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 چکیده
 

شود که کننده همچون شوری سبب کاهش تنوع و تراکم پوشش گیاهی و در نتیجه کاهش کاربری این اراضی میدر اراضی بیابانی، وجود عوامل محدود
های سازگار با شرایط منطقه توان از این بسترهای طبیعی بیشترین استفاده معقول را به عمل آورد. کشت گونهمی در صورت اعمال مدیریت مناسب

اجتماعی و آسایش زیست محیطی  ،هدف بررسی اثرات اقتصادیبا   یکی از اقدامات اصالحی مدیریتی برای دستیابی به این هدف است. پژوهش حاضر
  Atriplex lentiformis  فرمیسلنتی و آتریپلکس Haloxylon aphyllum  تاغسیاه، Tamarix aphyllaشاهی ی گزکاشت سه گونه

افضل و کارشناسان دیدگاه ساکنین روستای چاه انجام شد و سیاهکوهبیابان افضل اردکان واقع در حاشیه ی روستای چاهدر محدوده بر زندگی روستاییان
نتایج نشان داد که از دیدگاه کارشناسان پژوهش حاضر به روش پرسشنامه انجام شد و . بررسی شدعنوان خبرگان اداره منابع طبیعی یزد و اردکان به 

زمینی، خاک، آفات و بیماریها، شادابی و طراوت، تاثیر بوده، بر آبهای زیرهای مذکور بر کاهش رواناب و افزایش نفوذپذیری آبهای سطحی بیکشت گونه
ها است. از دیدگاه مردم منطقه کشت این گونهبرداری و رضایتمندی اثر کم داشتهب و هوای منطقه، اثر زیاد و بر معیشت، بهرهگیاهی منطقه و آپوشش

 دار داشته است.تاثیر بوده و بر سایر پارامترها اثر معنیبرداری، بیگیاهی و بهرهبر آفات و بیماریها، پوشش
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Abstract 
 

 In desert area, limiting factors such as salinity reduce the diversity and density of vegetation and 

consequently reduce the use of these soils, which can make the most reasonable use of these natural 

substrates if proper management is implemented. Cultivation of species adapted to the region's 

conditions is one of the managerial corrective measures to achieve this aim. The present study  done 

with the aim of investigating the economic and social effects and environmental welfare of the 

planting three species of Tamarix aphylla, Haloxylon aphyllum and  Atriplex lentiformis and  

investigated the view of residents and resource management experts of Yazd and Ardakan as experts, 

in Chah Afzal village located on the edge of the Siahkouh desert, Ardakan, Yazd, Iran. The results 

showed that from the views of experts the cultivation of the mentioned species had no effect on 

reducing runoff and increasing infiltration of surface water whereas it had a high impact on ground 

water, soil, pests and diseases, regional vegetation and climate and also had a low impact on 

livelihoods, utilization and satisfaction. From the perspective of the residents it had no impact on 

pests, diseases, vegetation and utilization and had a significant effect on other parameters. 
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. مقدمه1
های چند دهه اخیر بیابانزدایی تا حدودی بیانگر این واقعیت فعالیت
آمده، به ی اجرا دردر اغلب طرحهایی که تاکنون به مرحله کهاست 
یت اقتصادی و اجتماعی مردم کمتر توجه شده به طوریکه وضع

منظمی و همکاران، اند )مردم در مقام معارضه با منابع طبیعی بوده
ی اینکه از این رو توجه به فضاهای روستایی به واسطه (.1387

برداری از منابع بخش عظیمی از منابع معیشتی آنها در ارتباط با بهره
مطیعی لنگرودی و همکاران، دارد ) محیطی است، اهمیت زیادی

در پژوهشی که طی آن اثرات اقتصادی اجتماعی بیابانزدایی  .(1389

بر معیشت روستاییان شهرستان سرخس خراسان بررسی شد، نتایج 
مشارکت روستاییان در طرحهای مقابله با بیابانزایی  نشان داد که

الوه بر به طوریکه عباشد میاین طرحها یکی از عوامل موفقیت 
کسب درآمد برای آنها، حس مسئولیت روستاییان مانع از تخریب 

کارشناسان  نظرشود. در این پژوهش طبق منابع ایجاد شده می
زارها منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی مرتعی و تبدیل آنها به دیم

یکی از مهمترین عواملی است که شهرستان سرخس را با خطر 
 .(1392اکبری و همکاران، ) کرده استجدی بیابانزایی روبرو 

خشک از مهمترین اقدامات جنگلکاری در مناطق خشک و نیمه
برای حفظ خاک، جلوگیری از فرسایش، تنظیم آب و نفوذ تدریجی 

پورعلی و )آن در خاک، تعدیل آب و هوا و ایجاد فضای سبز است 
بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر در  (.1396همکاران، 

با مقایسه نظرات  ریب منابع طبیعی استان اردبیل، پژوهشگرانتخ
استان اردبیل طی سه دهه برداران، دریافتند که کارشناسان و بهره

برداری بیش از ظرفیت مراتع، حدودیتهای ناشی از بهرهاخیر با م
 ها به زراعی و عمرانی،رشد جمعیت دام و دامدار، تغییر کاربری

 یل اقتصادی اجتماعی مواجه بوده استچرای زودرس و سایر مسا

ای افضل اردکان، نمونهبیابان چاه .(1391سیداخالقی و همکاران، )
دار با شرایط سخت طبیعی است که طی بارز از یک محیط شور و زه

به منظور ایجاد فضای سبز، کاهش خسارات 1364تا  1361سالهای 
احیای اراضی،  به روستاهای حاشیه و اصالح و بیابانزاییناشی از 

و   Tamarix aphyllaهای گزشاهی طرح جنگلکاری با گونه
مهدوی ) اجرا شده است  Haloxylon aphyllumتاغسیاه

-ی آتریپلکس لنتیکشت دو گونه (.1389اردکانی و همکاران، 

 و آتریپلکس کانسنس Atriplex lentiformis فرمیس

Atriplex canescens ر حاشیه با نهالهای گلدانی معدود د
)باغستانی میبدی، آغاز شد 1365چاه افضل اردکان در سال  بیابان
فرمیس را بر کانسنس نشان داد لنتی . نتایج اولیه برتری گونه(1389

 و در کشت گسترده عرصه مذکور از این گونه استفاده گردید
-گونه اثرات کاشتدر مورد  .(1385، و همکاران باغستانی میبدی)

و  Haloxyllon sppتاغ سیاه، Tamarix spp های گز
ساکنین مناطق  زندگیبر Atriplex spp فرمیسلنتی آتریپلکس

در ایران و جهان انجام پذیرفته که به بعضی از آنها  یبیابانی تحقیقات
در افزایش  Haloxyllon sppتاغ گونه  کشت  : شوداشاره می

ت مثبت اثرا اشکوب آناج پوشش و تغییر ترکیب گیاهی زیرسطح ت
زمینه ایجاد یک  ،حضور تاغ و انبوهی آندارد. به طوریکه 

های درختچه (.1374افخم شعرا، ) استمیکروکلیما را فراهم کرده
 تا 2/1تاغ بر حسب شرایط محیطی، ساالنه به طور متوسط بین 

 .(1382جاریانی و همکارانی، کنند )تن چوب در هکتار تولید می 5/1

در اطراف مزارع به   Tamarix aphylla شاهیدرختان گز
-درمناطقی که سایر گونه شوند. همچنیناستفاده می عنوان بادشکن

 استفاده از گزشاهی به عنوان درختان سایه ها قادر به زیست نیستند،
( به نحوی که 1389ارازی و همکاران، باشد )بسیار مرسوم می

ت متحده استفاده از این سیستم در اکثر مزارع مناطق خشک ایال
رایج است نیز  باشندآمریکا که در معرض فرسایش بادی می

(Wililadr, 2009)شاهی.کشت نوارهای درختی گز 
Tamarix aphylla  افضل اردکان باغات چاهبرخی در اطراف

است باد غالب و به عنوان بادشکن بودهدر جهت عمود بر جهت 
جز  Tamarix spp های گز(. گونه1389ارازی و همکاران، )

باشند و با مصرف آبهای زمینی میهای وابسته به آبهای زیرگونه
شوند زمینی میزمینی منجر به پایین آمدن سطح سفره آب زیرزیر

(Daoyuan, 2002). فرمیسی آتریپلکس لنتیدو گونه 
Atriplex lentiformis و آتریپلکس کانسنس Atriplex 

canescens به ایران وارد شدند و  1342، با مبدا خارجی در سال
 گرفتند.برای احیا مراتع خشک و بیابانی کشور مورد استفاده قرار 

گسترش کشت آنها در آغاز از شهرهای تهران، زرند، ساوه، قزوین و 
است اطراف قم شروع و سپس به سایر مناطق گسترش یافته

ی بین بررسی رابطه نتایج به دست آمده از (.1366موسوی اقدم، )
ی نطنز کاشت و کاهش فرسایش بادی در منطقههای دستجنگل

که استقرار پوشش گیاهی با تراکم قابل  بیانگر این استاصفهان 
ی توجه و میکروکلیمای ایجاد شده ناشی از استقرار گیاه، زمینه

کند و مهمترین ها را در سطح وسیعتر ایجاد میکاشت سایر گونه
رود. در واقع با بشمار می عامل در کاهش فرسایش بادی در منطقه

زبری  های گیاهی سازگار با منطقه و افزایش ضریباستقرار گونه
هم شکسته و جابجایی رسوبات در سطح زمین، جریانات بادی در

های موش گونهرسد. از طرفی وجود می حداقل به بین آنها
Meriones spp کنند باعث ایجاد داالنهایی که از تاغ تغذیه می

-ه در قسمت تحتانی خاک باعث ایجاد صدمات جبرانشود کمی

ی شوند و در واقع از جمله عوامل محدود کنندهناپذیر به خاک می
در باشند. کنترل فرسایش بادی از طریق تثبیت بیولوژیک می

 Haloxylon aphyllum تاغهای گونه سیاهبررسی پتانسیل
های انواع گونه این گیاه باعث ایجاد شرایط رشد نتایج نشان داد که

با کاهش حرکت ذرات  و همچنین اشکوب خود شدهیکساله در زیر
گرد غبار موجب گسترش فعالیتهای کشاورزی، صنعتی و سیاحتی و 

ابراهیمی درچه و نیز کاهش مهاجرت روستاییان شده است )
، بررسی اثرات پژوهش حاضرهدف از انجام  (.1382همکاران، 

ی زیست محیطی کاشت سه گونه اقتصادی و اجتماعی و آسایش
 Haloxylon تاغسیاه، Tamarix aphyllaگزشاهی 

aphyllum فرمیسلنتی و آتریپلکس  Atriplex 

lentiformis بودافضل اردکان ی روستای چاهدر محدوده. 
 

 مواد و روشها. 2

 معرفی منطقه
 

 90هکتار در فاصله  90000افضل اردکان با مساحتبیابان چاه
در  ،کیلومتری شمال اردکان  30شمال یزد و در فاصله  کیلومتری

-اردکان واقع شده و از طرف شمال به سیاه-انتهای حوزه دشت یزد

کوه، از شرق به بیابان ریگ زرین، از غرب به نائین و از جنوب به 
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 53˚ 10ˊهایگردد. منطقه مورد مطالعه بین طولاردکان محدود می
شمالی با ارتفاع  33˚10ˊتا 32˚ 28ˊشرقی وعرضهای 54˚ 15ˊتا

است )باغستانی میبدی و دریا قرارگرفته متر از سطح 1000
بندی آمبرژه، بیابانی معتدل اقلیم منطقه در تقسیم (.1367همکاران، 

شناسی منطقه چاه افضل در زون ایران مرکزی است. از نظر زمین
کواترنر شناسی آن شامل پرکامبرین و های زمینقرار دارد و سازند

 . (1389 باشد )مهدوی اردکانی و همکاران،می
 

 ی مورد مطالعه. موقعیت محدوده1شکل 

 روش تحقیق         
 

در پژوهش حاضر به منظور بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و 
از  افضل اردکان،منطقه چاهکاشت زیست محیطی جنگلهای دست

-روشهای مهم جمعروش پرسشنامه استفاده شد.پرسشنامه یکی از 

باشد که در آن اعضای نمونه یا جامعه با پرکردن ها میآوری داده
ای که خود آن پرسشنامه و بازگرداندن آن به پژوهشگر در مصاحبه

-همین دلیل سوالها و راهنمایی کنند بهرا بر عهده دارند، شرکت می

 های مربوط به آن باید به اندازه کافی روشن و قابل فهم باشد تا
پاسخگو خود نقش مصاحبه کننده را اجرا کند )سرمد و همکاران، 

ی مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع استاندارد پرسشنامه (.1398
ها بررسی شد. به منظور تهیه شد. ابتدا روایی و پایایی پرسشنامه

بعد از تنظیم فرم نهایی آن، این پرسشنامه  بررسی روایی پرسشنامه
شد بدین ترتیب میانگین تید مرتبط با رشته قرار دادهدر اختیار اسا

نظرات آنها در پرسشنامه اعمال گردید و اطمینان حاصل شد که 
به منظور  پرسشنامه از لحاظ روایی و اعتبار وضعیت قابل قبول دارد.

عدد پرسشنامه تهیه و به صورت  30بررسی پایایی پرسشنامه، 
سشنامه بین کارشناسان توزیع پر 10تصادفی در بین اهالی منطقه و 

ها،  میزان آلفای کرونباخ با آوری پرسشنامهگردید و پس از جمع
براورد گردید که از نظر آماری از اعتبار کافی برخوردار  75/0معدل 

بیگی و )محمد دهدفرمول آلفای کرونباخ را نشان می1بود. رابطه 
 :(1393همکاران، 
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2و  پاسخگو
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افضل و جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل مردم منطقه چاه

ن بود. پس از همچنین کارشناسان اداره منابع طبیعی یزد و اردکا

به صورت تصادفی بین اهالی منطقه و  هاتأیید پایایی، پرسشنامه

نمونه برای کارشناسان و  17ها، کارشناسان توزیع شد حجم نمونه

ی نمونه برای مردم بدست آمد. رابطه 80بر اساس فرمول کوکران 

 (:1398دهمرده و همکاران، دهد )( فرمول کوکران را نشان می2)
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 حجم کل جامعه، مقدار Nحجم کل نمونه،  n(، 2در رابطه )
𝑧2𝑎

2
میزان خطای برآورد که  d، 96/1خطا برابر  a=0/05برای   

در نظر گرفته  1/0عدد کوچکی است و در پژوهش حاضر، معادل 
معه آماری است که دارای صفت معینی است. نسبتی از جا Pشد و 

، اثر متغیرهای جنسیت، سن، هاپرسشنامه آوریپس از جمع
های جنسیت، تحصیالت و شغل بر دیدگاه مردم منطقه و اثر متغیر

های سن و تحصیالت بر دیدگاه کارشناسان در مورد نقش جنگل
رسی افضل، برکاشت بر زندگی اجتماعی روستاییان منطقه چاهدست

ها بر پارامترهای مورد گردید. همچنین جهت بررسی اثر کاشت گونه
ای پاسخ افراد به سواالت به شرح زیر مورد نظر، میانگین رتبه
 : بررسی قرار گرفت

 : تاثیر بسیار کم 8/1-1میانگین  

 : تاثیر کم6/2-8/1میانگین  -

 تاثیر: بی4/3-6/2میانگین  -

 : تاثیر زیاد2/4-4/3میانگین  -

 : تاثیر بسیار زیاد5-2/4گین میان -
 

 نتایج. 3
 

-های توصیفی و یافتهاین بخش از نتایج شامل دو قسمت یافته

های توصیفی به بیان باشد. در قسمت یافتههای تحلیلی می
ای در قالب جداول پرداخته و در ها و میانگین رتبهتوزیع فراوانی

 است.آمده های تحلیلی، آزمون فرضیات و نتایج آنهابخش یافته
 

های توصیفی  یافته      

توزیع فراوانی افراد براساس متغیرهای جمعیت  -

 شناختی
در توزیع فراوانی متغیر جنسیت بیشترین فراوانی در هر دو جمعیت 
مورد مطالعه مربوط به جنس مرد بود به طوریکه درصد فراوانی آنها 

ت اهالی در جمعی % 3/76در جمعیت کارشناسان و  % 4/82معادل 
نتایج نشان داد که شغل اکثریت مردم منطقه  (.1منطقه بود) جدول 

است و درصد کمی از افراد معادل   % 7/43کشاورزی با میزان 
در جمعیت کارشناسان بیشترین  (. 2 جدول)کارمند بودند  5/7%

سال و در جمعیت اهالی منطقه  45-35فراوانی را گروه سنی 
در  (.3سال داشت )جدول  35-25سنی بیشترین فراوانی را گروه 

افراد دارای تحصیالت لیسانس و در  %9/52جمعیت کارشناسان 
دارای تحصیالت  %5/32جمعیت مردم منطقه، اکثریت افراد معادل 

  (.4پنجم ابتدایی بودند )جدول 
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 فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس متغیر جنسیت. توزیع  1جدول 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شغلفراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس متغیر . توزیع  2جدول 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سنفراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس متغیر . توزیع  3جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحصیالتفراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس متغیر . توزیع  4جدول 
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ها بر زندگی روستاییان بررسی اثرات کاشت گونه -

 منطقه  افضل براساس دیدگاه ساکنینچاه
دیدگاه ساکنین  و زیست محیطی، اجتماعی در بررسی اثرات اقتصادی

به  هابر اساس نتایج به دست آمده از پرسشنامه افضلروستای چاه 
 .  5جدول  ،است شرح زیر

ای با توجه به میانگین رتبه از دیدگاه ساکنین روستا:  اقتصادی اثرات

تاثیر برداری بیهای گز، تاغ و آتریپلکس بر بهرهشت گونهاک 5از  2/3
های گیاهی شت گونهاکنشان داد که  5از 49/3ایو میانگین رتبه بوده

 .ستامذکور مورد رضایت زیاد ساکنین روستا واقع شده
 

بر اساس نشان داد که  5از  4/3ای میانگین رتبه : اجتماعی اثرات

 های مذکور بر معیشت آنها تاثیر دیدگاه ساکنین روستا کشت گونه

 است.زیادی داشته
 

ها، از بر اساس نتایج بدست آمده از پرسشنامه : محیطیاثرات زیست

، تاغ و های گزکشت گونه محیطیاثرات زیستدیدگاه ساکنین روستا، 
 5از  8/3ای میانگین رتبه.  5جدول  ،استآتریپلکس به شرح زیر 

تاثیر زیادی بر آبهای سطحی و کنترل ها نشان داد که کاشت گونه
و  9/3، 4/3ای رتبه هایمیانگیناست.داشته زمینیو نیز آبهای زیر آنها

وا ، آب و هبر خاک به ترتیبها نیز نشان داد که کاشت گونه 5از  6/3
و  2/3ای رتبه های.میانگیناستداشته تاثیر زیادی منطقه و شادابی 

به ترتیب بر آفات و پوشش ها نیز نشان داد که کاشت گونه 5از  1/3
  .استتاثیر بودهبیگیاهی منطقه 

 کاشتجنگلهای دست ات ای پاسخ مردم روستای چاه افضل در مورد اثرمیانگین رتبه :   5جدول 

لمیانگین ک  
 میانگین رتبه ای

 هدف شاخص معیار
 زن مرد

7/2  2/3  3/2  مصارف صنعتی 

برداریبهره  

 اثرات اقتصادی
هاکشت گونه  

3/4  4/4  2/4  بادشکن 

4 01/4  مصارف دامی )شتر( 4 

5/2  6/2  5/2  مصارف دامی )بز و گوسفند( 

3 2/3  8/2  مصارف سوختی 

2/3  3/3  1/3 برداریای بهرهمیانگین رتبه   

57/3  1/3  05/4  توسعه کشاورزی 
 رضایتمندی

43/3  06/3  8/3  توجیه اقتصادی 

49/3  08/3  9/3 ای رضایتمندیمیانگین رتبه    

9/3  6/3  2/4  اشتغال 
اثرات اجتماعی  معیشت

هاکشت گونه  
9/2  8/2  مهاجرت 3 

4/3  2/3  6/3  میانگین رتبه ای معیشت 

2/4  2/4  3/4 نابروا   
 آبهای سطحی

اثرات زیست 
 محیطی کشت

هاگونه  

4/3  8/3  نفوذپذیری و سیل 3 

8/3  4 6/3 سطحی ای آبهایمیانگین رتبه    

8/3  04/4  6/3  افت سفره آب 
زمینیآبهای زیر  

9/3  6/3  2/4  کاهش کیفیت شیمیایی آب 

8/3  8/3  9/3  میانگین رتبه ای آبهای زیرزمینی 

2/4  4/4  05/4 اهش فرسایش بادیک   

 خاک

اثرات زیست 
 محیطی کشت

هاگونه  

9/2  4/3  5/2  افزایش پر اکنش و انتقال نمک به سطح خاک 

3/3  4/3  3/3  حاصلخیزی خاک 

2/3  7/3  8/2  تبخیر از سطح خاک 

4/3  7/3  1/3 ای خاکمیانگین رتبه   

7/3  4/3  1/4  جانوران موزی 

هاریآفات و بیما  

1/3  7/3  6/2 های پرندگانگونه   

7/3  9/3  6/3  حشرات 

8/2  9/2  8/2 های دامی و انسانیبیماری   

9/2  2/3  7/2 های مثمرجمعیت آفات گونه   

2/3  4/3  1/3 ای آفات و بیماریهامیانگین رتبه   

15/4  1/4  2/4  آب و هوای منطقه در وضعیت کالن 
 آب و هوا

8/3  1/4  5/3 و هوای منطقه در وضعیت خردآب    

9/3  1/4  8/3 ای آب و هوامیانگین رتبه    

3/4  3/4  3/4 طراوت وشادابی خشکسالی   
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3/4  2/4  5/4 زدگیسرما و یخ   

3/4  3/4  2/4 های روانحرکت ماسه   

1/4  08/4  2/4 اغینشست گرد و غبار بر برگ گیاهان زراعی و ب   

4/3  09/3  8/3 های بومی منطقهبی گونهجمعیت و شادا   

6/3  1/3  2/4 ای شادابی و طراوتمیانگین رتبه   

9/3  8/3  1/4 های زراعی و باغیتعرق گونه   
 
 

 پوشش گیاهی

1/3  1/3  1/3 های مثمرتعرق گونه   

7/2  9/2  6/2 های مثمردهی گونهباروری و محصول   

05/3  3./3  8/2 های مثمرکیفیت محصول گونه   

1/3  2/3  1/3 ای پوشش گیاهیمیانگین رتبه   

5/4  6/4  5/4 ای کلمیانگین رتبه   
بسیار زیاد 2/4-5زیاد،  4/3-2/4بی تاثیر،  6/2-4/3کم،  8/1-6/2بسیارکم،  8/1-1    

 بر زندگی روستاییانها کشت گونهبررسی اثرات  -

 افضل براساس دیدگاه کارشناسانچاه 

محیطی دیدگاه و زیست ی اثرات اقتصادی، اجتماعیدر بررس
ها به شرح زیر کارشناسان بر اساس نتایج به دست آمده از پرسشنامه

 (:6)جدول  است
بر نشان داد که  5از  6/2و  5/2ایرتبه هایمیانگین :اثرات اقتصادی

برداری های مذکور بر بهرهاساس دیدگاه کارشناسان اثر کشت گونه

 بوده است.ان مورد رضایت کم کارشناس واست کم بوده

نشان داد که طبق دیدگاه  5از  3/2ایمیانگین رتبه :اثرات اجتماعی

 است.ها اثر کم بر معیشت روستاییان داشتهکارشناسان، کشت گونه

ها، از بر اساس نتایج بدست آمده از پرسشنامه :محیطیاثرات زیست

شرح های گز، تاغ و آتریپلکس به دیدگاه کارشناسان، تاثیر کشت گونه

 باشد:زیر می

 بیانگر این است که  5از  1/3و   2/3ای های رتبهمیانگین
-ها تاثیری بر آبهای سطحی و کنترل آن و نیز آبکاشت گونه

 است.زمینی نداشتههای زیر
 ها تاثیر نشان داد که کاشت گونه 5از  4/3ای میانگین رتبه

 است.زیادی بر خاک، آفات و آب و هوای منطقه داشته

 بیانگر این است که کاشت  5از  4و   8/3ای های رتبهمیانگین
ها تاثیر زیادی بر شادابی و طراوت و نیز پوشش گیاهی گونه

 است.منطقه داشته

کستاغ و آتریپل ،شت گزاکجنگلهای دستای پاسخ کارشناسان در مورد اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی میانگین رتبه . 6دولج  

خصشا هدف  معیار 
-همیانگین رتب

 ای
 میانگین

 کل
 مرد زن

 اثرات اقتصادی کشت
هاگونه  

برداریبهره  

6/3 مصارف صنعتی  7/3  4/3  

6/3 بادشکن  4/4  7/2  

3/3 مصارف دامی )شتر(  5/3  2/3  

4/2 3 مصارف دامی )بز و گوسفند(  4/3  

3/3 مصارف سوختی  1/3  4/3  

داریبرای بهرهمیانگین رتبه   4/3  4/3  5/2  

 رضایتمندی
3/2 توسعه کشاورزی  9/2  6/2  

6/2 توجیه اقتصادی  7/3  1/3  

ای رضایتمندیمیانگین رتبه  4/2  9/2  6/2  

اثرات اجتماعی کشت 
هاگونه  

 معیشت
3/2 اشتغال  7/2  3/2  

3/2 مهاجرت  2/2  2/2  

اثرات زیست محیطی 
هاکشت گونه  

ای معیشتمیانگین رتبه  3/2  4/2  3/2  

 آبهای سطحی
6/2 رواناب  3/1  8/2  

4/3 4 نفوذپذیری و سیل  7/3  

ای آبهای سطحیمیانگین رتبه  3/3  2/3  2/3  

 آبهای زیر زمینی
6/3 افت سفره آب  5/3  5/3  

6/2 کاهش کیفیت شیمیایی آب  8/2  7/2  

ای آبهای زیر زمینیمیانگین رتبه  1/3  1/3  1/3  

3/4 کاهش فرسایش بادی خاک  2/4  2/4  
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اکافزایش پر اکنش و انتقال نمک به سطح خ  6/2  4/3  3 

07/3 2 حاصلخیزی خاک  5/2  

 4 4 4 تبخیر از سطح خاک

ای خاکمیانگین رتبه  2/3  6/3  4/3  

 
 

هاآفات و بیماری  

3/4 جانوران موزی  1/4  2/4  

های پرندگانگونه  6/3  2/3  4/3  

5/3 4 حشرات  7/3  

های دامی و انسانییبیمار  6/3  2/3  4/3  

های مثمرجمعیت آفات گونه  6/2  1/2  3/2  

هاآفات و بیماری ایمیانگین رتبه  6/3  2/3  4/3  
 

7/2 4 آب و هوای منطقه در وضعیت کالن آب و هوا   3/3  

9/2 4 آب و هوای منطقه در وضعیت خرد  4/3  

ایآب و هوامیانگین رتبه  4 8/2  4/3  

 
 

ابی و طراوتشاد  

3/4 خشکسالی  4/4  3/4  

زدگیسرما و یخ  3/4  5/3  9/3  

های روانحرکت ماسه  3/4  3/4  3/4  

اغینشست گرد و غبار بر برگ گیاهان زراعی و ب  6/3  5/3  5/3  

های بومی منطقهجمعیت و شادابی گونه  6/3  8/2  2/3  

ایشادابی و طراوتمیانگین رتبه  02/4  7/3  8/3  

 
 

ش گیاهیپوش  

های زراعی و باغیتعرق گونه  3/3  7/2  3 

های مثمرتعرق گونه  6/3  3/2  9/2  

های مثمردهی گونهباروری و محصول  3/3  7/2  9/2  

های مثمرکیفیت محصول گونه  6/3  2/2  6/3  

ایپوشش گیاهیمیانگین رتبه  4/3  4/2  4 

ای کلمیانگین رتبه  3/3  1/3  2/3  
بسیار زیاد 2/4-5زیاد،  4/3-2/4بی تاثیر،  6/2-4/3کم،  8/1-6/2بسیارکم،  8/1-1  

 

بررسی  در: مقایسه دیدگاه ساکنین روستا و کارشناسان -

از  55/2و  34/3ای های رتبهمیانگینها، اثرات اقتصادی کشت گونه

-ای مذکور از دیدگاه مردم روستا بیهگونهاثر کاشت که  دادنشان  5

 .7جدول ،استکمی داشته اه کارشناسان تاثیرتاثیر بوده و از دیدگ

ها ی گز، تاغ و آتریپلکسکاشت گونهجنگلهای دست بررسی اثرات اقتصادی. 7جدول  

 افراد مورد مطالعه شاخص میانگین کل

2/3 برداریبهره   
 ساکنین روستا

49/3  رضایتمندی 

34/3  میانگین کل 

5/2 برداریبهره    
6/2 کارشناسان  رضایتمندی 

55/2  میانگین کل 
بسیار زیاد 2/4-5زیاد،  4/3-2/4بی تاثیر،  6/2-4/3کم،  8/1-6/2بسیارکم،  8/1-1  

 

-نشان داد که  اثر کاشت گونه 5از  3/2و  4/3ای های رتبهمیانگین

 معیشت آنها تاثیر زیادیهای گیاهی مذکور از دیدگاه مردم روستا بر

-معیشت روستاییان داشتهدیدگاه کارشناسان اثر کم بر  از داشته و 

 .8جدول  ،است
ی گز، تاغ و آتریپلکس بر معیشت روستاییای اثرات سه گونهمیانگین رتبه .8جدول   

 افراد مورد مطالعه شاخص میانگین کل

4/3  ساکنین روستا معیشت 

3/2  کارشناسان معیشت 

بسیار زیاد 2/4-5زیاد،  4/3-2/4بی تاثیر،  6/2-4/3کم،  8/1-6/2بسیارکم،  8/1-1
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نشان داد که  اثر کاشت  5از  47/3و  54/3ای های رتبهمیانگین
 اثر زیادی های گیاهی مذکور از دیدگاه مردم روستا و کارشناسان گونه

 .9جدول  ،استبر مسائل زیست محیطی داشته

ها. بررسی اثرات زیست محیطی کشت گونه9جدول  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

بسیار زیاد 2/4-5زیاد،  4/3-2/4بی تاثیر،  6/2-4/3کم،  8/1-6/2بسیارکم،  8/1-1  
 

ای کل حاصل از پرسشنامه، میانگین رتبه بر اساس نتایجبه طور کلی 

و برای   5 جدول 5،از   5/4سواالت برای پاسخ مردم روستا برابر 
   کشت گیاهان دادکه نشان ،6جدول   ،بود 5از  2/3ان معادل کارشناس

مذکور بر زندگی روستاییان، از دیدگاه ساکنین روستا دارای تاثیر زیاد 
 .استبوده تاثیرکارشناسان بی و از دیدگاه

: دجنسیت بر پاسخ افرا های سن واثر متغیر : های تحلیلییافته  

بر پاسخ  متغیر جنسیت ،sig بر اساس آزمون من ویتنی و میزان

ساکنین روستا در مورد آبهای سطحی، خاک، شادابی و طراوت، 
دار بوده و بر پوشش گیاهی، رضایتمندی و آفات و بیماریها  معنی

بر اساس آزمون . 10جدول ،استدار نداشتهپاسخ کارشناسان اثر معنی
در اثر سن در پاسخ افراد ساکن  ،sigو میزان  کروسکال والیس

منطقه بر پاسخ آنها در مورد آب و هوا و بر پاسخ کارشناسان در مورد 
 .11جدول ،استدار بودهمعنی و معیشت برداریبهره

 

، بررسی اثر جنسیت بر پاسخ افراد ویتنی . نتایج آزمون من 10جدول   
 

sig هاهمیانگین رتب  شاخص افراد مورد مطالعه 
029/0  9/3  ساکنین روستا 

 آبهای سطحی
94/0  2/3  کارشناسان 

64/0  8/3  ساکنین روستا 
 آبهای زیرزمینی

1 1/3  کارشناسان 

009/0  6/3  ساکنین روستا 
 خاک

24/0  6/3  کارشناسان 

014/0  5/3  ساکنین روستا 
اآفات و بیماریه  

65/0  3/3  کارشناسان 

3/0  08/4  ساکنین روستا 
 اب و هوا

106/0  05/3  کارشناسان 

016/0  07/4  ساکنین روستا 
 شادابی و طراوت

47/0  7/3  کارشناسان 

002/0  2/3  پوشش گیاهی ساکنین روستا 

 افراد مورد مطالعه شاخص میانگین کل
8/3 بهای سطحیآ   

 
 ساکنین روستا

8/3 زمینیآبهای زیر   

4/3  خاک 

2/3  آفات و بیماریها 

9/3  آب و هوا 

6/3  شادابی و طراوت 

1/3  پوشش گیاهی 

54/3  میانگین کل 

2/3  آبهای سطحی 

 کارشناسان

1/3 زمینیآبهای زیر   

4/3  خاک 

4/3  آفات و بیماریها 

4/3  آب و هوا 

8/3 ادابی و طراوتش   

 پوشش گیاهی 4

47/3  میانگین کل 
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15/0  6/2  کارشناسان 

14/0  4/3  ساکنین روستا 
 بهره برداری

65/0  4/3  کارشناسان 

096/0  3/3  ساکنین روستا 
 معیشت

74/0  4/2  کارشناسان 

002/0  3/3  ساکنین روستا 
 رضایتمندی

52/0  9/2  کارشناسان 
sig  بیانگر اثر معنی دار می باشد .  05/0یا مساوی کمتر  در جداول فوق میزان   

افراد . نتایج آزمون کروسکال والیس ، اثر متغیر سن بر پاسخ 11جدول   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  بر اساس آزمون کروسکال والیس: اسخ افراداثر متغیرتحصیالت بر پ
-ی بهرهمتغیر تحصیالت تنها بر پاسخ ساکنین منطقه در زمینه ،sigمیزان 

جدول  ،دار نداشتدار داشته و بر پاسخ کارشناسان اثر معنیبرداری اثر معنی
12. 

باتوجه به یکسان بودن شغل :  اثر متغیر شغل بر پاسخ افراد
کارشناسان، این بخش از آزمون تنها در مورد مردم منطقه بررسی شد 

و  ی شادابیکه اثر شغل بر پاسخ افراد در زمینهداد و نتایج نشان 
 .13 جدول، استدار بودهبرداری معنیطراوت و بهره

یبحث و نتیجه گیر. 4  

های مذکور بر کاهش رواناب و شت گونهاک : از دیدگاه کارشناسان
زمینی، تاثیر بوده، بر آبهای زیرافزایش نفوذپذیری آبهای سطحی بی

یها، شادابی و طراوت، پوشش گیاهی منطقه و آب خاک، آفات و بیمار

برداری و رضایتمندی اثر و هوای منطقه، اثر زیاد و بر معیشت، بهره
 است. کم داشته

و بیماریها، ها بر آفات شت این گونهاک : منطقه از دیدگاه مردم
تاثیر بوده و بر سایر پارامترها اثر برداری، بیپوشش گیاهی و بهره

ها بر شت گونهابه طور کلی از دیدگاه کارشناسان، ک ست.ازیاد داشته
مسائل اقتصادی و اجتماعی اثر کم و بر مسائل زیست محیطی اثر 

ها بر مسائل اقتصادی شت گونهاو از دیدگاه مردم کاست زیاد داشته 
تاثیر بوده و بر مسائل اجتماعی و زیست محیطی اثر زیادی داشته بی

سایر تحقیقات، با نظر کارشناسان مبنی بر  نتایج بدست آمده از است.
-ی گز،تاغ و آتریپلکس بر معیشت و بهرههاشت گونهاتاثیر کم ک

ها بر آفات شت این گونهاتاثیر بودن کبرداری و نظر مردم مبنی بر بی
همچنین نتایج  استبرداری  مغایر و بیماریها، پوشش گیاهی و بهره

 رشناسان مبنی بر اثر زیاد کشت حاصل از سایر تحقیقات با نظرات کا

sig هاهمیانگین رتب  شاخص افراد مورد مطالعه 
85/0  9/3  ساکنین روستا 

 آبهای سطحی
75/0  2/3  کارشناسان 

22/0  8/3  ساکنین روستا 
 آبهای زیرزمینی

19/0  1/3  کارشناسان 

33/0  6/3  ساکنین روستا 
 خاک

09/0  6/3  کارشناسان 

6/0  5/3  ساکنین روستا 
 آفات و بیماریها

97/0  3/3  کارشناسان 

02/0  08/4  ساکنین روستا 
 اب و هوا

96/0  05/3  کارشناسان 

14/0  07/4  ساکنین روستا 
 شادابی و طراوت

56/0  7/3  کارشناسان 

29/0  2/3  ساکنین روستا 
 پوشش گیاهی

1 6/2  کارشناسان 

31/0  4/3  ساکنین روستا 
 بهره برداری

04/0  4/3  کارشناسان 

56/0  3/3  ساکنین روستا 
 معیشت

05/0  4/2  کارشناسان 

93/0  3/3  ساکنین روستا 
 رضایتمندی

12/0  9/2  کارشناسان 
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زمینی، خاک، آفات و بیماریها، شادابی و طراوت ها بر آبهای زیرگونه
ها بر و پوشش گیاهی و نظرات مردم مبنی بر اثر زیاد کشت گونه

های گز گونه. استزمینی، خاک و معیشت یکسان آبهای زیر
Tamarix spp باشند یزمینی مهای وابسته به آبهای زیرجز گونه

زمینی منجر به پایین آمدن سطح سفره آب و با مصرف آبهای زیر
(.  این گونه باعث Daoyuan et al, 2002شوند )زمینی میزیر

ها جذب یونهای نمک از اعماق خاک و آب به ریشه و سپس به بافت
شده و با دفع آنها از طریق برگ باعث سازگاری با محیط شور و نیز 

ی (. گونهNatale, 2010) شودی خاک میشور شدن الیه سطح
ی مقاوم به شوری است و در برابر تغییر دمای هوا و گز یک گونه

تاغ ی سیاهگونه (.1366موسوی اقدم، کند )ها مقاومت میخشکسالی
Haloxylon aphyllum های تاغ به در مقایسه با سایر گونه

و متراکم رهای غیتر در طراحی بادشکندلیل مورفولوژی متراکم
استفاده از درختان (. 1382اختصاصی، جایگاه بهتری دارد ) یکطرفه

عنوان در اطراف مزارع ب نیز Tamarix aphylla شاهیگز
ها قادر به زیست مناطقی که سایر گونه بادشکن و درختان سایه در

-گسترده .(1389ارازی و همکاران، ) باشدنیستند، بسیار مرسوم می

سال پیش  40 ن روشی که در کشور ایران از حدودتریترین و موفق
سازی محیط زیست و جلوگیری از های روان، بهینهجهت تثبیت شن

 های مقاوم به کاری با گونهپیشروی بیابان، معمول شده است جنگل
 

 ای تاغی درختچهخشکی و شوری به خصوص با گونه

Haloxylon aphyllum ی گونه  (.1392کامرانی، باشد )می
تاغ با کاهش حرکت ذرات گرد غبار موجب گسترش فعالیتهای 
کشاورزی، صنعتی و سیاحتی و نیز کاهش مهاجرت روستاییان شده 

های در بررسی تاثیر گونه(. 1382ابراهیمی درچه و همکاران، است )
بر  spp Calligonumو اسکمبیل  Haloxylon spp تاغ

ای در ریگ بلند های ماسهشیمیایی تپهخصوصیات فیزیکی و 
ی تثبیت که درصد پوشش بومی در ناحیه دادنتایج نشان کاشان، 

  (.1383جعفری و همکاران، است )ی شاهد بودهشده بیشتر از منطقه
، Haloxylon spp های بومی تحت تاثیر گیاه تاغبازگشت گونه

نتیجه امکان  شود و درباعث ایجاد تغییرات مثبت در این ناحیه می
کند و تغییراتی را در ارزشتر گیاهی را فراهم می های بابازگشت گونه

ی مورد تثبیت به سمت ترکیب پوشش طبیعی گیاهان در ناحیه
شود و در کل تاثیرات مثبت و خوراک موجب میهای خوشگونه
افخم شعرا، داری بر خصوصیات بوم شناختی منطقه دارد )معنی

 Atriplex شناختی آتریپلکستاثیرات بوم در بررسی(. 1374

canescens نتایج های تحت کشت در استان خراسان، بر محیط
 منفی تاثیر بومی گیاهی پوشش روی بر این گونه که ددانشان 
 .(1379ارزانی و همکاران، )است داشته

 

 

نتایج آزمون کروسکال والیس،  اثر متغیر تحصیالت بر پاسخ افراد.  21جدول   

sig اهمیانگین رتبه  شاخص افراد مورد مطالعه 
19/0  9/3  ساکنین روستا 

 آبهای سطحی
68/0  2/3  کارشناسان 

39/0  8/3  ساکنین روستا 
 آبهای زیرزمینی

80/0  1/3  کارشناسان 

12/0  6/3  ساکنین روستا 
 خاک

88/0  6/3  کارشناسان 

37/0  5/3  ساکنین روستا 
 آفات و بیماریها

80/0  3/3 اسانکارشن   

06/0  08/4  ساکنین روستا 
 اب و هوا

30/0  05/3  کارشناسان 

46/0  07/4  ساکنین روستا 
 شادابی و طراوت

48/0  7/3  کارشناسان 

64/0  2/3  ساکنین روستا 
 پوشش گیاهی

43/0  6/2  کارشناسان 

01/0  4/3  ساکنین روستا 
 بهره برداری

69/0  4/3  کارشناسان 

53/0  3/3  ساکنین روستا 
 معیشت

05/0  4/2  کارشناسان 

07/0  3/3  ساکنین روستا 
 رضایتمندی

62/0  9/2  کارشناسان 
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 والیس،اثر متغیر شغل بر پاسخ افرادنتایج آزمون کروسکال . 13جدول 

sig هاهمیانگین رتب  شاخص 
21/0  9/3 سطحیآبهای    

45/0  8/3  آبهای زیر زمینی 

45/0  6/3  خاک 

54/0  08/4  آفات و بیماریها 

11/0  07/4  آب و هوا 

01/0  2/3  شادابی و طراوت 

52/0  4/3  پوشش گیاهی 

02/0  3/3 برداریبهره   

83/0  3/3  معیشت 

42/0  9/2  رضایتمندی 
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