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Abstract 
 

Introduction 

Desertification and land degradation have caused major problems worldwide, especially in semi-arid to semi-humid 

vulnerable areas (Afsharinia, 2020). Natural regeneration is based on management practices that improve the vigor of plants 
and accelerate the growth of the remaining quality plants. However, the response of vegetation to the breeding program 
varies from habitat to habitat. Analysis of processes related to the environment is provided only by understanding the 
ecosystems. Desert management and control schemes with widespread effects on desert ecosystems are the source of major 
changes in socio-economic and environmental.  

Materials and Methods 

This research has investigated the performance of implemented natural resources projects in the field of desert work using 
socio-economic and environmental criteria in Kashan City. The extent of knowledge of the projects and their effectiveness in 

the form of survey research method has been evaluated from the perspective of desert ecosystem residents. The effectiveness 
of the plans in controlling desert conditions, including controlling windfall sediments, agricultural production, and increasing 
settlement and controlling migration has been investigated. The data collection method was based on random sampling with a 
sample size of 150 from the statistical population of households that were active in the field of agriculture and livestock. Also, 
in order to collect information, a questionnaire was used, the validity of which was confirmed by experts and professors. 

Results and Discussion 

The reliability of the questionnaire was calculated by Cronbach's alpha coefficient greater than 0.75, which indicates the 
acceptable reliability of the questionnaire. The results of the sample demographic composition indicate that there is no 
significant relationship between people's participation rate and their age, people's participation rate, and their literacy level, 
people's participation rate and their type of job. The results of the Spearman correlation analysis indicate a significant 
positive relationship between residents' opinions and the effectiveness of desert management plans. There is a significant 
correlation between the effectiveness of wind sediment control, agricultural production, and settlement. Therefore, due to the 
obvious effects of desert rehabilitation projects by residents, increasing life expectancy in desert settlements and life 

expectancy in these ecosystems has increased. 

Conclusion 
The area of desert lands is large and this limits the implementation of desert management plans. Lands should not be pushed 
to the point of complete destruction so that they can no longer be returned. Adequate information on the implementation of 

desert management plans should be accompanied by sufficient information measured by temperature stations as well as the 
study of climatic parameters and should be given priority. It is desirable to take the necessary measures to connect the 
government and the indigenous people with the aim of better protection of natural resources as well as the preservation of the 
implemented projects. 
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  چكیده
های مدیریت و کنترل بیابان با اثرات گسترده  در همین زمینه، طرح. شود ها مهیا می زندگی تنها با شناخت اکوسیستمتحلیل فرآیندهای مرتبط با محیط 

های  بررسی عملکرد طرح این پژوهش به . شوند اجتماعی و محیط زیستی می -ای در خصوصیات اقتصادی های بیابانی منشأ تغییرات عمده در اکوسیستم
. است  ی و محیط زیستی در شهرستان کاشان پرداختهاجتماع -یاقتصادبیابانی با استفاده از معیارهای  مناطق احیاء هدف ی باطبیع اجرا شدة منابع 

ها در قالب روش پژوهش پیمایشی از دیدگاه ساکنین اکوسیستم بیابان مورد ارزیابی قرار گرفت و  ها و اثربخشی آن همین منظور، میزان شناخت طرح به
روش . گاه و مهار مهاجرت بررسی شد ها در کنترل شرایط بیابان اعم از مهار رسوبات بادی، افزایش تولید کشاورزی و استقرار در سکونت رحاثربخشی ط

دام نوعی در حوزة کشاورزی و  از رابطة کوکران و جامعة آماری خانوارهایی که به 1۵۱گیری تصادفی با حجم نمونه  ها مبتنی بر نمونه آوری داده جمع
نظر  شد که روایی آن توسط متخصصان و استادان صاحب نامه استفاده  آوری اطالعات از پرسش منظور جمع چنین به هم. فعالیت داشتند، صورت گرفت

یب جمعیتی نمونه نتایج ترک. محاسبه شد که نشان از پایایی قابل قبول است 5۵/۱از  تر  نامه نیز توسط ضریب آلفای کرونباخ بیش پایایی پرسش. تأیید شد
نتایج تحلیل همبستگی اسپیرمن  .داری برقرار نیستها ارتباط معنیبین میزان مشارکت مردم و سن، سطح سواد، و نوع شغل آن حاکی از آن است که

داری مربوط به اثربخشی مهار چنین، همبستگی معنی هم. های مدیریت بیابان است دار مثبت نظرات ساکنین با اثربخشی طرحگر وجود ارتباط معنی بیان
های احیاء بیابان توسط ساکنین، افزایش  بنابراین، با توجه به مشهود بودن اثر طرح. گاه وجود دارد رسوبات بادی، تولید کشاورزی و استقرار در سکونت

لوب است اقدامات الزم برای پیوند دولت و جامعة مط .ها افزایش یافته است های بیابانی و تداوم حیات در این اکوسیستم گاه امید به زندگی در سکونت
 .های اجرا شده انجام شود داری طرح محلی با هدف حفاظت بهتر از منابع طبیعی و نیز حفظ و نگه

 

 احیاء، اکوسیستم بیابان، رسوبات بادی، مهاجرت: های کلیدی واژه

 

 پژوهشی :مقاله نوع

 

 
 
 afshari_mahdie@yahoo.com: یکیمکاتبات، پست الکترون مسئول*
 

و  یساز مدل. (کاشان: یمورد ةمطالع) یابانب یستماکوس ینبر ساکن یابانب یریتمد یها طرح یاثربخش یبررس(. 10۱۱. )ع ی،ولو ، .م نیا، یافشار. :استناد
  .۵2-01، (1)1، آب و خاک یریتمد

DOI: 10.22098/MMWS.2021.1180  
20.1001.1.27832546.1400.1.1.4.2 DOR:  

 

 11/۱2/10۱۱: ، تاریخ پذیرش۱1/۱2/10۱۱: دریافت تاریخ

 ۵2تا  01 صفحه ،1ره شما ،1دوره  ،10۱۱ سال ،سازی و مدیریت آب و خاک مدل
 سندگانینو ©                                                 دانشگاه محقق اردبیلی: ناشر

file:///D:/WMRI/Journal/Papers/DOI/doi/doi/10.22098/MMWS.2021.1180
https://dorl.net/dor/20.1001.1.27832546.1400.1.1.4.2


 
 34                                                                                 ... بیابان یستم اکوس ینبر ساکن یابانب یریتمد یها طرح یاثربخش یبررس

 مقدمه -1
زیست از جمله مسائلی است که   طبیعی و محیط امروزه بحث منابع 

در بسیاری از محافل علمی جهان و حتی مجالت و روزنامه، 
است، و در  آن پرداخته شده وفور به  های دیداری و شنیداری به رسانه

خطر  زیست و به طبیعی و محیط  اکثر موارد در مورد تخریب منابع 
شود  زمین، هشدارهای جدی داده می افتادن قابلیت سکونت کره 

(Giti, 2011 .)ای در  زایی و تخریب سرزمین مشکالت عمده بیابان
خشک تا  پذیر نیمه ویژه در مناطق آسیب سراسر جهان، به

تجدید حیات (. Afsharinia, 2020)است  مرطوب ایجاد کرده  نیمه
واسطه آن ضمن  یابد که به طبیعی بر پایه اعمال مدیریتی تحقق می

مانده را نیز  بهبود شادابی گیاهان، گسترش گیاهان مرغوب باقی
گیاهی به برنامة اصالحی  هر چند که پاسخ پوشش . کند تسریع می

 ,Jafari and Tavili)دیگر متفاوت است  از رویشگاهی به رویشگاه

که در مناطق خشک و بیابانی شرایط  با توجه به این(. 2013
ها  و هزینه( اقلیم، توپوگرافی، خاک، نوع و وسعت تخریب)رویشگاه 

رو الزم است تا  اند، از این از جمله عوامل محدودکننده در این رابطه
صول و مبانی رعایت یابی به اهداف مورد نظر، برخی ا برای دست

تدوین و اعمال هر گونه عملیات اصالحی بایستی مبتنی بر . شوند
شناختی و  دانش صحیح و درک درستی از عوامل انسانی، بوم

 (. Jafari and Tavili, 2013)اقتصادی باشد 
توان به  های انسان را می فرآیندهای تخریب خاک متأثر از فعالیت

جایی خاک که اساساً  ریب در اثر جابهنخست، تخ: دو گروه تقسیم کرد
تواند منجر به  شود و می وسیلة فرسایش آبی و بادی انجام می به

گروه دوم، مربوط به تخریب . ای شود فرسایش درون یا بیرون منطقه
درونی خاک در اثر فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی بوده که به اثرات 

(. Karimpour Reyhan and Kianian, 2008)درونی معروف است 
 دارد ها انسان و گیاهان حیوانات، زیستگاه تأمین در مهمی نقش خاک

(Parras-Alcántara et al., 2016 Breure et al., 2018;.) این با 
 انسانی شدید های فعالیت دلیل به جهان سطح خاک در هدررفت حال

 Panagos et al., 2016; Borrelli et)دهد  رخ می اقلیمی تغییرات و

al., 2017). ها برای مهار فرسایش  ترتیب، جهت انتخاب گونه بدین
های مطلوب گیاه مورد بررسی قرار گیرد  بایستی که ویژگی

(Afsharinia, 2020.) 
طبیعی در   های اجرا شدة منابع مطالعات مختلفی در مورد طرح

ی و محیط اجتماعی اقتصادبیابانی با استفاده از معیارهای  مناطق
برای نمونه، . است ی در ایران و جهان صورت گرفته زیست

(Khaledi (2003 ای تحت عنوان بررسی و ارزیابی نتایج  در مطالعه
زیست ناحیه  های روان بر تحوالت محیط  برنامة تثبیت ماسه

کاری در  ابوزیدآباد در استان اصفهان بیان نمود که گرچه تاغ
تاییان به شهرها شده ابوزیدآباد در آغاز موجب عدم مهاجرت روس

تر  است، ولی در حال حاضر با افزایش جمعیت نیاز به زمین بیش 
زارها از نظر  مطالعة تاغ. شود زارها احساس می برای کشاورزی در تاغ

ها در این طرح پژوهشی از درجه باالیی  کاهش انبوهی و هرس آن
 Ahmadi and Jafarian)در یک مطالعه موردی . برخوردار است

Jelodar (2004  با تحلیل اثر عملیات مدیریت بیابان در وضعیت
کاری با  اجتماعی اقتصادی شهر کرمان بیان کردند که جنگل

ها، عدم زادآوری، تراکم  ای از قبیل آفات و بیماری مشکالت عدیده
منظور  ها به کاری زیاد، خشکیدگی، چرای مفرط و تجاوز به جنگل

ه در صورت ادامة این روند افزایش سطح زیر کشت مواجه است ک
 قبلی در آینده نه چندان دور فرسایش بادی تشدید شده و مشکالت

در  Salvati et al. (2008)چنین،  هم. نمایان خواهد شد مجددأ
ای تحت عنوان تلفیق شاخص اقتصادی و محیط زیستی در  مطالعه

تنگی زایی ارتباط تنگا زایی بیان کردند که بیابان ارزیابی خطر بیابان
های  زایی بر فعالیت در حقیقت بیابان. با شرایط ژئوفیزیک دارد

 Tahar and .گذارد اجتماعی، اقتصادی و کشاورزی اثر می

Boureboune (2009) ای بیان کردند که مدیریت  در مطالعه
زیست   نامطلوب و فشار زیاد جمعیت باعث تخریب گسترده محیط

گیاهی، افزایش  پوشش شود که از طریق شوری خاک، تخریب  می
مطالعه در مورد علل . تواند اثرگذار باشد ها می رسوب و توسعة جاده

زایی امکان ارزیابی بهتری از تأثیر واقعی مدیریت بر محیط  بیابان
 Marini and Talbiای دیگر  در مطالعه. کند زیست را فراهم می 

الجزایر بیان  زایی در با ارزیابی اثر اقدامات انسانی و بیابان (2009)
گیاهی و   دلیل تخریب گستردة پوشش زایی به نمودند که خطر بیابان

خاک ناشی از انجام پروژة بزرگ سد گرین در جهت بهبود شرایط 
اجرای این طرح با شکست مواجه شد و . اقداماتی صورت گرفت

ارزیابی . دلیل آن عدم اطالعات کافی در مورد معیارهای موجود بود
چنان کاهش تولید در  زایی هم د که در اثر بیابانکلی نشان دا

 .خورد چشم می ها به جنگل

Yazdani et al. (2009)  با ارزیابی اثرات اجتماعی اقتصادی و
رود بیان کردند که  های آبخیزداری در زنجان محیط زیستی طرح

ها اثرات قابل توجه اقتصادی برای کشاورزان داشته  اجرای این طرح
ای تحت عنوان تأثیر  با مطالعه Ghasemi et al. (2010). است 

الگوی کاشت و تراکم بادشکن زنده بر میزان سرعت باد در دشت 
آباد سربیشه بیان کردند که بادشکن تأثیر زیادی در کاهش  حسین

عالوه . سرعت باد و ایجاد میکروکلیما در پشت و جلوی بادشکن دارد
با بررسی رشد  Jahantigh and Rezaeinoori (2013)بر این، 
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بر فرسایش مناطق  ها آن های شور و تأثیر گیاهی در خاک پوشش 
خشک در منطقه سیستان بیان کردند که فرسایش خاک در شرایطی 

گیرد که عالوه بر نیروی فرسایندة آب و باد، خاک نیز از  صورت می
های مقابله با فرسایش  مقاومت کمی برخوردار باشد و از جمله راه

آلی، ایجاد پستی و بلندی در سطح خاک و   خاک با افزایش مادة بهبود
عنوان بادشکن عمل  گیاهی به پوشش . گیاهی است  افزایش پوشش

 Yousefi Valik Chali and Babaianای دیگر،  در مطالعه. کند می

ها در ایجاد کمربند سبز حفاظتی   تحت عنوان ساختار بادشکن (2014)
ها نه   ایجاد بادشکن که ، بیان کردندها نآو بررسی نقش کارکردی 

شود، بلکه  برای ایجاد پناه در مقابل باد شناخته می عنوان عاملی تنها به
با تولید محصوالت مختلف و ارائة سایر خدمات نظیر تولید میوه، 

ای را  چوب، علوفه و سایر تولیدات اقتصادی و کشاورزی، ارزش افزوده
ای تحت  در مطالعه Madadi and Maleki (2016). کند ایجاد می

طبیعی  های منابع  اقتصادی پروژه -عنوان ارزیابی اثرات اجتماعی
انجام شده در حوزة آبریز شهرستان خلخال اذعان نمودند که 

های اجرایی بر سطح اراضی کشاورزی، سطح اراضی باغی و  طرح
شده سطح اراضی دیمی تأثیر مثبتی داشته و باعث افزایش تولید 

ای با هدف  در مطالعه Zhang and Huisingh (2018). است 
زدایی در چین بیان کردند که توسعة  های بیابان ارزیابی پروژه

وری اراضی و عواقب جدی محیط  شهرنشینی منجر به کاهش بهره
زایی  زیستی شده و از جمله اقدامات مؤثر برای کنترل و کاهش بیابان

تعادل و استفادة پایدار از آب و خاک های کشت مناسب، چرای م روش
های مدیریت بیابان منطقة  با ارزیابی طرح Vali et al. (2018. )است

گیاهی به این نتیجه رسیدند که  آران و بیدگل بر اساس معیار پوشش 
های مدیریت بیابان از طریق کاشت گیاه تاغ و  عملکرد مثبت طرح

طبیعی این گونه گیاهی در نتیجة زادآوری  1خودسازمانی اکوسیستم
یافتگی  با تحلیل سطوح توسعه Sadeghi Ravesh (2019). است

های استان یزد با کاربرد مدل  عملکردهای مدیریت بیابان شهرستان
های  اسکالوگرام بیان نمودند که یکی از اهداف مهم انجام طرح

مدیریت بیابان کاهش محرومیت و رفع تبعیض بین مناطق مختلف 
طبق نتایج این پژوهش، اختالف و شکاف زیادی از نظر . است بوده 
های  های مدیریت بیابان در بین شهرستان ریزی و اجرای طرح برنامه

 Nowruz. استان با توجه به پراکندگی منابع بالقوه مشاهده شد

Valashdi et al. (2019)  با بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت
ن در گستره اقلیمی خشک و روستاییان در اجرای طرح مدیریت بیابا

بیابانی ایران بیان کردند که تحلیل سلسله مراتبی جهت تعیین اولویت 
عوامل راهبردی مؤثر بر اجرای طرح در مناطق روستایی با اقلیم 

                                                
1- Ecosystem Self-organization 

خشک گویای آن است که عامل اقتصادی و سطح رفاهی با ضریب 
که  طوری به. ترین عوامل است نسبی درجة اهمیت پنج، جزء مهم

های مدیریت  عنوان چالش اصلی طرح امل اقتصاد و فرهنگ بهع
ای  در مطالعه Sanzheev et al. (2020) .است بیابان شناخته شده 

تحت عنوان رویکردهای نظری و ارزیابی علمی اثرات اقتصادی و 
  زایی در مغولستان بیان کردند که تأثیر فشارها بر منابع اجتماعی بیابان

نطقة مورد مطالعه تخریب شود و این تخریب طبیعی سبب شده تا م
چنین،  هم. است های اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته  در دهه

. است زیست و اقتصاد منطقه گذاشته  پیامدهای سوء بسیاری بر محیط 
 کاربری اقلیمی، با بررسی اثرات Huang et al. (2020)اخیراً نیز 

 سه منطقة در خاکهدررفت  گیاهی بر  پوشش تغییرات و اراضی
 استفاده از اراضی غلط های سیاست دلیل به بیان کردند که چین گودال

 منطقة در خاک شواهدی از هدررفت است، اقتصادی توسعه نفع به که
  .وجود دارد مورد مطالعه

یابی به  بندی سابقة پژوهش و نیز ضرورت دست با توجه به جمع
های  ی اثربخشی طرحتر، هدف از پژوهش حاضر، بررس نتایج جامع

مدیریت بیابان در کنترل شرایط بیابان اعم از مهار رسوبات بادی، 
گاه و مهار مهاجرت  تولید کشاورزی، افزایش استقرار در سکونت

اجتماعی و محیط زیستی  -است که با استفاده از معیارهای اقتصادی
 . است در شهرستان کاشان بررسی شده 

 

 ها مواد و روش -5
 منطقۀ مورد مطالعه -5-1

های  در محدودة طولکیلومترمربع  1050شهرستان کاشان با وسعت 
دقیقه و  6درجه و  ۵2ثانیه تا  91دقیقه و  ۵0درجه و  ۵۱جغرافیایی 

 96دقیقه و  96درجه و  99های جغرافیایی  ثانیة شرقی و عرض 9
 نچنی هم .ثانیة شمالی قرار دارد 6دقیقه و  9۱درجه و  90ثانیه تا 

شمال و شمال غربی شهرستان کاشان به قم، جنوب غربی آن به 
موته، شرق آن به دریاچة نمک، و جنوب آن به شهرستان نطنز 

 2۱بلند آران و بیدگل در فاصلة  زارهای ریگ ماسه. رسد می
های آران و بیدگل و  شرق شهرستان کیلومتری شمال تا شمال

 12۱ای حدود  سهاست، طول این پهنة ما  کاشان گسترش یافته
کیلومتر است که در  2۵تا  9کیلومتر و عرض متوسط آن بین 

 2۵درجه و  ۵2دقیقه تا  25درجه و  ۵1محدودة طول جغرافیایی 
درجه و  96دقیقه تا  96درجه و  99دقیقة شرقی و عرض جغرافیایی 

اکوسیستم منطقة مورد (. Batuli, 2019)دقیقة شمالی قرار دارد  2۱
ترین  نی است، حداکثر درجة حرارت در تابستان در گرممطالعه بیابا

گراد و حداقل درجه حرارت در زمستان  سانتیدرجة  04به ( تیر)ماه 
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چنین مناطق خشک و بیابانی  هم. رسد به پنج درجة زیر صفر می
های بسیار حساس موجود در طبیعت است که  یکی از اکوسیستم

در این مناطق، باعث واسطة عوامل محدودکنندة متنوع حاکم  به
و در نتیجه تنوع گیاهی آن بسیار محدود   ایجاد شرایط خاص شده

های محیطی در  دلیل وجود انواع تنش به(. Batuli, 2019)شود  می
آران و بیدگل و کاشان، از اوایل دهة  شهرستان  زارهای گسترة ماسه

های اجرایی، در راستای  های منسجمی توسط دستگاه فعالیت 19۵۱
جنوبی، شرقی و )های پیرامونی  های روان در محدوده ثبیت شنت

پس از چهار دهه تالش برای . بلند آغاز شد زارهای ریگ ماسه( غربی
کاهش تهدیدات ناشی از رسوبات بادی، بخش قابل توجهی از 

شرق شهرها و  غرب و شمال زارهای بیابانی شمال تا شمال ماسه
عملیات مشترک فیزیکی . ستا روستاهای پیرامون آن تثبیت شده 

مانند )، زیستی (پاشی مانند مالچ)، شیمیایی (مانند احداث بادشکن)
، سبب پایداری نسبی اکوسیستم بیابانی این (کاشت های دست جنگل

های تاغ و کاشت سایر  کاری جنگل(. 1914بتولی، )است  منطقه شده 
و ( Nitraria Schoberi)داغ  ای بیابانی نظیر قره های درختچه گونه

، عالوه بر کاهش صدمات ناشی (Seidlitzia Rosmarinus)اشنان 
مندی از ذخایر ژنتیک گیاهی را دو  از فرسایش بادی، میزان بهره

، موقعیت جغرافیایی 1شکل  (.Batuli, 2019)است  چندان کرده 
 .دهد منطقة مورد مطالعه در سطح کشور و استان را نشان می

 

 روش پژوهش -5-5

آوری  مطالعة حاضر، از نوع پژوهش کاربردی است و از نظر جمع
ها از نوع پیمایشی و از لحاظ مهار کردن متغیرها، از نوع  داده

نامه  آوری اطالعات از پرسش منظور جمع به. مطالعات میدانی است
نظر  شد که روایی آن توسط متخصصان و استادان صاحب  استفاده

تر  نیز توسط ضریب آلفای کرونباخ بیش نامه پایایی پرسش. تأیید شد
نامه مورد  محاسبه شد که نشان از پایایی قابل قبول پرسش 5۵/۱از 

با توجه به هدف مطالعة حاضر، که به بررسی اثربخشی . نظر است
های مدیریت بیابان بر ساکنین اکوسیستم بیابان اشاره دارد،  طرح

(. 2شکل )اره دارد مدلی پیشنهاد شد که به مراحل انجام پژوهش اش
چنین عوامل اثرگذار مشخص شد و با ارزیابی وضعیت پروژه و  هم

های موجود مورد  وضعیت اقتصادی و اجتماعی و محیط زیستی، داده
 . بررسی قرار گرفتند

 
 موقعیت جغرافیایی منطقۀ مورد مطالعه در سطح کشور و استان -1شكل 

Figure 1- Geographical location of the study area in the country and province 
 

ها و  نخست از گزارش: روش پژوهش بر دو اصل استوار است
های میدانی،  های اجرا شده در منطقة مورد مطالعه و مشاهده پروژه

زایی و مهار رسوبات  منظور جلوگیری از روند شتابان بیابان که به
گاه و  بادی، افزایش تولید کشاورزی و افزایش استقرار در سکونت
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در مرحله بعد کل . اند، استفاده شد مهار مهاجرت انجام شده
نوعی در حوزة  خانوارهای ساکن شهرستان، خانوارهایی که به

کشاورزی و دام فعالیت داشتند و تحت تأثیر این پروژه بودند، مورد 
 . ی قرار گرفتندشناسای

 
 مراحل انجام پژوهش -5شكل 

Figure 2- Steps of research process 

 

های  های اجرا شده و مشاهدات و بررسی بر اساس موقعیت طرح
( 1رابطة )خانوار بودند که با استفاده از فرمول کوکران  2۵1میدانی 

گیری تصادفی  نمونه محاسبه و با روش نمونه 1۵۱حجم جامعه 
 . ها توزیع شد نامه میان آن پرسش

(1                                                 )  
       

          
 

 Nحجم نمونه و  nدقت احتمالی،  dانحراف معیار،  sطبق این رابطه، 
یابی به  های میدانی و دست آوری داده منظور جمع به. حجم جامعه است

این . ای شامل دو بخش طراحی شد نامه اهداف مطالعة حاضر، پرسش
های اجرا شدة  ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح -1: ها شامل بخش

های اجرا  اجتماعی طرح -ارزیابی اثرات اقتصادی -2مدیریت بیابان و 
 افزار دست آمده توسط نرم های به نهایتأ داده. ابان استشدة مدیریت بی

SPSS و همبستگی ( خی دو)وسیلة آزمون  ها به محاسبه شد و نیز داده
موقعیت جغرافیایی منطقة   ترسیم نقشة. تجزیه و تحلیل شد 2(اسپیرمن)

طور خالصه، برای  به. انجام گرفت GISافزار  مورد مطالعه توسط نرم
. ها از روش آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد ادهتجزیه و تحلیل د

اساس همبستگی اسپیرمن  ها و همبستگی بین متغیرها بر آزمون فرضیه
 Bihamta and)صورت گرفت و ضریب همبستگی نیز مشخص شد 

Zare-Chahooki, 2015 .) 
 

                                                
2- Spearman 

 نتایج و بحث -4

 بخش بزرگی از مساحت شهرستان کاشان شامل مناطق بیابانی و با
قابل توجهی  گیاهی بسیار ضعیف است، با وجود این، بخش پوشش 
لحاظ حاکمیت باد  گیاهی هستند و به  های شنی بدون پوشش از پهنه

ای فعال و  های ماسه های محیطی، جزء تپه و سیطرة انواع استرس
جایی خود مشکالت فراوانی را  روان قرار دارند و هر سال با جابه

آورند  وجود می شاورزی، شهرها و تأسیسات بهها، اراضی ک برای جاده
نتایج  (.Batuli, 2019)روی هستند  و پیوسته نیز در حال پیش
شده  شرح داده  ۵تا  9های  ها در شکل حاصل از تجزیه و تحلیل داده

 ۵تا  9های  ها در شکل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده. است 
سال،  9۱تا  2۱نفر بین  1۱، سن 9طبق شکل . است شده  شرح داده 

نفر بین  9۱سال،  ۵۱تا  0۱نفر بین  0۵سال،  0۱تا  9۱نفر بین  ۵۱
نفر  ۵۵، 0طبق شکل . سال است 6۱نفر باالی  1۵سال و  6۱تا  ۵۱
نفر دارای  2۱نفر دارای دیپلم،  9۱نفردارای سیکل،  0۱سواد،  بی

 طبق. لیسانس و پنج نفر دارای مدرک باالتر از لیسانس هستند
نفر کارگر  9۱نفر دامدار،  0۱نفر کشاورز،  ۵۱نفر بیکار،  9۱، ۵شکل 

منظور ارزیابی اثرات محیط زیستی و  به. نفر شغل آزاد دارند 1۱و 
های  های اجرا شده مدیریت بیابان در جدول اقتصادی اجتماعی طرح

 .است ارائه شده  2و  1

 
 گویان توزیع سنی پاسخ -4شكل 

Figure 3- Age distribution of respondents 

 

 
 گویان سطح سواد پاسخ -3شكل 

Figure 4- Literacy level of respondents 
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 گویان توزیع شغلی پاسخ -2شكل 

Figure 5- Job distribution of respondents 

 

دهندگان بیان کردند که اجرای  ، نیمی از پاسخ1بر اساس جدول 
های مدیریت بیابان اثر متوسطی بر منطقة مورد مطالعه داشته  طرح
دهندگان اذعان  در ارتباط با زیباسازی محیط، اکثر پاسخ. است

های مدیریت بیابان اثر متوسط تا زیادی بر  نمودند که اجرای طرح
های مدیریت  چنین اجرای طرح هم. ه استمنطقة مورد مطالعه داشت

بیابان سبب کاهش سرعت باد، افزایش تولید اکسیژن، جلوگیری از 

میزان  میزان متوسط و افزایش تولید کشاورزی به فرسایش آبی به
 .زیاد شده است

دهندگان اذعان  نفر از پاسخ 4۱که،  طوری ، به2بر اساس جدول 
بیابان درآمدزایی زیاد شده  های مدیریت نمودند که با اجرای طرح

 4۱ها سبب کاهش مهاجرت شده و  چنین اجرای این طرح هم. است
های مدیریت  دهندگان بیان کردند که با اجرای طرح نفر از پاسخ

از طرفی وضعیت اشتغال نیز بهبود . تر شده است بیابان مهاجرت کم
 .مندی جامعة نمونه شده است یافته و سبب افزایش رضایت

ارهای مطلوب برای جلوگیری از تخریب دوباره پس از ک راه
های مدیریت بیابان از دید جامعة نمونه در منطقة مورد  اجرای طرح

نفر  0۱طبق تحلیل این نتایج، . است ارائه شده  9مطالعه در جدول 
نفر نظارت جامعة محلی، پنج  95دهندگان نظارت دولتی،  از پاسخ

نفر  24نفر جلوگیری از ورود دام و  0۱نفر تعیین مجازات یا جریمه، 
 .جلوگیری از قاچاق چوب را بیان نمودند

 

 
 (نتایج برحسب تعداد است)های مدیریت بیابان از دید جامعۀ نمونه در منطقۀ مورد مطالعه  ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح -1جدول 

Table 1- Assessment of environmental effects of desert management projects from the perspective of the sample community in the study 

area (results are in terms of numbers ( 

 میزان اثر
 نوع فعالیت

 خیلی کم کم متوسط زیاد

 20 50 50 30 احیاء

 20 40 50 40 زیباسازی محیط

 15 35 55 45 کاهش سرعت باد

 30 30 35 55 تولید اکسیژن

 55 35 35 25 جلوگیری از فرسایش آبی

 25 25 40 60 های روان تثبیت ماسه

 10 30 40 70 افزایش تولید کشاورزی

 
 (نتایج برحسب تعداد است)های مدیریت بیابان از دید جامعۀ نمونه در منطقۀ مورد مطالعه  اجتماعی طرح –ارزیابی اثرات اقتصادی  -5جدول 

Table 2 - Assessment of socio-economic effects of desert management projects from the perspective of the sample community in the study 

area (results are in terms of number) 

 نوع اثر
 نوع فعالیت

 است  تر شده کم است  اثری نداشته است تر شده  بیش

 20 50 80 درآمدزایی

 80 70 0 مهاجرت

 20 30 100 ها رضایت مندی از طرح

 20 30 100 امتیازات اختصاص یافته

 20 50 80 وضعیت اشتغال
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 های مدیریت بیابان از دید جامعۀ نمونه در منطقۀ مورد مطالعه راهكارهای مطلوب برای جلوگیری از تخریب دوباره پس از اجرای طرح -4جدول 
Table 3 - Optimal strategies to prevent re-destruction after the implementation of desert management plans from the perspective of the 

sample community in the study area 

 تجمعی فراوانی نوع راهکار

 40 40 نظارت دولتی

 77 37 نظارت جامعة محلی

 82 5 تعیین مجازات یا جریمه

 122 40 از ورود دام جلوگیری

 150 28 جلوگیری از قاچاق چوب

  150 مجموع

 
های با  همبستگی اسپیرمن جهت تعیین همبستگی میان داده

ای که نرمال نیستند،  ای یا مقیاس نسبتی و فاصله مقیاس رتبه
این است که   استفاده از این مدل،از جمله ملزومات . شود استفاده می

باشند تا رتبة افراد، ارزش یابد   های زیادی داشته دو متغیر باید سطح
که تعداد باالیی از افراد  این  دلیلچه تعداد سطوح کم باشد، به و چنان

پذیر نیست و گیرند، محاسبة این ضریب امکاندر یک رتبه قرار می
-Bihamta and Zare) نتایج آن قابل اعتماد نخواهد بود

Chahooki, 2015 .)ای اسپیرمن همواره  ضریب همبستگی رتبه
بین حداکثر همبستگی مستقیم و حداکثر همبستگی معکوس تغییر 

در مطالعة (. Bihamta and Zareh-Chahooki, 2015)کند  می
، ها آنحاضر، برای ارزیابی ارتباط بین میزان مشارکت مردم و سن 

از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده  ها آنسطح سواد و نوع شغل 
 ها آن داری میاننتایج همبستگی نشان داد که ارتباط معنی. شد

های  چنین پاسخ به فرضیه هم(. 6تا  0های  جدول)برقرار نیست 
 .است ارائه شده  5داری آن در جدول مطالعة حاضر و سطح معنی

های اجرا شدة مدیریت  ثبت طرحفرضیة اول تحت عنوان اثر م
بیابان برای مهار رسوبات بادی است که با رتبة زیاد تا متوسط ارزیابی 

توان نتیجه  پس می. دار شداین تفاوت در سطح یک درصد معنی. شد
های اجرا شدة مدیریت بیابان باعث مهار رسوبات بادی  گرفت طرح

ی اجرا شده ها فرضیة دوم تحت عنوان اثر مثبت طرح. است شده 
مدیریت بیابان بر افزایش تولید کشاورزی است که با رتبة زیاد ارزیابی 

توان نتیجه  پس می. دار شداین تفاوت در سطح یک درصد معنی. شد
های اجرا شدة مدیریت بیابان باعث توسعه کشاورزی شده  گرفت طرح

های اجرا شدة مدیریت  فرضیة سوم تحت عنوان اثر مثبت طرح. است
بان بر مهار مهاجرت است که تحت ارزیابی انجام شده مهاجرت بیا

پس . دار شداین تفاوت در سطح یک درصد معنی. است تر نشده  بیش
های اجرا شدة مدیریت بیابان باعث مهار  توان نتیجه گرفت طرح می

طور کلی، نتایج تحلیل همبستگی اسپیرمن  به. است  مهاجرت شده
جهت با نظرات ساکنین در  دار قوی و همگر وجود ارتباط معنی بیان

میزان همبستگی . های مدیریت بیابان است مورد اثربخشی طرح

، تولید 14/۱دار مربوط به اثربخشی مهار رسوبات بادی با میزان  معنی
در سطح  1۵/۱گاه  و استقرار در سکونت 15/۱کشاورزی با میزان 

 (.5جدول )است  درصد کیتر از  کم یخطا
 5۵/۱تر از  نامه توسط ضریب آلفای کرونباخ بیش سشپایایی پر

در ارتباط با . محاسبه شده که نشان از پایایی قابل قبول است
اجتماعی و محیط زیستی میزان آلفای کرونباخ  -معیارهای اقتصادی

 (.4جدول )بوده و قابل قبول است  54/۱و  46/۱ترتیب برابر با  به
 

 ها مردم و سن آنارزیابی ارتباط مشارکت  -3جدول 
Table 4- Evaluating the relationship between people's 

participation and their age 

 سن
 مشارکت مردم

 جمع خیلی کم کم متوسط زیاد

30 - 20 1 7 22 2 32 

40 - 30 1 5 16 1 23 

50 - 40 2 17 14 7 40 

60 - 50 0 15 9 6 30 

 25 5 15 4 1 60بیش از 

 150 21 76 49 4 جمع

 
 ها ارزیابی ارتباط مشارکت مردم و سطح سواد آن -2جدول 

Table 5 - Evaluating the relationship between people's 

participation and their literacy level 

 سطح سواد
  مشارکت مردم

 جمع خیلی کم کم متوسط زیاد

 25 5 16 5 1 سواد بی

 30 6 10 14 0 سیکل

 32 3 21 8 0 دیپلم

 40 6 15 16 3 لیسانس

 23 2 15 6 0 باالتر

 150 22 77 49 4 جمع
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 ها ارزیابی ارتباط مشارکت مردم و نوع شغل آن -4جدول 
Table 6- Evaluating the relationship between people's 

participation and their job type 

 نوع شغل
 مشارکت مردم

 جمع خیلی کم کم متوسط زیاد

 25 2 3 15 5 بیکار

 30 0 16 8 6 کشاورز

 40 6 15 18 1 دامدار

 23 3 14 4 2 کارگر

 32 1 9 20 2 شغل آزاد

 150 12 57 65 16 جمع

 
 ها آن داریحاضر و سطح معنی ۀفرضیات مطالع -4جدول 

Table 7- Presumptions of the present study and their 

significance level 

 پارامتر
ضریب 

 داریسطح معنی نوع رابطه همبستگی

 0.000 قوی و هم جهت 0.9766 مهار رسوبات بادی

افزایش تولیدات 
 کشاورزی

 0.000 قوی و هم جهت 0.9680

 0.000 قوی و هم جهت 0.9522 مهار مهاجرت

 .دار استدر سطح یک درصد معنی* 

 
 مطالعۀ حاضربررسی قابلیت اعتماد متغیرهای  -4جدول 

Table 8- Assessing the reliability of the variables of the present 

study 

 آلفای کرونباخ مؤلفه

 0.86 اجتماعی -اقتصادی

 0.78 محیط زیستی

 

دست آمده از این پژوهش در مقایسه با نتایج دیگر  نتایج کلی به
که به ارزیابی  Vali et al. (2018)گران از جمله نتایج  پژوهش

زدایی بر اساس معیار پوشش گیاهی پرداختند و  های بیابان طرح
های مدیریت بیابان از طریق کاشت گیاه تاغ و  عملکرد مثبت طرح

خودسازمانی اکوسیستم در نتیجة زادآوری طبیعی این گونه گیاهی را 
گران دیگر نیز از جمله  پژوهش. نمودند، مشابهت دارد بیان

Ahmadi and Jafarian Jelodar (2004) ،Yazdani et al. 

(2009) ،(Madadi and Maleki (2016  وJafari and Tavili 

اجتماعی و محیط  -در خصوص ارزیابی اثرات اقتصادی (2013)
های اجرا شدة مدیریت بیابان مطالعات مختلفی انجام  زیستی طرح

فزایش دادند که در تمامی مطالعات به نوعی به کاهش فرسایش و ا
ای، مهار مهاجرت،  های ماسه خیزی خاک، تثبیت و کنترل تپه حاصل

کاهش خسارت به محصوالت زراعی و باغی، کاهش تصادفات و 
خطرات ناشی از غبار آلودگی هوا و کاهش دید رانندگان، گسترش 

های آب  شهر و حفاظت از شهر، جلوگیری از پر شدن نهرها و چاه
. و با نتایج پژوهش حاضر مشابهت دارد اند توسط رسوبات اشاره کرده

Nejadi et al. (2016) های مدیریت بیابان  با بررسی نقش پروژه
در افزایش سرمایة اجتماعی مردم محلی بیان کردند که بین سرمایة 
اجتماعی مردم محلی تحت پوشش پروژه در قبل و پس از اجرای 

دند که بین چنین اذعان کر هم. داری وجود داردطرح اختالف معنی
سرمایة اجتماعی جامعة محلی تحت پوشش و خارج از پوشش پروژه 

با بررسی و  Khaledi (2003). داری وجود داردنیز اختالف معنی
زیست در  های روان بر تحوالت محیط  ارزیابی آثار تثبیت ماسه

ابوزیدآباد استان اصفهان اذعان نمود که مردم ابوزیدآباد از تثبیت 
ان توسط تاغ اظهار رضایت دارند، ولی با افزایش های رو ماسه

تری برای  های بیش جمعیت و نیاز به مواد غذایی، طالب زمین
اند  گران نتیجه گرفته با این حال برخی از پژوهش. کشاورزی هستند

است  زدایی تأثیر مطلوبی نداشته  های بیابان که اجرای طرح
(Mansorian and Golrang, 2007.) 
 

 گیری نتیجه -3
های  امر، اجرای طرح وسعت اراضی بیابانی زیاد است و همین

هایی  گر تخریب تواند بیان کند و می مدیریت بیابان را محدود می
امروزه، با . باشد که در این مناطق مدام در حال تکرار شدن هستند

اما باید توجه داشت که اراضی را . شود فشار بشر این امر تشدید می
تخریب شدن کامل پیش برد تا دیگر قابل بازگشت نباید تا حد 

های مدیریت بیابان باید  اطالعات کافی در مورد اجرای طرح. نباشند
شود و نیز با  گیری بیان می های اندازه با اطالعاتی که توسط ایستگاه

با  .بررسی متغیرهای اقلیمی همراه باشد و در اولویت قرار بگیرد
وب است که اقدامات الزم برای پیوند توجه به نتایج حاصل شده مطل

دولت و جامعة محلی با هدف حفاظت بهتر از منابع طبیعی و نیز 
 .های اجرا شده انجام گیرد حفظ و نگهداری طرح

 

 

 در ییزدا ابانیب اتیعمل ریتاث(. 1949. )ز جلودار، انیجعفر، .ح ،یاحمد منابع
-2۱5، (2)1، ابانیب. کرمان شهر یاقتصاد و یاجتماع تیوضع
229. 
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، نیسرزم بیتخر و ییزاابانیب با مقابله(. 1911. )، ماینیافشار
 انتشارات. یاهیگ پوشش از استفاده با ییفضا یها یاستراتژ

 .رانیا ارانیدانش
 یبوم دانش یفرارو یستیز طیمح مخاطرات(. 1914. )ح ،یبتول

 .2۱-1۵، (2)0 ،رانیا عتیطب هینشر. یابانیب یزارها ماسه
 منابع علوم در آمار اصول(. 1910. )ع.م ،یچاهوک زارع ،.ر.م همتا، یب

 . ص9۱2. تهران دانشگاه انتشارات. یعیطب
 انتشارات. یابانیب و خشک مناطق یایاح(. 1914. )ع ،یلیطو ،.م ،یجعفر

 .ص916. تهران دانشگاه
. یاراض و خاک بیتخر(. 1944. )ع ،یلیطو ،.م ،ینصر ،.م ،یجعفر

 .ص910. تهران دانشگاه انتشارات
(. 1949. )م صوفی، ،.ح آذرنیوند، ،.ن ضرغام، ،.ج حیاتی، ،.م جعفری،

. المرد دشت در زدایی بیابان طرح اجرای ارزیابی و بررسی
 .219-111، (۵۱)96 ،جغرافیایی پژوهشهای

 خاک در یاهیگ پوشش رشد یبررس(. 1912. )ا ،ینور ییرضا ،.م غ،یجهانت
 یمورد مطالعه) خشک مناطق شیفرسا بر آنها ریتاث و شور یها

 و اهانیگ در یشور تنش یمل شیهما نیاول(. ستانیس منطقه
 .زیتبر شور، طیشرا در یکشاورز توسعه یراهکارها

 یها ماسه تیتثب برنامه جینتا و آثار یابیارز و یبررس(. 1942. )ش ،یخالد
 یها پژوهش. دآبادیابوز هیناح ستیز طیمح تحوالت بر روان
 .1۱2-11، (12)0۵ ،ییایجغراف

 یعملکردها یافتگی توسعه سطوح لیتحل(. 1911. )ح.م روش، یصادق
. اسکالوگرام مدل کاربرد با زدی استان یها شهرستان ییزدا ابانیب
 .24-1۵، (1)1 ،ستیز طیمح و توسعه ،یداریپا

. ر.غ ،یهادرباد ،.م ،یجعفر ،.ا ره،یفخ ،.ر.ع ،یاریشهر ،.ح ،یقاسم
 سرعت زانیم بر زنده بادشکن تراکم و کاشت یالگو ریتاث(. 1941)

، (0)29 ،آبخیزداری های پژوهش. شهیسرب آباد نیحس دشت در باد
16-26 . 

 دانشگاه انتشارات. ها خاک یمبان(. 1944. )م ان،یانیک ،.م حان،یپورر میکر
 .ص914. تهران

(. 1919. )ب ان،یزهتاب ،.س نژادفرد، ینخع ،.ر ،یمسعود ،.ک ،یمیکر
 دشت ییزا ابانیب بر کیدرولوژیه و یمیاقل یارهایمع رییتغ ریتأث

 .5۵-66، (0)2 ،ابانیب تیریمد. مهران
 یکشاورز علم نشر. ییزدا ابانیب و ییزا ابانیب ابان،یب(. 191۱. )ر.ع ،یتیگ

 .ص522. رانیا
 های پروژه اقتصادی-اجتماعی اثرات ارزیابی(. 1915. )م ملکی، ،.ا مددی،

 آبخیز حوزه: موردی مطالعه) ذینفعان دید از شده اجرا طبیعی منابع
 .24۱-265، (9)12 ،مرتع(. خلخال شهرستان-اندبیل

 – یاقتصاد یبررس(. 1946. )ب گلرنگ، یمحمد ،.ن ان،یمنصور
 زیآبخ حوزه یمورد مطالعه) رانیدرا یزداریآبخ یطرحها یاجتماع

 ران،یا یکشاورز اقتصاد کنفرانس نیششم(. یرضو خراسان کامه
 .مشهد

 مؤثر عوامل یبررس(. 1914. )ع پور، یعل ،.ج ،یمیرح ،.ر ،یوالشد نوروز
 ی گستره در ییزدا ابانیب طرح یاجرا در انییروستا مشارکت بر
 ،رانیا ابانیب و مرتع قاتیتحق. رانیا یابانیب و خشک یمیاقل
26(9) ،60۱-601 . 

 زدایی بیابان های طرح ارزیابی(. 1915. )پور ، زارع.ح.س ، موسوی،.ولی، ع
مهندسی . گیاهی پوشش معیار اساس بر بیدگل و آران منطقة

 .4۱-69، (11)5، اکوسیستم بیایان
-یاجتماع اثرات یابیارز(. 1944. )ع زنگنه، یپر ،.ح ان،یجالل ،.م ،یزدانی

  :موردی مطالعه) یزداریآبخ یها طرح یطیمح ستیز و یاقتصاد
 .16-41، (2۱)5 ،ایجغراف(. زنجانرود دهی سامان طرح

 ایجاد در ها بادشکن ساختار(. 1919. )م ، باباییان،.م چالی، ولیک یوسفی
 دومین. آنها کارکردی های نقش بررسی و حفاظتی سبز کمربىد
 .جنگل، کرج علوم دانشجویی ملی همایش
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