -9شکل 

 اعضاء خانوار

برداران بر اساس  نمودار توزیع درصد فراواني بهره -8شکل 

 درآمد ماهانه خانوار
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 باشد. ها باالتر ميمتوسط میانگین رتبههای این سه عامل از مقدار مقدار میانگین رتبه ،بوده
 

 در مورد نظرات کارشناسان نتایج آزمون فریدمن -1 جدول
Asymp. Sig  داری( معني)سطح Df )درجه آزادی( Chi-Square )مربع کي( N  )تعداد( 

000/0 22 1/102 39 
 

 منطقه هاموننگرش کارشناسان در مورد مهمترین عوامل تشدید کننده فرسایش بادی در  -2 جدول

 کمترین امتیاز بیشترین امتیاز رتبه عامل تشدید فرسایش بادی ردیف

 3 2 1 کشت خارج از فصل خربزه در بستر دریاچه هامون 1

 2 2 3 رقابت در چرای دام در بستر دریاچه هامون 2

 3 2 2 بستر تثبیت شده دریاچه هامون زدنهای ذخیره آب و برهم  الدحفر گو 3

 2 3 1 رویه از پوشش گیاهي بيبرداری  بهره 1

 1 1 2 شخم و شیار نامناسب 2

 1 3 9 برداری در بستر دریاچه هامون بهرهتردد ناشي از  9

 1 2 1 میني منطقههای زیر رویه از آببردای بيبهره 0

 1 2 0 تبدیل مراتع به اراضي زراعي 1

 - - 39 جمع 3

 

 
 انساني تشدید کننده فرسایش بادی در منطقه هامونهای عوامل میانگین رتبه -11 شکل

 

پس از آمده  دست بههای با توجه به میانگین رتبه

مهمترین عوامل انساني تشدید کننده  شناسایي

منظور   بهفرسایش بادی در منطقه هامون سیستان، 

عوامل اقتصادی و اجتماعي تأثیرگذار بر این  شناخت

عوامل تشدید کننده، اقدام به تکمیل پرسشنامه 

ها،  ده که پس از تکمیل پرسشنامهکر برداران بهره

ها با استفاده از روش همبستگي  های حاصل از آن داده

ها  پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که نتایج آن

ده شده است. نتایج حاصل آور 2و  1، 3های  در جدول

دهد که برخي از عوامل  از این تحقیق نشان مي

اقتصادی و اجتماعي رابطه تنگاتنگي با عوامل تشدید 

که  ده فرسایش بادی در منطقه دارند. با توجه به اینکنن

سه عامل کشت خارج از فصل خربزه در بستر دریاچه 

های ذخیره آب و برهم زدن بستر  الدهامون، حفر گو

تثبیت شده دریاچه هامون و رقابت در چرای دام در 

ها را به خود  رتبهباالترین میانگین  ،بستر دریاچه

بررسي رابطه بین عوامل اقتصادی و  ،انداختصاص داده

اجتماعي ساکنین با این سه عامل مورد آزمون و بحث 

 قرار گرفته اند.  
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 عوامل تشدید کننده فرسایش بادی

 کشت خارج از فصل خربزه در بستر هامون: 1عامل 

 حفر گودالهای ذخیره آب در بستر هامون: 2عامل 

 رقابت در چرای دام: 3عامل 

 بهره برداری بي رویه از پوشش گیاهي: 1عامل 

 شخم و شیار نامناسب: 2عامل 

 تردد در بستر دریاچه هامون: 9عامل 

 تبدیل مراتع به اراضي زراعي: 0عامل 

 به: 1عامل 
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 های اقتصادی و اجتماعي ساکنان منطقه و میزان کشت خارج از فصل خریزه  نتایج آزمون همبستگي بین ویژگي -3جدول 

 تعداد دام های فردی ویژگي
تجربه 

 برداری بهره
 درآمد خانوار میزان سواد میزان زمین زراعي

تعداد اعضای 

 خانوار

 321/0 -922/0 -210/0 -023/0 201/0 -131/0 ضریب پیرسون

 3/131 1/011 3/32 3/911 1/112 2/21 میانگین مربعات

 00/0 00/0 01/0 00/0 00/0 01/0 سطح اطمینان

 مستقیم معکوس معکوس معکوس مستقیم معکوس نوع همبستگي

 

 هامونحفر گودال ذخیره آب در بستر  تمایل بههای اقتصادی و اجتماعي ساکنان منطقه و  نتایج آزمون همبستگي بین ویژگي -4جدول 

های  ویژگي

 فردی
 تعداد دام

تجربه 

 برداری بهره

میزان زمین 

 زراعي
 درآمد خانوار میزان سواد

تعداد اعضای 

 خانوار

102/0 ضریب پیرسون  010/0  112/0-  001/0  011/0-  132/0  

1/1312 میانگین مربعات  1/221  3/13  3/32  2/223  2/111  

00/0 سطح اطمینان  00/0  02/0  12/0  00/0  00/0  

 مستقیم معکوس بدون همبستگي معکوس مستقیم مستقیم نوع همبستگي

 

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

 تعداد دام های فردی ویژگي
تجربه 

 برداری بهره

میزان زمین 

 زراعي
 خانواردرآمد  میزان سواد

تعداد اعضای 

 خانوار

 011/0 -002/0 -133/0 -110/0 03/0 311/0 ضریب پیرسون

 2/221 1/112 1/109 3/31 1/111 1/1023 میانگین مربعات

 00/0 00/0 03/0 02/0 00/0 00/0 سطح اطمینان

 مستقیم معکوس معکوس معکوس مستقیم مستقیم نوع همبستگي

 

با توجه به حساسیت دریاچه هامون و منطقه 

دلیل  بههامون سیستان که طي چند سال اخیر و 

میزان آب ورودی به  ،های منطقه سیستان خشکسالي

در  است، دریاچه هامون کاهش چشمگیری پیدا کرده

ها آب ورودی به منطقه صفر بوده، این  بعضي از سال

های  وفانطمنطقه حساسیت باالیي نسبت به 

 ،روزه سیستان پیدا کرده 120های   طوفانخصوص  هب

، از استپتانسیل برای فرسایش بادی درمنطقه باال 

هایي  برداری بهرهطرفي نقش عوامل انساني از طریق 

های اخیر نیز  ر سالگیرد و دکه از منطقه صورت مي

زیادی بر تشدید ثیر أتشدت بیشتری پیدا کرده، 

فرسایش در منطقه داشته است. بدین صورت پس از 

کارشناسان  وسیله بهمصاحبه و تکمیل پرسشنامه 

منابع طبیعي شهرستان زابل، کشت خارج از فصل 

های ذخیره حفر گودالخربزه در بستر دریاچه هامون، 

و رقابت در چرام دام در بستر آب در بستر هامون 

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 

های اقتصادی و اجتماعي ساکنان منطقه از  ویژگي

داد برداری از منطقه، تع قبیل میزان سواد، تجربه بهره

اعضای خانوار، میزان زمین زراعي و تعداد دام 

برداران منطقه بر عوامل انساني تشدید کننده  بهره

رابطه هستند. بدین شکل ثیرگذار أتفرسایش بادی 

درصد بین  33در سطح اطمینان دار مستقیمي معني

برداری از منطقه و تعداد اعضای  بهرهتجربه  عوامل

تشدید کننده فرسایش انساني خانوار ساکنین با عوامل 

برداری  بهرهتجربه که نتایج نشان داد  .بادی وجود دارد

از منطقه و تعداد اعضای خانوار ساکنان هر دو نقش 

بتي در افزایش میزان سطح زیرکشت خارج از فصل ثم

خربزه در بستر دریاچه هامون، میزان چرای دام در 

 آبهای ذخیره  و حفر گودال بستر دریاچه هامون

دهنده این است که افراد با تجربه با  نشانکه  ،دارند

توجه به شناخت بیشتری که از منطقه دارند و داشتن 

برداری  بهرهبرداری از منطقه، با  بهرههای مختلف  تجربه
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بیشتر باعث حساس شدن منطقه نسبت به فرسایش 

انساني نشان داد  عواملبررسي دیگر شوند.  ميبادی 

با زان زمین زراعي و سطح سواد می عواملبین که 

ترتیب  بهعوامل انساني تشدید کننده فرسایش بادی 

دار رابطه معني ،درصد 32و  33در سطح اطمینان 

افرادی که زمین معکوس وجود دارد. بدین شکل 

زراعي بیشتری دارند و از سطح تحصیالت باالتری 

برخوردار هستند کمتر اقدام به کشت خارج از فصل 

کنند که نشان  ميخربزه در بستر دریاچه هامون 

افراد با آگاهي بیشتر و تحصیالت باالتر که از  ،دهد مي

عواقب نامطلوب شخم زدن کف دریاچه هامون بر 

گاهي آهای گرد و غبار  دید طوفانفرسایش بادی و تش

دارند، کمتر به شخم کف دریاچه هامون و کشت 

افزایش  ،بنابراین .کنند ميخربزه در بستر آن اقدام 

گذار بر حفاظت از ثیرأتآگاهي ساکنین منطقه بسیار 

های گرد و غبار در  دریاچه هامون و کاهش طوفان

افرادی ها حاکي از آن است که  منطقه دارد. بررسي

تری قرار دارند که از لحاظ اقتصادی در وضعیت پایین

 ،باشدها کمتر مي میزان زمین زراعي آن ،و همچنین

برداری از  بهرهبرای تامین علوفه دام، بیشتر اقدام به 

. ندکن ميعلوفه تأمین پوشش گیاهي منطقه در قالب 

رسیدگي به وضعیت معیشتي ساکنان منطقه  ،بنابراین

علوفه و سوخت مورد نیاز آنان از مین أت ،و همچنین

 Sajjadiباشد.  ميجوار ضروری  های هم طریق استان

( طي مطالعات خود در مراتع جنوب تفتان 2010)

که عواملي از قبیل بعد خانوار کند  ميبیان 

برداران، افزایش جمعیت، نسبت جنسي، میزان  بهره

جمله  برداران از مالکیت اراضي و میزان درآمد بهره

عوامل انساني تأثیرگذار بر تخریب مراتع جنوبي تفتان 

منطقه را مستعد فرسایش قرار داده است. که است 

Zehtabian (2002 طي مطالعات خود در زنجان نیز )

برداران و  عواملي از قبیل وضعیت نامناسب سواد بهره

کاربری نادرست اراضي را از دالیل عمده تخریب 

Amini (2013 )و  Jamshidi. داند اراضي منطقه مي

نیز عوامل انساني را  مایالطي مطالعه خود در استان 

. ندکن ميترین عامل تخریب مراتع این استان بیان ممه

Haghiyan ( افزایش آگاهي 2019و همکاران )

برداران و میزان سواد آنان را عامل موثری بر  بهره

و  Roodgarmyکنند. حفاظت از منابع طبیعي بیان مي

 ( و2000همکاران ) و Tiedemann(،  2011همکاران )

Darvish و  Faour(2000 نیز طي مطالعات خود )

نقش عوامل انساني را در تخریب منابع طبیعي بسیار 

 دانند. موثر مي

 

 گیری نتیجه

ها نشان داد که برخي از عوامل اقتصادی و بررسي

خانوار، اجتماعي ساکنان از قبیل میزان سواد، درآمد 

تعداد دام، میزان زمین زراعي و تعداد اعضای خانوار 

برداری از منطقه ای در بهرهنقش بسیار تعیین کننده

که افرادی که دارای سواد و آگاهي  طوری به ،داشته

 ،باالتر و میزان زمین زراعي و درآمد بیشتری دارند

رویه از منابع طبیعي  بيبرداری  بهرهکمتر به تخریب و 

. با توجه به تحقیق انجام کنندف خود اقدام مياطرا

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 

ساکنین منطقه حاضرند حتي برای  .باشدمنطقه مي

درآمد پایین کشت خربزه، این فعالیت را انجام بدهند 

. با توجه به نتایج تحقیق شوندو سبب تخریب منطقه 

توان نتیجه گرفت که شرایط اقتصادی و اجتماعي  مي

هایي حاکم بر یک منطقه نقش بسیار موثری بر پدیده

طقه همچون تشدید فرسایش بادی و تخریب یک من

توان فقط شرایط اقلیمي را بر فرسایش دارند و نمي

 بادی و تخریب یک منطقه موثر دانست.
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Abstract 

Human interventions on natural trend and overexploitation of natural resources, 

altogether have interrupted nature reclamation and accelerated its degradation. The 

present research aims to determine anthropogenic factors on wind erosion 

intensification in Hamun area, Sistan. The study populations included two groups, first 

all experts in the natural resources sector in city of Zabol (36 experts) which were  

surveyed and second group included all households in Hamoon area of Sistan which 

their number was 4121 households and according to Cochran formula, the sample size 

was obtained 221 households. The results of the questionnaires responded by experts 

showed that off-season cultivation of melon Hamoon lake bed, Excavation of water 

storing pits and manipulation of stabilized Lake bed and overgrazing vegetation in 

Hamoon bed are found to be the most important factors in exacerbation of wind erosion 

in this area. Pearson correlation coefficient was used to determine anthropogenic factors 

affecting the above three factors. Data analysis showed that experience of stakeholders 

and number of stockholders family members both have positive significant role in 

increasing our off-season cultivation of melons on the lake bed, Excavation of water 

storing pits and grazing on lake bed in 99% confidence level. On the other hand those 

stakeholders owning greater farmlands, high education level and income have fewer 

tendencies to overexploitation and degrade area.  

 

Keywords: Hamoon region, Natural resources degradation, Nature reclamation, 

Questionnaire, Sistan 
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