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زایی در روستاهاي منطقه خشک 
  )منطقه مرتاضیه، استان یزد

  ، ایراندانشگاه تربیت مدرس ،ریزي روستایی
  ، ایراندانشگاه یزد ،ریزي شهري

زدایی و ممانعت از گسترش بیابان شناخت عوامل تأثیرگذار بـر  
اي است که از عوامل متعددي اعم از طبیعی، اجتمـاعی، اقتصـادي تـأثیر    
گـذارد کـه در پـژوهش حاضـر بـه شـناخت عوامـل انسـانی         

واقـع در اسـتان یـزد،    ) کیلومتر مربع 126
بـردار از  هاي بهرهجامعه آماري این مطالعه شامل کلیه ساکنین آبادي

باشد کـه   می) آبادي کهدوئیه، دیزران، شریف آباد اردان و اردان
اي گیـري طبقـه  نفر نمونه براساس آزمون کرونباخ آلفـا و بـا اسـتفاده از روش نمونـه    

سـؤال در زمینـه    22اي بـا  آوري اطالعات مـورد نیـاز پرسشـنامه   
تجریـه   SPSSزایی تدوین شد که پس از تکمیل، نتایج آن در نرم افزار 

عامل اصلی خالصه گردید  7عامل مورد بررسی، در 
 در زایـی بیابـان  بـر  مـؤثر  انسـانی  متغیرهاي

مـدیریت منـابع طبیعـی، تـأمین سـوخت، کـاهش رونـق        
  .رسانی ، سطح دانش فنی و مهارت کشاورزان

  .یدشت مرتاضیه، مناطق روستای

Email:mgolshiri@yahoo.com             
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زایی در روستاهاي منطقه خشک  ابانبررسی عوامل انسانی مؤثر بر بی
منطقه مرتاضیه، استان یزد: مطالعه موردي(

  
ریزي روستاییدانشجوي دکتراي جغرافیا و برنامه ،١زهرا گل شیري اصفهانی

ریزي شهريدانشیار جغرافیا و برنامه، یمحمد حسین سرائ
  

  چکیده
زدایی و ممانعت از گسترش بیابان شناخت عوامل تأثیرگذار بـر  اولین قدم در اجراي فعالیت بیابان 

اي است که از عوامل متعددي اعم از طبیعی، اجتمـاعی، اقتصـادي تـأثیر     زایی پدیدهبیابان. این امر است
گـذارد کـه در پـژوهش حاضـر بـه شـناخت عوامـل انسـانی          مـی گیرد و متقابالً بر این موارد تـأثیر   می

9/126(زایی در دشت مرتاضیه مؤثر بر بیابان) اجتماعی، اقتصادي(
جامعه آماري این مطالعه شامل کلیه ساکنین آبادي. شهرستان تفت پرداخته شده است

آبادي کهدوئیه، دیزران، شریف آباد اردان و اردان 4ر ساکن در نف 1217شامل (این دشت 
نفر نمونه براساس آزمون کرونباخ آلفـا و بـا اسـتفاده از روش نمونـه     100از این تعداد 

آوري اطالعات مـورد نیـاز پرسشـنامه   منظور جمع به. تناسبی انتخاب گردید
زایی تدوین شد که پس از تکمیل، نتایج آن در نرم افزار  مل انسانی تأثیرگذار بر بیابانعوا

عامل مورد بررسی، در  22با استفاده از روش تحلیل عاملی . و تحلیل شد
متغیرهاي به مربوط درصد واریانس 3/76عامل  7که در مجموع این 

مـدیریت منـابع طبیعـی، تـأمین سـوخت، کـاهش رونـق        : نمـوده و عبارتنـد از   تبیین را دشت مرتاضیه
رسانی ، سطح دانش فنی و مهارت کشاورزانهاي آبیاري و آبکشاورزي، توسعه شهري، روش

دشت مرتاضیه، مناطق روستای زایی، عوامل انسانی، تحلیل عاملی، بیابان :کلیدي کلمات
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  مقدمه -1
ن بار مطـرح نمـود و از آن بـه    یزایی را اولمفهوم بیابان 1949در سال  1برویلآندره اُ

: 2005، ٢هرمان و هوتچینسون( وضوع بحث برانگیز مجامع علمی شدبعد، این مفهوم م
 منـاطق  داخـل  بـه  بیابـان  گسـترش  را زایـی بیابـان  دانشـمندان  برخـی  کهدرحالی .)538

 تعدادي کنند،می تعریف روان هايماسه هجوم و طبیعی هايبیابان پیشروي و غیربیابانی
 و کـاهش  آن را تخریب بلکه دانند،نمی طبیعی هايبیابان گسترش را زاییبیابان هاآن از

-مـی  سـرزمین  تخریب مترادف را بیابان زایی عبارتی کنند، بهبیان می سرزمین بارآوري

ــد ــن( دانن ــاس ؛121: 1999، 3درگ ــاران،  5؛ اون115: 1995، 4کاس ــک ؛ 1998و همک م
  ). 399: 1995و همکاران،  6کورمیک
 صـورت  در و اسـت  خطرنـاك  بسـیار  امـا  نامحسـوس،  ايپدیـده  اساسـاً  زاییبیابان
شود  خشکنیمه و خشک مناطق در ویژهبه 7سرزمین تخریب به منجر تواندمی استمرار،

 حاشـیه  در طور عمدهبه که بیابان پیشروي به نسبت آن اجتماعی و اقتصادي هايزیان و
 ترتیـب  ایـن  بـه ). 1379 درویش،( است بیشتر بسیار ،افتدمی اتفاق واقعی بیابانی مناطق
 زایـی بیابـان  و) بیابـان  پیشروي و بیابانی مناظر شدن پدیدار(شدن  بیابانی مفهوم دو بین

 زمینـه  درهـا   برداشـت  تنـوع   .دارد وجـود  تفاوت )سرزمین تخریب بارآوري و کاهش(
 مـیالدي،  1996 سـال  درتـا   شـد  موجب زاییبیابان از جامع تعریفی فقدان و زاییبیابان
 :دهـد  قـرار  تأییـد  مـورد  را ذیـل  تعریـف  ملل، سازمان به وابسته زاییبیابان مهار پیمان

(UNDP- 1997) »نیمـه  خشـک،  مناطق در سرزمین تخریب از است عبارت زاییبیابان-

  .»انسانی هايفعالیت و اقلیمی تغییرهاي اثر در خشک،مرطوبنیمه و خشک
  تعریف به این )حاضر مقاله جمله از( علمی تحقیقات بیشتر در بعد به تاریخ آن از 

                                                             
1 -Andre Aubreville 
2- Herrmann & Hutchinson  
3- Dregne  
4- Kassas  
5- Owen 
6 - McCormick 
7 - Land Degradation 
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  .است شده استناد مورد 
 از پـس  بـادي  فرسـایش  بحـران  هـاي داراي کانون استان سومین عنوان به یزد استان

 بارنـدگی  میزان اقلیمی نظیر کاهش هايناهنجاري علت به کرمان، و هاي خراساناستان
 در .اسـت  زایـی درگیـر  بیابـان  از ناشی پیامدهاي و پدیده این شدت بابه  دما، افزایش و

 موانـع  بزرگتـرین  از یکی آن بتوان طریق از تا است الزم مناسبی ریزي برنامه این راستا
 .)70: 1390نگـارش و همکـاران،   (نمـود   را کنتـرل  هـا جانبه سـکونتگاه  همه يتوسعه
 آن کننـده  تشـدید  عوامل و زاییبیابان شناخت فرآیندهاي راه این در گام اولین ،بنابراین
   .است

 وجـود  بـا . زایی حاصل دو دسته از عوامل طبیعی و انسانی استبنابر تعریف، بیابان
 صورت متعددي هايمطالعه زاییبیابان یندآفر بر ثیرگذارأت طبیعی عوامل مورد در کهاین

-مـی  اندك پدیده این ایجاد در انسانی عامل نقش عمیق پیرامون يمطالعه  است، گرفته

 عامـل  نقـش  بـر  را خـود  تمرکـز  محقـق،  که است دالیلی ترینمهم از این یکی و باشد
 باشد، طبیعی معضلی صرفًا که آن از قبل زاییبیابان واقع در .است کرده معطوف انسانی
 زایـی بیابـان  در انسـان  نقـش  گـذرد مـی  زمـان  چه هر .است انسانی و اجتماعی معضلی
دام در  حـد  از بـیش  چـراي  ،1زمـین  بـرداران از حد بهره از بیش استفاده .شودمی بارزتر
 عوامـل  ایـن  .است زاییبیابان علل ترینمهم از رتعم و دام تعادل به توجهیبی و 2مراتع

، ٣یـولین  ؛1387داداشـی آرایـی،   ( کنـد می بروز انسانی عامل توسط ناآگاهانه یا آگاهانه
از نظـر   زایـی بیابـان  بـر  مـؤثر  انسـانی  عوامـل  اسـت  صـدد  در حاضر لذا مقاله .)2002

 در چنـد ) عـاملی  تحلیـل ( آمـاري  هـاي روش از استفاده با و تحلیل روستاییان، بررسی،
هـا  خود نیز بر زندگی انسـان  زاییالبته گفتنی است که بیابان .کند گذاري جاي مهم عامل

آمیـزي در قلمـرو اقتصـاد،     تبعات ناخوشایند و فاجعه زاییبیابانثیرگذار است چرا که أت
زیادي اجتماعی و انسانی  عواقب واقع این پدیده در .گذارد جامعه و فرهنگ بر جاي می

                                                             
1- Over Cultivation 
2- Over Grazing 
3- Youlin  
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پـذیر   جعال جهانی دارد و در زمانی کوتاه، اي، ملی ورا در سطوح مختلف محلی، منطقه
هـاي   جنگـل تخریـب   جمعـی،  دسـته   مهـاجرت  میر،و مرگ قحطی، سوء تغذیه، .یستن

تنهـا   هـاي نظـامی،   اي و حتـی مداخلـه   هاي منطقه هاي سیاسی، ناآرامی آشفتگی داخلی،
؛ لذا هدف )3: 1382انصافی مقدم، ( اندهستند که لمس شده زاییبیابان برخی از عواقب

زایی بر جوامع روستایی در سطح منطقـه  عواقب متقابل بیاباندوم این مقاله نیز شناخت 
  .مورد مطالعه است

  
  پیشینه پژوهش -2

 و حـاره  جنـب  منطقه در و خشک جهان کمربند در شدن واقع علت به ایران کشور
پدیـده   بـا  بـیش و  کـم  گذشـته،  هـاي دوره طـول  در بارش قابل توجه نوسان بودن دارا

خشکسـالی در   سـال  13 اخیـر،  سال 22 طی کهطوري به  .است بوده درگیر خشکسالی
 هـزار هفت سابقه که خواهیباران هايو آیین )63: 1381عزیزي، (داده است  رخ کشور
  .)33: 1384 واهب، بنی(نکته است  این مؤید دارد، ایران در ساله
ـ  زیـادي  هـاي خسـارت  باعث هرساله طبیعی که بالیاي از یکی  منـاطق   در ویـژه ه ب

 حـدود  باد ).43: 1385امیدوار، (اي است ماسه هايوفانت شود،می دنیا بیابانی و خشک
 )179: 2006و همکاران،  1نیکوالس( دهدمی فرسایش ا ر جهان هايخشکیدرصد  28
 آسـیایی، کشـورهاي   سـایر  در بلکـه  ایـران  در تنها نه گردوخاك و ايماسه هايوفانت و

، 2لـین ( گردنـد مـی  فراونی جانی و مالی هايزیان بروز موجب نیز آمریکایی و آفریقایی
 کشـته  باعث 1993 سال در که چین شمال سیاه وفانت به توانمی جمله آن از که) 2002
 و) 2002، 3یـولین (زراعـی گردیـد   زمین هکتار 373000 حدود نفر و تخریب 85 شدن

 میلیـون  249ارزش  بـه  کانادا در خاك تن میلیون 161 ساالنه حداقل جابجایی همچنین

                                                             
1- Nicholas 
2- Lin  
3-Youlin 
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 و غیررسـمی  تحقیـق  اولـین  1976 سـال  رد .کرد اشاره )2002، 1اسکیرس( آمریکا دالر
 منطقـه  در هـامبورك  دانشـگاه  را محققین زاییبیابان ينقشه يتهیه يزمینه اي درمنطقه
 کاربري نقشه دو صورتبهکار این نتایج .دادند انجام سال 4در طی کشور سودان دارفور
یونسکو و  .)1383جوادي، ( شد گردآوري یکدیگر با ارتباط علتبه زاییبیابان و اراضی
-نقشه يتهیه و ارزیابی يدر زمینه گسترده و رسمی فعالیت اولین 1977در سال 2یونپ

کـه   دادنـد  انجام پدیده این يپیچیده مسائل از بهتر درك هدف جهان را با زاییبیابان ي
 قـرار  زایـی بیابان معرض در که مناطقی و بیابانی مناطق برگیرنده مناطق مورد مطالعه در

 برنامـه  همکـاري  بـا  کنیـا  دولت 1985 سال در. )1380 اسرمی، ذبیحی( شدمی داشتند،
 را زایـی بیابـان  ينقشـه  يو تهیه ارزیابی راهنماي طرح ملل متحد، سازمان زیستمحیط

 فـائو  -یونـپ  روش ارزیابی کـاربردي  طرح این انجام از هدف .کرد اجرا این کشور در
   .پرداختمی آن ایرادهاي به شناسایی مزایا، به بردن پی عالوه بر آن انجام با که بود

 1985 سـال  ترکمنسـتان در  علـوم  تحقیقات موسسه همکارانش از اعضاي خارین و
-نقشه يتهیه و ارزیابی زمینه در یونپ - فائو روش به نسبت تري رادقیق و جدید طرح

 بـادي،  و آبـی  فرسـایش  را زاییبیابان فرآیندهاي طرح در این .کردند زایی ارائهبیابان ي
 بیابـان زایـی   و جـانوران  از عملکـرد  ناشی زاییبیابان محیطی آلودگی خاك، شور شدن

 تـرین عوامـل  نتایج مطالعه نشان داد که مهـم  .تعریف کردند عملکرد تکنولوژي از ناشی
 سـله  و فشـردگی  و و بادي آبی فرسایش گیاهی، پوشش تخریب فرآیندهاي زایی،بیابان
  .)1382امام،  رفیعی( است خاك بستن

بـه   جغرافیـایی  اطالعـات  سیستم و دور از سنجش از 1988سال  در 3زیدام توریو و
 تحقیـق،  هـدف  .کردنـد  آرژانتـین اسـتفاده   پاتاگونیاي منطقه در زاییبیابان تحلیل منظور
-بیابان انسانی و طبیعی فرآیندهاي پیشرفت بررسی شده، تخریب مناطق تحلیلو  تعیین

 ابـزار  دو ایـن  توان و ارزیابی جغرافیایی اطالعات سیستم و دور از با ابزار سنجش زایی

                                                             
1 - Squires 
2- UNEP 
3 -Torio & Zuidam 
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 ایـن  مختلف طبیعـی  هايمحیط استعدادهاي ارزیابی و زاییسیماي بیابان يمطالعه براي
 وضـعیت مسـتعد   روش، این با شده تهیه هايمطالعه نقشه .است زایینبیابا براي کشور
 .)26-31: 1379مقصودي، (داد  نشان شدن بیابانی براي را منطقه

 مهاجر -اختصاصی و یونپ -هاي فائوروش تحلیل و تجزیه از بعد )1380( جعفري
 کاشـان  دشـت  بـالقوه در  محیطـی  و انسانی عوامل همراه به را زاییفعلی بیابان وضعیت

 نامـه پایـان  در )1382(اکبـري   .کـرد  اقـدام  آن ي نقشهتهیه به و داده قرار ارزیابی مورد
 سیستم و کاربرد فائو و مهاجر -هاي اختصاصیروش از استفاده خود با ارشد کارشناسی
از  بیابـانی  مناطق انواع بررسی به ايماهواره هاياز داده استفاده با و جغرافیایی اطالعات

 عوامـل  از یـک  هـر  بـه  طریق امتیازدهی از طبیعی و انسانی هايفعالیت نظرتأثیرگذاري
  .است پرداخته مؤثر درآن فرعی و اصلی

زایـی و توسـعه   در مقاله خـود عوامـل تأثیرگـذار متقابـل بیابـان     ) 3: 1382(انصافی 
رد ناهمگون شهري و روستایی را در روستاي کهنز از توابع شـهریار اسـتان دماونـد مـو    

هـا انسـانی را تـأثیر    زایی بر جوامـع و سـکونتگاه  بررسی قرار داده است و عواقب بیابان
منفی بر تولید محصوالت کشاورزان، دامی، جنگلی و چوب، گسترش فقـر و مهـاجرت   

  .دانسته است
-هاي خود اثر فرسایش بادي و فعالیـت در بررسی) 65: 1385(زهتابیان و همکاران 

زایی در منطقه ماهان را مورد مطالعـه قـرار دادنـد کـه بـراي      بیابانهاي انسانی بر شدت 
کنـی، شـخم   هاي میـزان چـراي مفـرط، بوتـه    زایی شاخصارزیابی نقش انسان در بیابان

-اراضی مرتعی، تردد، عدم رعایت اصول کشاورزي، عدم وجود بادشکن و حـذف پـس  

  .ماندهاي زراعی و کیفیت آب آبیاري را در نظر گرفتند
  

  هامواد و روش -3
روش پژوهش در مطالعه حاضر روش توصیفی است که بـه شـیوه پیمایشـی انجـام     

پرسشنامه، ابزار اصلی این پژوهش بود و براي دستیابی به اهـداف پـژوهش   . یافته است
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 1= ، غلـط 2= ، درسـت 3= کامالً درست(اي  گزینه 4سئوال در طیف  22اي با  پرسشنامه
زایـی را مـورد    ترین عوامل انسانی مـؤثر بـر بیابـان   مهم طراحی شد که) 0= و نمی دانم

هـاي   منظـور کسـب اطالعـات بیشـتر از روش    عالوه بـر ایـن، بـه   . دهند مطالعه قرار می
روایی پرسشنامه توسط پانل . مصاحبه نیمه باز و مشاهده منطقه مورد مطالعه استفاده شد

یزد و اسـاتید دانشـکده منـابع     زدایی اداره کل منابع طبیعی استان متخصصان گروه بیابان
-اعتماد پرسشنامه از ابزار انـدازه طبیعی دانشگاه یزد تأیید گردید و براي سنجش قابلیت 

دسـت   درصد بـه  8/70گیري آزمون کرونباخ آلفا استفاده شد که میزان اعتماد آن حدود 
) N=1217(جامعه آمـاري ایـن مطالعـه را کلیـه سـاکنین       .آمد که رقم قابل قبولی است

هـاي   روسـتا بـه نـام    4دهند که  بردار از منطقه شمال مرتاضیه تشکیل میهاي بهرهآبادي
با فرمول کوکران حجم نمونه . شوداردان، شریف آباد اردان، کهدوئیه و دیزران شامل می

  :این فرمول به شرح ذیل است. بدست آمد 053/0نفر با انحراف معیار  100
  )1فرمول (

                                                                            
22

2

).(
).(
stNd

stNn
+

=
         

  : پارامترهاي فرمول عبارتند از
  

n =حجم نمونه           N =حجم کل جامعه           t =96/1  
s =انحراف معیار جامعه    d = 01/0(دقت احتمالی مطلوب(  

  
اي تناسبی گیري طبقهروستا در جامعه مورد مطالعه، روش نمونه 4وجود با توجه به 

سـپس  . کار گرفته شدبه) که در آن هر روستا به عنوان یک طبقه در نظر گرفته شده بود(
پرسشنامه به  99در نهایت . ها در هر طبقه به صورت کامالً تصادفی انتخاب شدندنمونه

تجزیـه   SPSS16هاي آن پس از استخراج در نرم افزار  شیوه مصاحبه تکمیل و کلیه داده
  . و تحلیل شدند
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  بردارن آنشناخت منطقه مورد مطالعه و بهره -3-1
کیلـومتر  9/126شهرستان تفت بـا وسـعت   محدوده مورد مطالعه از توابع استان یزد، 

 0دقیقـه و   17درجـه و   31مربع در شمال مرتاضیه واقع شده و از لحاظ جغرافیایی در 
 41دقیقـه و   42درجـه و   53ثانیه عرض شـمالی و   55دقیقه و  25درجه و  31ثانیه تا 
رد منطقـه مـو  . ثانیه طول شـرقی قـرار گرفتـه اسـت     36دقیقه و  50درجه و  53ثانیه تا 

هـاي مواصـالتی موجـود در     شرقی آن ممـاس، بـا جـاده   غربی تا جنوبمطالعه از شمال
هـاي میـدانی ایـن منطقـه تحـت تـأثیر        براساس بررسی. منطقه در نظر گرفته شده است

روسـتاي  (و کهدوئیه ) اردان و شریف آباد اردان(هاي دهشیر آبادي از دهستان 4مستقیم 
موقعیت منطقه مورد مطالعـه را در ایـران و اسـتان     1 شکل. باشد می) کهدوئیه و دیزران

  .دهد روستاي مذکور را نسبت به منطقه نشان می 4یزد و همچنین موقعیت 
نفر بوده  1217برابر با  1387بردار از دشت مرتاضیه در سال ساکنین روستاهاي بهره

ن اسـتان  مرکـز بهداشـت و درمـا   (انـد  خانوار توزیع شده 338د جمعیت در که این تعدا
کشاورزي اقتصاد پایه محدوده مورد مطالعه است که در اکوسیستم حساس اسـتان  ). یزد

شـدت متـأثر از شـرایط    طور اخـص بـه   طور اعم و در محدوده طرح مطالعاتی بهیزد به
خاص اقلیمی منطقه است و از سویی کشاورزي در تعادل طبیعی و بیولوژي این منطقـه  

دست آمـده از مشـاهده منطقـه و مصـاحبه     ساس اطالعات بهبرا. کندنقش مهمی ایفا می
شود و صورت سنتی و نیمه مکانیزه انجام میه ساکنین کشاورزي در محدوده مطالعاتی ب

برداري از آب به روش غرقـابی  بهره. گردد آب مورد نیاز از طریق چاه و قنات تأمین می
تـرین  مهـم . اعـی اسـت  صورت بـاغی و زر محصوالت کشاورزي در این منطقه به. است

، شـلغم و یونجـه   انار و محصوالت زراعی شامل گنـدم  محصول باغی در منطقه پسته و
  .است
به شـیوه سـاکن و چکنـه عـالوه بـر      ) پرورش گاو، گوسفند و بز(فعالیت دامداري  

صـورت  در منطقه مورد مطالعه گاو و گوسـاله بـه  . شود کشاورزي در منطقه مشاهده می
کنند و ماه از سال از مراتع استفاده می 4صورت چکنه به مدت ه ز بدستی و گوسفند و ب
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صورت ساکن در روستا به کمک علوفه تولیدي از بخش کشاورزي پرورش بقیه سال به
  .شوند و نگهداري می

   

موقعیت محدوده مورد مطالعه در ایران و استان یزد و روستاهاي بهره بردار از  -1شکل
  منطقه
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دچار تحوالت مثبـت   87تا  55هاي  جمعیت روستاهاي منطقه مورد مطالعه طی سال
نفـر   457، حـدود  55-65که جمعیـت ایـن منطقـه طـی دهـه       طوري و منفی گردیده، به

کـه نـرخ   طـوري هاي بعد کاهش یافته است بـه و در سال) 4/3نرخ رشد؛ (افزایش یافته 
هـاي شهرسـتان تفـت،     شناسـنامه آبـادي  (بـوده اسـت    -2/1، 87-65هاي رشد در سال

علت عمده ایـن مسـئله   ). ، مرکز بهداشت و درمان استان یزد85و  75، 65، 55سالهاي 
بیکاري ساکنین روستاها ناشی از کمبود و شوري آب و بالتبع آن شوري خاك و کاهش 
 بارآوري زمین است که باعث شده تا بسیاري از اهالی با دست کشیدن از کشاورزي بـه 

  .نقاط دیگر مهاجرت نمایند
  جمعیت تعداد و بعد خانوار روستاهاي بهره بردار دشت مرتاضیه به تفکیک سال- 1جدول 

 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1375 1365 1355 شرح

 1217 1223 1254 1286 1304 1389 1435 1454 1416 1601 1144 )نفر(جمعیت 

 338 335 333 333 328 338 346 341 337 336 243 تعداد خانوار

 بعد خانوار
 )نفر(

7/4 8/4 2/4 3/4 1/4 1/4 0/4 9/3 8/3 7/3 6/3 

  1385و  75، 65، 55هاي شهرستان تفت سالهاي  مرکز بهداشت و درمان استان یزد و شناسنامه آبادي: مأخذ   
  
  هاي ناشی از آنزایی در منطقه و خسارت شناخت مشکالت بیابان) ب

زایی در منطقه است که بنابر اظهـارات   ترین مشکل بیابانطوفان و بادهاي شدید مهم
وزد و زمان وقـوع ایـن بادهـا     بار در منطقه بادهاي شدید می 7-6ساکنین بومی، سالیانه 

البته بادهاي نسـبتاً شـدیدي نیـز در فصـل     . هاي اسفند تا اردیبهشت است بیشتر طی ماه
بادهـاي شـدید   . آوردکه خسارتی به منابع اقتصادي وارد نمـی وزد  تابستان در منطقه می

بیشتر از سمت جنوب است که این بادها به باد قبله معروفند و سپس از سمت غرب که 
این بادهـا بیشـتر بـه بخـش کشـاورزي خسـارت وارد       . شود به آن باد اصفهان گفته می

ان، ریخـتن گـل و میـوه    هاي درخت شکستن شاخه: ها عبارتند ازکنند که این خسارت می
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ها، گرفتن رطوبت زمین و افزایش نیاز بـه آبیـاري،    درختان، خشک شدن و پارگی برگ
هـایی بـه   همچنین طوفان و بادهاي شدید خسارت. ازدیاد آفات، پر شدن قنات از خاك

تخریب دیوارهاي قـدیمی مراکـز مسـکونی، شکسـتن سـقوف پـیش سـاخته و        (منازل 
کند و منجر به جابجـایی و تشـدید بیمـاري     وارد می) منازل ها و خاك گرفتگی ایرانیت

  .گردد هاي سرماخوردگی، سل و آنفوالنزا می سالک و تشدید بیماري
  

  زایی و تحلیل عاملی این عوامل شناخت عوامل مؤثر بر بیابان -3-2
شیوه آبیاري نامناسب، : زایی از نظر پاسخگویان عبارت است از عوامل مؤثر بر بیابان

مشکل دیگر زمـان زیـاد چـراي    . ش فنی پایین کشاورزان و کمبود سوخت در منطقهدان
سـاکن، بعضـی از افـراد    داري به شیوه چکنه یا نیمهمتأسفانه در دام. ها در مرتع استدام

کنند و بیشـترین تخلـف مربـوط بـه ایـن شـیوه       زمان ورود و خروج دام را رعایت نمی
  . است

بـراي مشـخص نمـودن متغیرهـاي تأثیرگـذار بـر        در این پژوهش از تحلیل عـاملی 
زایی دشت مرتاضیه و تعیین مقدار واریانس تبیین شده توسط هر یـک از متغیرهـا    بیابان

 نیرومنـدي،  سـبب  بـه  را عـاملی  تحلیل. بندي شده استفاده شدهاي دسته در قالب عامل
کرلینجـر،  ( دانندمی تحلیلی هاي روش ملکه علمی هدف هسته به آن نزدیکی و ظرافت
و مقدار  361/0برابر با  KMOهاي حاصل از تحلیل عاملی مقدار  براساس یافته ). 1986

قرار دارد که حاکی از مناسب بـودن   99/0داري ، که در سطح معنی621/324بارتلت آن 
هـا، از معیـار   بنـدي عامـل  به منظور دسـته . تحلیل عاملی است متغیرهاي وارد شده براي

تـر  ها از یـک بـزرگ  استفاده گردید و  عواملی مدنظر بوده که مقدار ویژه آنمقدار ویژه 
عوامل استخراج شده همراه با مقدار ویـژه، درصـد واریـانس و درصـد واریـانس      . است

  . هستند 3ها به شرح جدول تجمعی آن
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  زایی در منطقه از دیدگاه ساکنین محلی رتبه بندي عوامل بیابان -2جدول 

انحراف   میانگین  تعداد  گویه
 رتبه C.V  معیار

  1  27/0  67/0  45/2  99  .رود هنگام آبیاري آب زیادي به هدر می
  2  35/0  72/0  09/2  99  .برداران پایین استدانش فنی بهره

اساساً کشاورزي به شیوه سنتی باعث هدررفتن آب 
  3  4/0  84/0  09/2  99  .شود می

براي تأمین ها را  مردم سوخت ندارند و مجبورند بوته
  4  4/0  5/0  24/1  99  .سوخت بکنند

  5  43/0  83/0  94/1  99  .اطالع هستند هاي صحیح آبیاري بیکشاورزان از روش
  6  44/0  6/0  36/1  99  .کنند ها زمان زیادي را در مرتع سپري میدام
برداري بی رویه از منابع آب و خاك باعث از بین رفتن بهره

  7  45/0  1  24/2  99  .کیفیت آنها شده است

- روستاییان درختان را قطع نموده و به جاي آن نهالی نمی
  8  45/0  57/0  27/1  99  .کارند

  9  45/0  83/0  85/1  99  .کشاورزان از نحوه شخم اطالع صحیحی ندارند
  10  47/0  87/0  85/1  99  .شودنظارت کافی به بخش کشاورزي و منابع طبیعی نمی

  11  48/0  86/0  79/1  99  .دانندهاي حفاظت از خاك را نمی مردم روش
بازدهی پایین اراضی کشاورزي باعث رها نمودن این 

  12  52/0  89/0  72/1  96  .اراضی شده است

  13  54/0  92/0  72/4  96  .کنند کشاورزان تناوب زراعی را رعایت نمی
  14  55/0  65/0  19/1  93  .کنند کشاورزان در ارضی شیب دار کشاورزي می

-ساز در سالوکشاورزي به دلیل ساختبسیاري از اراضی 
  15  56/0  8/0  44/1  96  .اندهاي اخیر از بین رفته

کنند  ویژه کسانی که در شهر زندگی میبرخی کشاورزان به
  16  56/0  9/0  61/1  99  .کارندزمین را چند سال نمی

دار منجر به شستشوي خاك شده هاي شیبکشت در زمین
  17  59/0  9/0  55/1  66  .است

بسیاري از روستائیان زمین خود را رها نموده و مهاجرت 
  18  6/0  92/0  53/1  64  .هاي این عده از بین رفته استاند و زمین کرده

رشد کم جمعیت روستا عامل از بین رفتن زمین کشاورزي 
  19  62/0  09/1  76/1  99  .است

برداري عدم ممیزي مراتع توسط منابع طبیعی باعث بهره
  20  65/0  04/1  59/1  96  .اصولی از مراتع شده استرویه و غیربی

دار سعی دارد مرتع حدود مراتع مشخص نیست و هر مرتع
  21  67/0  97/0  45/1  99  .را بیشتر از دیگران مورد استفاده قرار دهد

  22  67/0  83/0  24/1  99  .هاي مردم خیلی بیشتر از ظرفیت مراتع است تعداد دام
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درصـد   4/13، 3/4عامل اول بـا مقـدار ویـژه     3هاي حاصل از جدول  براساس یافته
درصـد   3/76عامل در کنار یکدیگر مجموعاً  7طور کلی تعداد ه ب. باشد واریانس کل می

-مـی  تبیین را دشت مرتاضیه در زاییبیابان بر مؤثر انسانی متغیرهاي به مربوط واریانس
 7 وجـود  دلیـل در منطقـه بـه   زاییبیابان علل انسانی از درصد 77 حدود عبارتیبه .کنند
   .اندگرفته شکل دیگر متغیر چند از هاآن از هریک که است سازه یا عامل

  
  مرتاضیهزایی در دشت ر بر بیابانهاي انسانی مؤث مقدار ویژه و درصد عامل - 3جدول 

  واریانسفراوانی تجمعی درصد   درصد واریانس مقدار ویژه  مقدار ویژه  عامل
 4/13 4/13  3/4  اول
 2/25 8/11  1/3  دوم
 5/36 3/11  6/2  سوم

 47 5/10  2/2  چهارم
 8/57  3/10  8/1  پنجم
 3/67 5/9  4/1  ششم
 7/76 4/9  4/1  هفتم

  

  
  زایی در دشت مرتاضیه هاي اصلی مؤثر بر بیابان نمودار عامل -2شکل 
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هـا بــه روش  عامــل امـا وضـعیت قرارگیــري متغیرهـا در عوامــل، بعـد از چـرخش     
  . است 4ها به شرح جدول  گذاري عاملوریماکس و نام

  
  متغیرهاي مربوط به هر عامل و میزان ضرایب بدست آمده از ماتریس دوران یافته - 4جدول 

  میزان ضرایب  متغیرها  نام عامل

  کاهش رونق کشاورزي

هاي کشاورزي  رشد کم جمعیت روستا عامل از بین رفتن زمین
 .است

654/0 

بازدهی پایین اراضی کشاورزي باعث رها نمودن این اراضی شده 
 .است

572/0 

اند و  بسیاري از روستائیان زمین خود را رها نموده و مهاجرت کرده
 .هاي این عده از بین رفته استزمین

501/0 

  مدیریت منابع طبیعی

 575/0 .شودنظارت کافی به بخش کشاورزي و منابع طبیعی نمی
 533/0 .کنند ها زمان زیادي را در مرتع سپري میدام

 640/0 .هاي مردم خیلی بیشتر از ظرفیت مراتع است تعداد دام
رویه و برداري بیعدم ممیزي مراتع توسط منابع طبیعی باعث بهره

 .غیراصولی از مراتع شده است
789/0 

  توسعه شهري
هاي اخیر در سالوساز بسیاري از اراضی کشاورزي به دلیل ساخت

 .انداز بین رفته
774/0 

کنند زمین را  ویژه کسانی که در شهر زندگی میهبرخی کشاورزان ب
 .کارندچند سال نمی

612/0 

سطح دانش فنی 
  کشاورزان

 689/0 .برداران پایین استدانش فنی بهره
 854/0 .هاي حفاظت از خاك را نمی دانند مردم روش

 701/0 .شخم اطالع صحیحی ندارندکشاورزان از نحوه 

  سطح مهارت کشاورزان

 587/0 .کنند کشاورزان تناوب زراعی را رعایت نمی
 830/0 .کنند دار کشاورزي میکشاورزان در ارضی شیب

 826/0 .دار منجر به شستشوي خاك شده استهاي شیبکشت در زمین
بین رفتن کیفیت رویه از منابع آب و خاك باعث از برداري بیبهره

 .آنها شده است
849/0 

  تأمین سوخت
ها را براي تأمین سوخت  مردم سوخت ندارند و مجبورند بوته

 .بکنند
853/0 

 761/0 .کارندروستاییان درختان را قطع نموده و به جاي آن نهالی نمی

هاي آبیاري و روش
  آبرسانی

 -803/0 .رود هنگام آبیاري آب زیادي به هدر می
 676/0 .اطالع هستند هاي صحیح آبیاري بیکشاورزان از روش

 839/0 .شود اساساً کشاورزي به شیوه سنتی باعث هدررفتن آب می

  



  
  
  
   49                                  خشکدر روستاهاي منطقه  زاییبررسی عوامل انسانی مؤثر بر بیابان  

  پیشنهادها  -4
-براساس مطالعات انجام شده و شرایط حاکم بر منطقه از نظر منابع آب و خاك بـه 

هـاي ناشـی از   کـاهش خسـارت  زایی و  منظور جلوگیري از عوامل انسانی مؤثر بر بیابان
  : گرددطوفان پیشنهادهاي ذیل ارائه می

  . ارتقاء وضعیت اقتصاد کشاورزي و دامداري -
-هاي جنبی در جهت اقتصـادي هاي کشاورزي و سایر فعالیتتوسعه کیفی فعالیت) الف

  .هاها و پتانسیلتر شدن فعالیت
هاي کاربردي بردن دانش و آگاهی هاي الزم به روستاییان به منظور باالارائه آموزش) ب

  .در امور کشاورزي
هاي ناشـی از بارنـدگی،   ارائه تسهیالت الزم به کشاورزان به منظور کاهش خسارت) پ

  . طوفان و خشکسالی
خـواه و مقـاوم   هاي اقتصادي کم آبترویج و تغییر الگوي کشت در منطقه به گونه) ت

  . به شرایط منطقه
  .هاي انتقال آبيعایق کردن نهرها و جو) ث
هاي آبیاري جدیـد سـازگار    باال بردن راندمان آبیاري از طریق بررسی و مطالعه نظام) ج

  . با منطقه و ترویج نتایج آن
  .بردارگازرسانی به روستاهاي بهره) چ
  

  کنترل فرسایش بادي
با توجه به محدودیت و ممنوعیت اسـتفاده از منـابع آبـی جدیـد بـا اسـتفاده از آب       

ریـزي الزم صـورت   گیـرد، برنامـه  در منطقه که مورد استفاده کشاورزان قرار می موجود
-ها و اراضی زراعی گونـه هاي عبوري آب، مناطق حاشیه باغگیرد تا در مسیرها و جوي

تـوان   در این زمینـه مـی  . عنوان بادشکن غرس گرددهاي درختی مناسب از جمله تاغ به
به منظور حفـظ  . عنوان مشارکت در طرح انتخاب کردنیروي کار را از میان روستاییان به
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اي تأمین کنـد و   صورت یارانهشود دولت علوفه الزم براي دام را به مرتع نیز پیشنهاد می
  .زمان ورود و خروج دام به مرتع کنترل شود

  منابع
 در GISو  RSتکنیـک   بـا  زایـی بیابـان  بنـدي طبقـه  و ارزیابی ،)1382(، مرتضی اکبري،

 يدانشـکده  زدایی،بیابان ارشد کارشناسی ينامهپایان اصفهان، خشک شمال يمنطقه
  . صنعتی اصفهان دانشگاه طبیعی، منابع
 - یـزد  دشـت  در ماسـه  هايوفانتسینوپتیکی  تحلیل و بررسی ،)1385(، کمال امیدوار،

  . 43-48، ص 81پیاپی  شماره جغرافیایی، فصلنامه تحقیقات اردکان،
زایـی و توسـعه نـاهمگون شـهري و     ، تأثیر متقابل بیابـان )1382(، طاهره ،انصافی مقدم
، مجله آموزش جغرافیـا،  )بررسی جغرافیاي روستایی کهنز: مطالعه موردي(روستایی 

 .3-13، صفحات 64سال هیجدهم، شماره 

 بینـی پیش و ترسالی سالی،بررسی خشک ،)1384(، بهلولعلیجانی،  ،علیرضا واهب، بنی
 هـاي مجلـه پـژوهش   آمـاري،  هـاي مـدل  از اسـتفاده  با بیرجند اقلیم منطقه تغییرات

  .33-45صفحات  ، 52 شماره جغرافیایی،
 هـاي روش بررسی و تحلیل با زاییبیابان نقشه يتهیه و ارزیابی ،)1380(، رضا جعفري،

UNEP, FAO-ICD يدانشـکده  ارشـد  کارشناسـی  ينامـه پایـان  کاشـان،  منطقه در 
  .دانشگاه تهران طبیعیمنابع
 يارائـه  و زاییبیابان شدت در افزایش مؤثر عوامل بررسی ،)1383(، محمدرضا جوادي،
) ماهـان  آبخیـز  يموردي حـوزه  يمطالعه(کرمان  استان در زاییاي بیابانمنطقه مدل
 .تهران طبیعی، دانشگاه منابع يدانشکده زداییبیابان کارشناسی ارشد ينامهپایان

ـ ي بیابان، نگرشی بر عوامل مؤثر در پدیده)1387(، آرانی، حسنداداشی  ثیر آن أزایی و ت
  .39-43، ص 82، شماره 1387مجله رشد آموزش جغرافیا، بهار . بر زندگی انسان
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 ادبیـات  حـوزة  هـاي واژه دانـش  و مفـاهیم  بر تحلیلی ، نگرشی)1379(، درویش، محمد
 آمـوزش  معاونت– سازندگی جهاد وزارت )2(ایران  بیابان و مرتع تحقیقات بیابانی،

  .مراتع و جنگلها تحقیقات مؤسسۀ و تحقیقات و
 و قـم  نمـک  دریاچـه  غـرب  زاییبیابان عوامل بررسی ،)1380(، علیرضا اسرمی، ذبیحی

دانشگاه مازندران، دانشکده منابع  ، ارشد کارشناسی ينامهپایان کنترل آن، هايروش
  .طبیعی

 و آب مسـائل  بـر  تکیـه  بـا  دشت ورامین زاییبیابان بررسی ،)1382( ،عمار امام، رفیعی
  .تهران بیابانی، دانشگاه مناطق مدیریت رشته ارشد نامه کارشناسیپایان خاك،
، )1385(، حسـین  ،آذرنیونـد  ،حسـن  ،محمدرضـا، احمـدي   ،جوادي ، غالمرضا،زهتابیان

-اي بیابـان ارائه مدل منطقهزایی و بررسی اثر فرسایش بادي در افزایش شدت بیابان

شـماره  . فصلنامه پژوهش و سازندگی در منـابع طبیعـی  . زایی در حوزه آبخیز ماهان
  .65-75، زمستان، ص 73
 برعملکرد آن تأثیر و سالیارزیابی خشک ،)1381(، اهللا عزت ،صفرخانی ،قاسم عزیزي،
 مـدرس،  ،)1377-1379(اخیر  هايسالیخشک بر تأکید با ایالم در استان دیم گندم
   .2، شماره 6 دوره

ي حسن پاشا ، مبانی پژوهش در علوم رفتاري، ترجمه)1986(کرلینجر، فردریک نیکلز، 
  ).1382(آواي نور : تهران. شریفی و جعفر نجفی زند

 زایـی  در شـناخت بیابـان  ر و سـنجش از دو  GIS کـاربرد ، )1379(مقصـودي، محمـد   
 ،11 سـال  بـرداري،   ي نقشـه  نشریه، )ترجمه) (رژانتینموردي پاتاگونیاي آ  ي مطالعه(

  .4شماره 
 تحلیـل  و ، تجزیه)1390(نگارش، حسین، فالح فیروزآبادي، حسن، خسروي، محمود، 

یزد، جغرافیا و  ي خضرآبادمنطقه در زایی بیابان فرایند بر موثر اقلیمی هايناهنجاري
 .69-94، پاییز، ص 3شماره ، 43، شماره پیاپی 22ریزي محیطی، سال برنامه
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