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  چکیده
 ،هـاي پـی در پـی   وقوع خشکسـالی کاهش یا توقف جریان آب ورودي رودخانه هیرمند به سیستان، موجب هاي اخیر، در سال

فرسایش خاك شده است. این عوامـل در کنـار   افزایش اهش پوشش گیاهی و خشک شدن تاالب هامون، تشدید خشکی محیط، ک
هـاي روان بـه سـوي روسـتاهاي      هاي گرد و غبار و حرکـت ماسـه  افزایش طوفان ایط مناسبی را جهتروزه، شر120وزش بادهاي 

زیسـت محیطـی و   تمـاعی،  اقتصـادي، اج  ابعـاد  بـر را هاي متعـددي  چالشها، این پدیده شهرستان هیرمند مهیا نموده است. بروز
هـاي روان در  اثـرات ماسـه   تحلیـل  ،حاضر پژوهش، هدف بر این اساسکند. تحمیل می شهرستاناین  روستاهاي ضاییف -کالبدي

هاي میدانی مبتنی بر بررسی منابع اسنادي، بررسی و تحلیلی -ی توصیف ،تحقیقاین . روش باشدمیهیرمند روستاهاي شهرستان 
هاي هاي آماري و تحلیلتحلیل )،AHP( از مدل تحلیل سلسله مراتبی ،تجزیه و تحلیل اطالعاتدر بوده است. و تکمیل پرسشنامه 

هاي پـژوهش  یافتهاند. به کار گرفته شده ArcGIS و Choice  Expert ،SPSSافزارهاي در این راستا، نرم .ه استاستفاده شدفضایی 
باشند و شدت اثرات  هاي روان میروستا داراي مشکل ماسه 56 رستان هیرمند،روستاي واقع در شه 303مؤید آن است که از کل 

 در این روستاها هاي رواناثرات ماسهشدت  تاالب هامون بر موقعیت روستاها نسبت بههمچنین  باشد.ها متفاوت می ها در آنماسه
 یدهبسیاري از روسـتاهاي مجـاور بسـتر خشـک     روند کاهشی جمعیت در یا جمعیت تخلیه شدن از طرف دیگر،. باشدتأثیرگذار می
  باشد.میدر این روستاها ، بیانگر وجود شرایط بحرانی حاکم آنهاي روان حاصل از فرسایش به علت هجوم ماسهتاالب هامون 

  
  روستا، شهرستان هیرمند. ،هاي روان، تحلیل فضاییاثرات ماسه: کلیدي هاي واژه

  
  1مقدمه 

از ایـران   مختلفیناطق در مهاي روان مشکل ماسه
، عـالوه بـر عـوارض    همـه سـاله  که  قابل مشاهده است

را خسارات مالی جبران ناپـذیري   ،اجتماعی و بهداشتی
 هـاي روان آورد. توده ماسـه به بار می ساکنان آنهابراي 

هــاي کشــاورزي، شــیوع زمــین مــدفون شــدنباعــث 
ها، صدمه به تأسیسات راه و ساختمان، تخریب بیماري

هـاي زیسـت   سات و تجهیزات زیربنـایی و آسـیب  تأسی
گـردد (مقصـودي و   محیطی در شهرها و روسـتاها مـی  

 12 حـدود  که شایان ذکر است). 85: 1391 همکاران،
میلیـون   24(از  کشـور  اراضـی  از میلیون هکتـار  15تا 

 هـا هکتار اراضی تحت فرسایش بادي) در سیطره ماسه
                                                             

  asghari2750@yahoo.com نویسنده مسئول:*

 6 و) 15: 1381،مهندسین مشاور تاك سـبز قرار دارد (
 باشد میاي فعال هاي ماسهتپه داراي میلیون هکتار آن

مطالعـات انجـام    در همین راسـتا،  ).8: 1383(رفاهی، 
اسـتان کشـور تحـت تـأثیر      14 که دهدشده نشان می

اســتان  و در ایــن میــان،فرســایش بــادي قــرار دارنــد 
باالترین رتبه  ،هکتار 229174سیستان و بلوچستان با 

 اختصاص داده است (ایـرانمنش و همکـاران،  را به خود 
میلیـون   5که هم اکنون بـالغ بـر    طوري ). به25: 1384

هکتار بیابـان و نزدیـک بـه یـک میلیـون هکتـار تپـه        
استان وجود دارد که شرایط زنـدگی را   این اي در ماسه

ها بـه حالـت بحرانـی در آورده و    در برخی از شهرستان
دیدي جـدي مواجـه   زیست ساکنان این مناطق را با ته

شهرسـتان  ). 70: 1384 کرده است (رنجبر و همکاران،
تحـت  نیز از جمله مناطق در شمال این استان  هیرمند

روستایی
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تـرین  مهـم  باشـد. هـاي روان مـی  سیطره حرکت ماسه
تغییرات  ،در سطح منطقه ايعوامل ایجاد چنین پدیده

وابستگی منطقه به آب رودخانـه هیرمنـد، دارا   ، اقلیمی
هـاي متنـاوب ماسـه و رس،    آبرفتی با الیه بودن خاك

هاي جوي، روزه، پایین بودن ریزش 120وزش بادهاي 
بــروز  مــا و تبخیــر بــاال، فقــر پوشــش گیــاهی،      د

 هـاي نامناسـب انسـانی   و فعالیـت  هاي اخیر خشکسالی
ها، قطع درختـان   چراي بیش از حد مراتع، کندن بوته(

 تـاالب  بسـتر در گز و تاغ و رفت و آمـد وسـایل نقلیـه    
اي منطقـه را بـه صـورت عرصـه     باشـد کـه  می )هامون

هـاي روان در آورده اسـت   مناسب براي حرکـت ماسـه  
 رنجبــر و همکـــاران، ؛ 3: 1388 (نگــارش و لطیفــی،  

هـاي روان در  با توجه به مشـکالت ماسـه   ).70: 1384
و بـا عنایـت بـه ایـن کـه تـاکنون        شهرستان هیرمنـد 

یـن شهرسـتان   هیچگونه تحقیقی در سطح روستاهاي ا
، شـناخت  هـاي روان انجـام نشـده    پیرامون اثرات ماسه

هـاي  مند و علمی ابعاد و پیامـدهاي ماسـه  دقیق، نظام
، ضـرورتی  روسـتاها ایـن  بر خانوارهاي سـاکن در   روان

. در واقع شـناخت دقیـق اثـرات    باشد میناپذیر اجتناب
، ي ایـن شهرسـتان  هاي روان در سـطح روسـتاها  ماسه

ریزان را از مشکالت موجود باال برنامهدرك مسئوالن و 
برد تا آنها متناسب بـا شـرایط پـیش رو، در جهـت     می

هـاي مقتضـی را اتخـاذ    بهبود وضعیت موجود، تصـمیم 
  فرمایند.

هـاي روان در  به هر حال، تشکیل و حرکـت ماسـه  
اراضی مـرتبط بـا روسـتاها، مسـئله مهمـی اسـت کـه        

وجــود هــاي اساســی در پایــداري روســتاها بــه چـالش 
مطالعـات زیـادي صـورت     که در ایـن زمینـه،   آورد می

گرفتــه اســت. امــا بیشــتر تحقیقــات انجــام شــده، بــه 
هاي منـابع طبیعـی، چگـونگی فرسـایش بـادي،       حوزه

هاي روان و مسائل ژئومورفولوژیکی مربوط منشاء ماسه
هـاي  باشند. در ادامـه بحـث، بـه برخـی از تحقیـق      می

  .گرددمرتبط با موضوع اشاره می
)، در تحقیقـی بـا عنـوان ارزیـابی     2002( 1الحارثی

اي بین جـده و الیتـه در غـرب    هاي ماسهخطرهاي تپه
هاي عربستان سعودي، پس از بررسی جهت حرکت تپه

                                                             
1.  Al-Harthi 

اي منطقـه،  هاي ماسهاي و بررسی مورفولوژي تپهماسه
هـا  ها، ساختماناي به جادههاي ماسه خطرهاي این تپه

همچنـین  سـی قـرار داده اسـت.    و روستاها را مورد برر
هـاي  )، به بررسی اثـرات ماسـه  2006و همکاران ( 2ژائو

هــاي اراضـی کشـاورزي هــورگین   روان بـر روي خـاك  
اند. نتایج این پـژوهش حـاکی از آن   مغولستان پرداخته

هاي روان و فرسـایش بـادي در طـوالنی    است که ماسه
و  3هـوجن هـولتز   شـود. مدت باعث ناباروري خاك می

بـه بررسـی پیامـدهاي زیسـت      نیـز  )2010ران (همکا
هـاي  هاي روان در دشـت هاي ماسهمحیطی تثبیت تپه

دهـد  اند. نتایج تحقیق نشان مـی جنوب کانادا پرداخته
هـاي روان موجــب کــاهش  رونـد فعلــی تثبیـت ماســه  

فرسایش بادي شده است. همچنـین اقـدامات صـورت    
و  گرفته به صورت غیر مستقیم منجر به ادامـه حیـات  

  زیستی بند پایان، مهره داران و گیاهان شده است. تنوع
ــا تغییــرات 1382غریــب و معتمــد ( )، در رابطــه ب

تحقیقـی  اي استان سیستان و بلوچستان هاي ماسه تپه
ِ این است کـه  اند. نتایج پژوهش نشان دهندهانجام داده

اي مشکالت فراوانی را هاي ماسهفرسایش و حرکت تپه
از طـرف   ن منطقه ایجـاد کـرده اسـت.   براي ساکنان ای

)، به بررسی انطبـاق  1390فاضل نیا و همکاران ( دیگر،
فیزیکی روسـتاي تمبکـاء    - الگوي بومی توسعه کالبدي

هاي شن و ماسه شهرستان زابل با جهت حرکت طوفان
اند. نتایج این پـژوهش بیـانگر ایـن اسـت کـه      پرداخته

طبیـق  وضعیت کالبدي روستاي تمبکـاء همسـازي و ت  
هـاي روان  بیشتري در جهت کاهش آسیب شن و ماسه

ــیدایی (دارد.  ــز )1391صــبوري و ص ــا  نی ــه ب در رابط
پذیري روستاهاي ساحلی دریاي عمـان در برابـر    آسیب

انـد. نتیجـه   هاي روان پژوهشی انجام داده حرکت ماسه
روستا در محـدوده   17این پژوهش بیانگر این است که 

با آسیب پـذیري   هاي گاه نتسکومورد مطالعه در طبقه 
آسیب پذیري  هاي گاه سکونتروستا در طبقه  16زیاد، 

آسـیب   هـاي  گـاه  سکونتروستا در طبقه  22متوسط و 
مقصـودي و همکـاران   همچنین پذیري کم قرار دارند. 

هـاي روان  )، به تحلیل مخاطرات ناشی از ماسـه 1391(

                                                             
2.  Zhao  
3.  Hugenholtz  



 19                                                                                                        شهرستان هیرمند هاي روان در روستاهايتحلیل فضایی اثرات ماسه

 انـد. نتـایج  غرب دشت لوت پرداخته هاي گاه سکونتبر 
پژوهش حاکی از آن است که مساحت ریگ در فاصـله  

هکتـار   8حـدود   1348تـا   1335هاي زمانی بین سال
متـر بـه سـمت جنـوب شـرق       350افزایش مساحت و 

هـاي  جابجایی داشته و همین جابجایی باعث شده تپـه 
هاي حجت اي در نزدیکی اراضی کشاورزي و خانهماسه

  اند. آباد مستقر شده
نه تحقیق، بیشتر تحقیقـات انجـام   با توجه به پیشی

باشـند و   هاي مطالعاتی دیگر مـی شده، مربوط به حوزه
هـاي روان بـر زنـدگی روسـتاییان     کمتر به اثرات ماسه

اند. بـه هـر حـال درك و سـنجش اثـرات      توجه داشته
هاي روان بر جوامع روستایی، تنهـا بـا شـناخت و    ماسه

گون هاي متنوع در ابعـاد گونـا  بررسی وضعیت شاخص
زنـدگی آنهـا (اقصـادي، اجتمـاعی، زیسـت محیطـی و       

فضایی) در قالب نگرش سیستمی امکان پـذیر  -کالبدي
خواهــد بــود و پــژوهش حاضــر نیــز در همــین راســتا  

پـژوهش حاضـر بـه     با این نگـرش،  طراحی شده است.
شهرسـتان   تاهايروسـ  درهاي روان تحلیل اثرات ماسه

باشـد   نظر میپردازد و این سؤال اساسی مد هیرمند می
هـاي روان و شـدت آن در روسـتاهاي    اثرات ماسـه که 

  مختلف این شهرستان چگونه است؟
  

  مبانی نظري
درصـــد از ســـطح  36در حـــال حاضـــر حـــدود 

خشـک  هاي کره زمین را مناطق خشک و نیمه خشکی
درصد از این سطوح کامالً خشک و  19در برگرفته که 

: 1387 فاقد حیـات گیـاهی اسـت (نگـارش و لطیفـی،     
). کشور ما نیز در کمربند خشک و بیابانی دنیا قرار 44

کـه دو سـوم از وسـعت آن در قلمـرو      طـوري  گرفته، به
حاکم بـر  مناطق خشک واقع شده است. شرایط خشک 

ــر از    ــدگی کمت ــا بارن ــران ب ــیعی از ای  150بخــش وس
 80موجـب شـده اسـت کـه حـدود       متر در سـال  میلی

 نــاطق کــویري،میلیـون هکتــار از مســاحت ایــران را م 
مناطقی بـا پوشـش گیـاهی نـاچیز      اي وهاي ماسه تپه

اي این منـاطق بـه شـکل    هاي ماسه . ناهمواريبپوشاند
هـاي طـولی دیـده    اي، سـیف و تپـه  برخان، هرم ماسه

). در دشـت سیسـتان،   420:1379شـوند (معتمـد،    می

و  1اي بـه رسـوبات پلئیستوسـن   هـاي ماسـه  منشاء تپه
هاي اي بستر هامون ي دریاچههارسوبات جدید (نهشته

هـاي  هاي دلتـائی رودخانـه  خشک شده فعلی و نهشته
رسد که با ضخامتی بیش سیستان، پریان و نیاتک) می

ــانده   2500از  ــتان را پوش ــه سیس ــف چال ــر، ک ــد مت ان
. تفسـیر  )25:1372مشـاور تهـران سـحاب،    ین(مهندس

هــاي اي در سـال نقشـه توپـوگرافی و تصــاویر مـاهواره   
دهـد کـه سـرعت و جهـت حرکـت      شان مـی مختلف ن

روزه  120اي منطقه، بـه بادهـاي غالـب    هاي ماسه تپه
بستگی داشته و در جهت شمال غربی به جنوب شرقی 

). در این محدوده 2: 1388 باشد (نگارش و لطیفی،می
دلیل شرایط خـاص محیطـی، زمینـه بـراي وقـوع و       به

ه باشـد کـ  هاي روان بسیار مساعد میگیري ماسهشکل
این پدیده موجـب خسـارات فراوانـی در سـطح نقـاط      

کـه بـر طبـق برآوردهـاي      طـوري  گردد. بهروستایی می
هـاي  موجود، حداقل ماسه قابل برداشت از سطح روستا

ــر داالن ــه  در معب ــاي ماس ــداکثر 840ه و  28350، ح
باشد متر مکعب می 3841میانگین ماسه قابل برداشت 

). بـه هـر حـال،    1390(بنیاد مسکن انقـالب اسـالمی،   
هاي روان در سطح زمین نه تنها در ایران، حرکت ماسه

بلکه در سایر کشورهاي آسیایی، آفریقایی و آمریکـایی  
نیز موجب بروز خسارات مالی و جانی فراوانی می شود 

(Lin, 2002) .  
 

  محدوده و قلمرو پژوهش
شهرستان هیرمند در شمال شرق استان سیسـتان  

ــتان و از شهر ــتانو بلوچس ــه   س ــع در منطق ــاي واق ه
 23´الـی   30° 56΄باشد. این شهرستان درسیستان می

ــمالی و  °31 ــرض ش ــی 61° 28΄ع ــول  61° 50΄ال ط
شرقی واقع شده است. محدوده مورد مطالعه، از شـرق  
ــرب    ــوب و غ ــا کشــور افغانســتان و از  جن ــمال ب و ش

زهـک و زابــل همجــوار  هــاي  ترتیــب بـا شهرســتان  بـه 
دهسـتان و   5بخـش،   2ن داراي باشد. این شهرستا می

باشد که بر طبـق آمـاربرداري عمـومی    آبادي می 303
خـانوار و   14857، حـدود  1390نفوس و مسکن سـال  

 کیلـومتر  1100نفر جمعیت و وسعتی معـادل   65471

                                                             
1.  Pleistocene 
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). 1390گــردد (مرکزآمــار ایــران،  را شــامل مــیمربــع 
منطقـه  هـا در سـطح   بررسی چگونگی پراکنش آبـادي 

و موقعیت آنها نسـبت بـه    ان هیرمندشهرستسیستان، 
مؤید آن است که پراکنش  )1 (شکل هاي هامون تاالب

هایی  داراي توزیع یکنواختی نبوده و بخش این روستاها
ــنشــمال  از ــاالب   ای ــه واســطه وجــود ت ــتان ب شهرس

ي روسـتایی  هـا  گـاه  سـکونت المللـی هـامون فاقـد     بین
ش تـاالب در زمـان پـر آبـی باعـث افـزای      باشد. این  می

گـردد. امـا در    رطوبت و تعدیل دما در سطح منطقه می
هاي خشکسـالی شـرایط منطقـه کـامالً متفـاوت      دوره
روزه حاکم بر منطقـه، رسـوبات    120باشد. بادهاي  می

دانه موجود در بستر خشک تاالب هامون و رودخانه ریز
هیرمند را حمل کرده و گرد و غبار زیادي را به وجـود  

تـوأم بـا    يدي که از تعداد روزهـا طبق برآورآورند. می
سـاله در   10 يخـاك بـراي یـک دوره    و طوفان و گرد

بـیش از   بـا  آمده، منطقه سیستان سطح کشور به عمل
روز، باالترین نسبت را در سطح کشور بـه خـود    1500

وزش  .)19: 1387(خســروي،  اختصــاص داده اســت 
روزه تـأثیر غیرقابـل اجتنـابی بـر تمـامی       120بادهاي 

هاي اکولوژیک، اقتصـادي و اجتمـاعی گذاشـته و    جنبه
محیطی بحرانی در منطقـه   باعث گردیده شرایط زیست

  حاکم گردد.
      

  
  )1392(ترسیم: نگارندگان،   هامون هاي نسبت به تاالب موقعیت روستاهاي سیستان - 1شکل 

  
    روش تحقیق

باشـد.  تحلیلـی مـی   -وش توصیفیاین تحقیق به ر
ــق  ــاري تحقی ــه آم ــتان  جامع ، کــل روســتاهاي شهرس

، ابتـدا  تحقیـق گـردد. در اجـراي   هیرمند را شامل مـی 
ضـمن مشــاوره بـا کارشناســان بنیـاد مســکن انقــالب    
ــوراها و    ــاران، اعضــاي ش ــا دهی اســالمی و مصــاحبه ب

هـاي  روسـتاهاي داراي مشـکل ماسـه    خبرگان محلـی، 
روان شناسایی گردید. همچنـین متناسـب بـا گسـتره     

لعه و شرایط حاکم بـر روسـتاهاي   جغرافیایی مورد مطا
هـا بـراي بررسـی    اي از شاخصاین شهرستان، مجموعه

). 1 جـدول (هاي روان تعیین گردیده است  اثرات ماسه
ــاز  مــورد هــايو دادهاطالعــات  ســپس ــهنی ــوط ب  مرب

و بـا   میدانی مطالعات طریق روستاهاي مورد مطالعه از
راد تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با افـ اي، روش مشاهده

آشنا بـه وضـعیت روسـتاها (خبرگـان محلـی، اعضـاي       
در آوري شده اسـت.  شوراهاي اسالمی و دهیاران) جمع

در روسـتاهاي  از افراد سـاکن   نفر 198 پژوهش حاضر،
قـرار  پرسشـگري  مـورد  هـاي روان  داراي مشکل ماسـه 

درصـد را   5/2درصـد را مـردان و    5/97 انـد کـه  گرفته
سـنی پاسـخگویان   دهنـد. میـانگین   زنان تشـکیل مـی  
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انـد.  درصدشـان باسـواد بـوده    8/79ها بـی سـواد و   آندرصـد   2/20باشد و از نظر سطح سواد، سال می 6/39
 

  در روستاهاي شهرستان هیرمند هاي روانهاي مورد توجه در بررسی اثرات ماسهو شاخص ها لفهؤابعاد، م - 1جدول 

عاد
اب

لفه  
مؤ

  ها

عاد  هاشاخص
اب

لفه  
مؤ

  ها

  هاشاخص

دي
صا

اقت
  

دها
رآم

د
  

  ها بر درآمد حاصل از تولیدات زراعیاثر ماسه

عی
تما

اج
  

یت
رضا

  
 

گی
زند

از 
  

  گذاري در روستاتمایل روستاییان به سرمایه
  تمایل خانوارهاي روستایی براي مهاجرت  ها بر درآمد حاصل از تولیدات باغیاثر ماسه
  رضایت از محل زندگی  يهاي دامدارها بر درآمد حاصل از فعالیتاثر ماسه

  از هم گسیختگی خانوار  کاهش کمیت و کیفیت تولیدات زراعی
  کاهش کمیت و کیفیت تولیدات باغی

ی و 
وح

ر
می

جس
  

  بروز استرس و فشار عصبی
  هاي جسمیبروز بیماري  کاهش کمیت و کیفیت منابع تغذیه دام

  وري دامکاهش بهره
کت

شار
  ییان در کنترل یا پاکسازي ماسهسطح مشارکت روستا م

ینه
هز

  ها 

  سطح مشارکت نهادهاي دولتی در پاکسازي ماسه   هاي تسطیح اراضیهزینه
  سطح مشارکت مردمی در امور روستا   هاي رفت و آمدافزایش هزینه

یت  هاي درمانافزایش هزینه
  افزایش میزان سرقت در روستا امن

  تیهاي بهداشافزایش هزینه

دي
کالب

 - 
یی

ضا
ف

  

ي 
ربر

کا
ضی

  درصد اراضی کشاورزي رها شده ارا

ایه
سرم

  ها 

هاي هاي دولت در طرحگذاريکاهش سرمایه
ب   عمرانی

خری
ت

گاه
ت 

کون
 س

  هادرصد منازل مسکونی آسیب دیده از ماسه

  کاهش قیمت مساکن روستاییان

ات
یس

تأس
 

  ن کشاورزيکاهش قیمت زمی  هامشکالت الیروبی انهار و کانال

طی
حی

ت م
زیس

 

طی
حی

ت م
زیس

ت 
سرف

پ
  

  کاهش سطح بهداشت در محیط زندگی  بروز مشکالت عبور و مرور  افزایش گرد و غبار هوا
  گسترش اراضی بال استفاده

  کاهش سبزینگی در روستا  سابقه مسدود شدن جاده و معابر روستاها
  کاهش تنوع زیستی

  رختی در سطح روستاکاهش پوشش د
  .1392هاي پژوهش،مأخذ: یافته

  
هـا، از  از سوي دیگـر، بـراي تجزیـه و تحلیـل داده    

ــزار  ــرم اف ــت ن ــاي قابلی ــتفاده  SPSSو  ArcGISه اس
گردیده است. در این راستا، براي تعیین شـدت اثـرات   

 هـاي روان در سـطح روسـتاها، بـر اسـاس مـدل      ماسه
)AHP،(  ــک ــامل تش ــی ش ــل مختلف ــاتریس مراح یل م

 هـاي مـرتبط (در محـیط   ارزیابی، تعیین وزن شـاخص 
Expert Choice  هـا (در  ) و نیز اسـتاندارد نمـودن داده

همچنین براي ) مورد توجه بوده است. ArcGISمحیط 
هـاي خـام بـه نمـرات اسـتاندارد شـده، از       تبدیل داده

  هاي زیر استفاده شده است:فرمول

 Xj) /       )1رابطه(
max

– Xj

 min

 ) )Y
ij

 = (X
ij

– Xj

 min

  

Xj) /        )2(رابطه

max

– Xj

 min

) )Y
ij

 = (Xj 
max

– Xij  
 

ها نیز از روش بندي داده از طرفی دیگر، براي جمع
 ,Malczewski( اسـتفاده شـده اسـت    1ترکیـب وزنـی  

که رابطه مورد استفاده در ایـن روش بـه     )1999:199
 باشد: صورت زیر می

                                                  Zi = ∑j Wj Xij  

                                                             
1. Additive Weighting Method 



 49 زمستان/ هجدهم/شماره مسلسل  پنجممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                          22

Zi   شدت اثرات ارزیابی شده براي روستاي =i )m ، ... ،
3 ،2 ،1 =i(  

Wj وزن شاخص =j   
Xij  نمره استاندارد شده شاخص =j  در روستايi  
 

هــاي روان در ت اثــرات ماســهپــس از تعیــین شــد
، روستاهاي مـورد بررسـی بـر حسـب     ArcGISمحیط 

هـاي مختلفـی تفکیـک و    ه شده به گروهمقادیر محاسب
ــه تفکیــک شــد  ــراکنش روســتاها ب ــرات نقشــه پ ت اث

  هاي روان تهیه گردید. ماسه
  هاي پژوهش یافته

روسـتاي   303از کـل  هاي پـژوهش،  یافته براساس
داراي مشـکل   روسـتا  56،واقـع در شهرسـتان هیرمنـد   

شـدت اثـرات   کـه   )2(شـکل   باشندهاي روان میماسه
از بـین   باشد. به طوري کهها متفاوت میدر آن هاماسه

درصد  85/17، هاي روانداراي مشکل ماسهروستاهاي 
درصـد   78/26روستاها تحت تأثیرپذیري خیلـی کـم،   

درصـد روسـتاها بـا     43/21روستاها با تأثیرپذیري کم، 
درصــد روســتاها بــا    29/14تأثیرپــذیري متوســط،  

ف درصـد روسـتاها در طیـ    65/19تأثیرپذیري زیـاد و  
هـاي روان قـرار دارنـد    تأثیرپذیري خیلـی زیـاد ماسـه   

  .  )3(شکل 
  

  

  

به تفکیک  پراکنش روستاهاي شهرستان هیرمند -2شکل 
  هاي روانوجود یا عدم وجود ماسه

هاي پراکنش روستاها به تفکیک شدت اثرات ماسه - 3شکل 
  روان

  
بررسی چگـونگی پـراکنش روسـتاهاي شهرسـتان     

هـاي روان نشـان   هسـ ما اثـرات شـدت  هیرمند از نظـر  
روستاهاي تحت تأثیر شدید و خیلی شدید دهد که  می

عمـدتأ در قسـمت شـمالی و مرکـزي      ي روانهـا ماسه
ــد  ــرار دارن ــن راســتا،  .محــدوده مــورد مطالعــه ق در ای

ــتاهاي آس ــاه   روس ــرق ش ــري، ک ــاجی، قرق ــان، ح ج
ــک ــیدخان،    نی ــرده، س ــکار، صــمد دهم ــد، میرش محم

، سرتیپ و سیادك با بـاالترین  مرادقلی، غالمعلی جعفر
ــرات، بــیش از ســایر روســتاها جلــب توجــه   شــدت اث

هاي روان با حرکت بـر  نماید. در این روستاها، ماسه می



 23                                                                                                        شهرستان هیرمند هاي روان در روستاهايتحلیل فضایی اثرات ماسه

روي اراضی زراعی روستاییان موجب کـاهش کمیـت و   
کیفیت محصوالت زراعی و به تبـع آن کـاهش درآمـد    

در ایـن  . )4 (شـکل  انـد حاصل از تولیدات زراعی شـده 
از روستاها حتی برخی محصوالت کشاورزي مثل گروه 

هـا و وجـود   کاه تولیدي روستاییان به علت تأثیر ماسه
ریگ و ماسـه در آنهـا قابلیـت فـروش نـدارد. بـه ایـن        

صورت غیرمستقیم در تشدید فقـر و   ها بهترتیب، ماسه
باشـند. عـالوه بـر مـوارد     بیکاري روستاییان مـوثر مـی  
ب انهـار سـنتی و حتـی    مذکور، در این روستاها، تخریـ 

هـا، جریـان عـادي    برخی از مسـاکن بـه وسـیله ماسـه    

ــه زنــدگی را مختــل نمــوده اســت.  ــن ارتبــاط، ب در ای
درصــد واحــدهاي  30هــاي وارده بــه بــیش از  آســیب

و  ســیدخان آس حــاجی،  در روســتاهاي  مســکونی،  
همچنـین عـدم اجـراي     .توان اشـاره نمـود  میسرتیپ 

تاهاي در معـرض  هـاي عمرانـی در روسـ   برخی از طرح
باشـد کـه    هاي روان، از اثرات دیگر این پدیده میماسه

عدم اجراي طرح هـادي روسـتایی در    عنوان نمونه به به
گمشاد (به علت واقـع شـدن روسـتا در مسـیر هجـوم      

  توان اشاره نمود. هاي روان) میماسه

  

  
  هاي روان بر اراضی کشاورزي در روستاي سیادك حرکت و هجوم ماسه -4شکل

  
ــژوهش بیــانگر آن اســت کــه دیگــر یافتــه  هــاي پ

هـاي روان  متوسـط از ماسـه   با تأثیرپـذیري روستاهاي 
هـاي شـمال شـرقی و شـمال غربـی      عمدتاٌ در قسمت

در بــین  .باشــندپراکنــده مــیمحـدوده مــورد مطالعــه  
وان، هـاي ر  روستاهاي با تأثیرپذیري متوسـط از ماسـه  

در  1کخـا  تأثیر تجارب و دانش بومی ساکنین روسـتاي 
هاي روان قابـل توجـه اسـت. بافـت     کاهش اثرات ماسه

فیزیکی این روستا طوري طراحی شده است  -کالبدي 

                                                             
(پس از پیروزي  تازه تأسیس روستاي کخا از جمله روستاهاي -1

باشد که با وجود واقع شدن روسـتا در مسـیر   انقالب اسالمی) می
روستایی براي هاي روان، در طراحی و ساخت مسکن  حرکت ماسه

هاي ماسهسازگاري با شرایط محیط و کاهش انباشت و ماندگاري 
  روان براساس دانش بومی عمل شده است.

به راحتی بـه وسـیله بـاد از سـطح      ماسه هاي روانکه 
 .دنگردروستا خارج می

از طرف دیگر، روسـتاهاي تحـت تأثیرپـذیري کـم     
هاي مرکزي و غربـی  روان، عمدتأ در قسمت هايماسه

این  اند. نکته قابل توجه اینکه، دراین محدوده واقع شده
بـه   علت دسترسی ساکنان روستاها به، گروه از روستاها

هـایی   هاي ملکی و نیاتک (در سالرودخانه آب سطحی
آبگیـري اراضـی    و که آب در آنها جریان داشته باشـد) 

ایـن  پوشش گیاهی و سرسبزي  ،هااطراف این رودخانه
هـاي روان در  ، شدت اثرات ماسهافزایش یافته روستاها

 گردد. در همین راستا، در جنوب شرقیآنها تعدیل می
نیز (در اطـراف روسـتاهاي سـرتیپ و     دهستان مارگان

غالمعلی جعفر)، وجود کمربند سبز پوشش درختی (از 
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ثل تر (منوع گز)، موجب مصون ماندن روستاهاي شرقی
هاي روان و مالعظیم رودینی) از خطرات احتمالی ماسه

به طرف روستاهاي (هدایت آنها در جهت جنوب شرقی 
  گردیده است. )سیادك و پسند

هـاي روان در  در کنار توجه به اثرات متفاوت ماسه
هـاي روان در افـزایش   سطح روستاها، نقش بارز ماسـه 

کل گرد و غبـار هـوا در تمـامی روسـتاهاي داراي مشـ     
هاي روان قابل توجه است. بـدیهی اسـت کـه در    ماسه

این روستاها، تعداد روزهاي داراي هواي آلوده به گرد و 
غبار و هواي تیره، نسبت بـه روسـتاهاي فاقـد مشـکل     

هـاي  ها بیشتر است. همچنین در طی خشکسـالی ماسه
هـاي گـرد و غبـار تبـدیل     اخیر، این روستاها بـه داالن 

هـاي چشـمی، تنفسـی،    ز بیماريشده و به تبع آن برو
فشارهاي عصبی و استرس ناشی از آن در ساکنین این 
ــیر    ــع در مس ــتاهاي واق ــایر روس ــتاها و س ــل روس قبی

  هاي گرد و غبار افزایش یافته است.   داالن
از نتایج دیگر پژوهش، شناسایی روسـتاهایی بـوده   

هاي روان در تخلیه آنان نقش اساسـی داشـته   که ماسه
روسـتاي شناسـایی    8چگونگی پـراکنش  است. بررسی 

دهد که همگی آنها در قسـمت شـمالی   شده، نشان می
محدوده مورد مطالعه و در مجاورت بستر خشک تاالب 

در ایـن گـروه از   ). 5 شـکل (انـد  هامون واقـع گردیـده  
هاي روان به صورت بسیار جدي، زندگی روستاها، ماسه

یـه کامـل   منجر به تخل در نهایتروستاییان را تهدید و 
آنها شده است. طبق مشاهدات میـدانی و مصـاحبه بـا    
ساکنین روستاهاي مجـاور، مشـخص گردیـد کـه ایـن      

انـد.  روان قرار داشـته  هاي ماسه داالنروستاها در مسیر 
هاي که در این روستاها، حجم عظیمی از ماسه طوري به

روان حاصل از فرسـایش سـاالنه بسـتر خشـک تـاالب      
اراضی کشـاورزي، مسـدود شـدن    هامون، باعث تدفین 

ها و معابر روستاها و حتی احاطه منازل مسکونی کوچه
اعضاي شوراها در خبرگان محلی و  به اعتقادگردند. می

اقدامات مشارکتی روستاییان جهـت   روستاهاي مجاور،
دیگـر   ،هـاي روان بـه سـایر نقـاط    حمل و تخلیه ماسه
در ایـن  شرایط زنـدگی  که طوريبه ؛کارساز نبوده است

ناچـار  بـه   روسـتاییان  و شـده غیرقابل تحمل روستاها 
، ارتبـاط در همـین   .انـد کـرده تـرك   را زادگاه خـویش 

نتیجه آزمـون همبسـتگی کنـدال بـین میـزان تمایـل       
هـاي روان  روستاییان به مهاجرت و شدت اثرات ماسـه 

موید وجود ارتباط مثبت و معنی دار بین این دو متغیر 
گـر، بـا افـزایش شـدت اثـرات      عبـارت دی  باشـد. بـه  می

هاي روان در سطح روستاهاي شهرستان هیرمند،  ماسه
ــریب     ــا ض ــتاییان ب ــاجرت روس ــه مه ــل ب ــزان تمای می

ــان در و  578/0همبســتگی  ــطح اطمین ــد  99س درص
  ).  2 یابد (جدولافزایش می

  
 تمایل روستاییان به مهاجرت و  هاي روانشدت اثرات ماسهارتباط بین کندال در بررسی  نتیجه آزمون همبستگی - 2جدول

هاشدت اثرات ماسه   میزان تمایل به مهاجرت 

 شدت اثرات
هاي روانماسه   

Correlation Coefficient 1.000 .578** 
Sig. (2-tailed) . .000 

N 56 56 

 میزان تمایل 
 روستاییان به مهاجرت

Correlation Coefficient .578** 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 . 

N 56 56 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

.1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته  
 

ــر ایــن اســاس، روســتاهاي در معــرض جمعیــت  ب
بـا نـرخ رشـد منفـی در حـال کـاهش       هاي روان  ماسه

عـدم رضـایت از محـل زنـدگی بـه      در واقـع   .باشـد  می
روسـتاها  ایـن  در سـطح   هـاي روان واسطه وجود ماسه

تمایل روستاییان بـه مهـاجرت بـه سـایر      افزایشباعث 
 برطبــق محاســبات انجــام شــده،شــده اســت.  منــاطق

در روان  هـاي درصد از روسـتاهاي داراي ماسـه   42/71
منفــی نــرخ رشــد جمعیــت طــی دهــه گذشــته داراي 
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رسـد کـه   بر این اساس، به نظـر مـی   ).6 شکل( اند بوده
اي رفـع مشـکل ایـن گـروه از     عدم چـاره اندیشـی بـر   

روستاها، باعث تخلیـه کامـل جمعیـت آنهـا در آینـده      
دست آمده در ایـن تحقیـق، بـا     خواهد گردید. نتایج به

 هــایی از نتــایج تحقیــق مقصــودي و همکــاران بخــش
هـاي روان  که مخاطرات ناشی از حرکت ماسه )1391(

ي غرب دشت لوت را مورد مطالعه قرار گاهها سکونتبر 
از مهمتــرین  یکـی نیـز مطابقـت دارد. در واقـع     نـد اداه

ي انسـانی  گاههـا  سکونتبر  روانهاي تأثیراتی که ماسه

گذارنـد، تـأثیر بـر جمعیـت      هاي مختلـف مـی  در زمان
یان یزیرا با نـابود شـدن منبـع درآمـد روسـتا      .آنهاست

هـــاي کشـــاورزي) و همچنـــین   زمـــیناً (عمـــدت
یان ین، روستاهاي رواي آنان بوسیله ماسهها گاه سکونت

تـوان زنـدگی در محـل را از دسـت داده و بـه منـاطق       
 ،نمایند. در نتیجه در طول زمانتر مهاجرت میمناسب

رونـد و در   هـا از بـین مـی   روستاها تخلیه شده و آبادي
هاي پوشیده شـده از ماسـه بـر    نهایت تنها بقایاي خانه

   .جاي خواهد ماند
  

    

شده بر اثر هجوم  موقعیت روستاهاي تخلیه - 5شکل 
  در شهرستان هیرمند هاي روان ماسه

   به تفکیکپراکنش روستاهاي مورد مطالعه  - 6شکل 
  جمعیت رشدوضعیت 

  
ــه ــتاهاي داراي  براســاس یافت ــژوهش، روس ــاي پ ه

هـاي روان در شهرسـتان هیرمنـد از نظـر     مشکل ماسه
منشأ ماسـه تأثیرگـذار در چهـار گـروه قابـل تفکیـک       

  ).  3(جدول باشند  می
روســتاهاي واقــع در محــدوده شــمالی شهرســتان 

هـاي   هیرمند: این گروه از روستاها تحـت تـأثیر ماسـه   
روان حاصل از فرسایش بسـتر خشـک تـاالب هـامون     

اي و بحرانی هاي ماسهباشند که بیشترین حجم تپه می
اي را هاي ماسـه  ترین محدوده از نظر میزان حرکت تپه

روسـتاي داراي   56ل روستا از کـ  26گردند.  شامل می
هاي روان تحت تأثیر مستقیم ایـن نـوع از   مشکل ماسه

 باشند.هاي روان می ماسه
: دهستان مارگـان  جنوب شرقیروستاهاي واقع در 

هـاي روان حاصـل    این روستاها عمدتاً تحت تأثیر ماسه
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اند کـه در ایـن   از فرسایش خاك اراضی بایر و رها شده
   باشند. روستا مطرح می 7گروه، 

ــع در   ــتاهاي واق ــی:   روس ــه ملک ــدوده رودخان مح
روزه  120هــاي روان حاصــل از اثــرات بادهــاي  ماســه

هاي ساالنه ایـن  سیستان بر رسوبات مربوط به الیروبی

روستا از روستاهاي این محدوده را تحـت   11رودخانه، 
محدوده رودخانه روستاهاي واقع در دهد. تأثیر قرار می

ــن رودخانــ   ــوبات ای ــک: رس ــز نیات ــتا از  12ه نی روس
روستاهاي واقع در بخش غربـی شهرسـتان هیرمنـد را    

 دهد.   تحت تأثیر خود قرار می
  

  فراوانی روستاهاي داراي مشکل ماسه هاي روان به تفکیک منشأ ماسه تأثیرگذار -3جدول 
  نام روستا  درصد  تعداد روستا  هاي منشأ ماسه

  بستر خشک 
  43/46  26  تاالب هامون

لـی، کـوهکن، مـالدادي، سـراوانی، اربـابی، ریگمـوري،       گمشاد، مالع
محمـد،   جـان، نیـک   حاجی، کرق شـاه کنیز، آس کندیکه، قرقري، تپه

دراز، صـدیف،   کخـا، ده  میرشکار، صمد دهمرده، اسک، سیدخان، تپـه 
  خاك سفیدي، خمک، دهمرده، گلزارین، کتمک محمود، پکیر

  اراضی بایر و 
غالمعلـی جعفـر، سـرتیپ،     ر خمـر، مرادقلـی،  اکبـ  سرگزي، علی  50/12  7  رها شده

  سیادك، پسند

  42/21  12  رودخانه نیاتک
رکی، ـعلی، محمد ایرگ، رنده شه داشک، لورگ خاري، اسماعیل

رودي، بلوچ آبیل، سـارانی، براهـویی،   ـی نمـعل  داــرنده، کدخ پل
  ده صمد، میرزا محمد

جان، مارگان، کام خـان،   ر، مالگلمیاي، گلسلطان، شندل، قلجه  65/19  11  رودخانه ملکی
  شیرین ساالر، صمد، توکل، ملکی

  .1392 ،پژوهشهاي مأخذ: یافته
  

برآورد شدت اثرات عوامـل مـوثر در   بر این اساس، 
هاي روان در روستاهاي شهرسـتان هیرمنـد   بروز ماسه

مؤیــد آن اســت کــه در بــین عوامــل مــوثر در بــروز و  
هاي مورد مطالعه، هاي روان در روستاگیري ماسه شکل

نقش بستر خشک تاالب هـامون و اراضـی بـایر و رهـا     
باشـد.  شده توسط روستاییان، بارزتر از سایر عوامل می

 هـاي  دهسـتان همچنین مقایسـه روسـتاهاي واقـع در    
مجاور تاالب هامون با سایر روستاهاي ایـن شهرسـتان   

 هـاي  دهسـتان روسـتاي واقـع در    80دهد از نشان می
درصـد   25/26روستا (معـادل   21هامون، مجاور تاالب 

هـا) داراي اثـرات   کل روستاهاي واقع در این دهسـتان 

باشـند. در  هـاي روان مـی  شدید تا خیلی شدید ماسـه 
ــداد   ــه از تع ــالی ک ــایر   231ح ــع در س ــتاي واق روس

درصد کل آنهـا)   5/2روستا (معادل  6ها، تنها دهستان
وان هـاي ر داراي اثرات شدید تـا خیلـی شـدید ماسـه    

باشــند. در همــین راســتا، بــاالترین شــدت اثــرات  مــی
) مربوط به یکـی از روسـتاهاي   96/0ها (با امتیاز  ماسه

مجـاور تـاالب هـامون (روسـتاي      هاي دهستانواقع در 
آس حـاجی) و پــایین تـرین شــدت اثـرات (بــا امتیــاز    

ــع در   11/0 ــتاهاي واقـ ــی از روسـ ــه یکـ ــوط بـ ) مربـ
اکبـر  علـی ( العهجنوبی محدوده مورد مط هاي دهستان

  ).7(شکل باشد ) میخمر
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  تاالب و سایر روستاها مجاور هاي دهستانواقع در  روستاهايدر  هاي روانماسه اثراتشدت مقایسه  -7شکل 

 
هـاي  همچنین مقایسه میانگین شدت اثرات ماسـه 

مجـاور تـاالب    هـاي  دهسـتان روان روستاهاي واقع در 
ر روسـتاهاي ایـن   بـا سـای   (قرقـري و اکبرآبـاد)   هامون

شهرستان نیز مؤید آن است که میانگین شـدت اثـرات   

هـاي روان در روسـتاهاي مجـاور تـاالب هـامون      ماسـه 
 (کـم)  37/2(تقریباً شدید) و در سـایر روسـتاها    74/3
  ).4باشد (جدول می

  
  اهاي روان در روستاهاي مجاور تاالب هامون با سایر روستاهمیانگین شدت اثرات ماسه -4جدول 

 میانگین  تعداد روستا  نام
 74/3 34 مجاور تاالب هامون هاي دهستانواقع در روستاهاي 

 37/2 30 سایر روستاها
 09/3  64  کل

  .1392 ،پژوهشهاي : یافتهمأخذ
  

نتیجــه تحلیــل آمــاري و آزمــون   ،از طــرف دیگــر
هـاي روان  ویتنی بر مقادیر شدت اثـرات ماسـه   –یومن
بین روستاهاي دار ف معنیدهنده وجود اختال نشاننیز 

 ومجــاور تــاالب هــامون    هــاي  دهســتان واقــع در 

بـر   ).5(جدول  باشدمیسایر روستاهاي این شهرستان 
درصــد، تفــاوت  99ایــن اســاس، در ســطح اطمینــان 

هاي روان در ایـن دو  داري بین شدت اثرات ماسهمعنی
   .گروه از روستاها قابل مشاهده است

 
در روستاهاي مجاور تـاالب هـامون و سـایر روسـتاهاي      هاي روانویتنی بر شدت اثرات ماسه –یو من نتیجه آزمون  -5 جدول

  هیرمند شهرستان
 هاي روان شدت اثرات ماسه 

Mann-Whitney U 245.000 
Wilcoxon W 710.000 

Z -3.653 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.000 

  .1392،پژوهش: یافته هاي مأخذ
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   گیرينتیجه
هــاي روان در یج بررســی شــدت اثــرات ماســهنتــا

آن است که با کاهش  حاکی ازروستاهاي مورد مطالعه 
خشـکیده   بسترفاصله روستاهاي شهرستان هیرمند از 

هـاي روان در سـطح   تاالب هامون، شدت اثـرات ماسـه  
در این راستا، شدت اثرات  .یابداین روستاها افزایش می

 هـاي  دهسـتان ر هاي روان در روسـتاهاي واقـع د  ماسه
ــامون   ــاالب ه ــاور ت ــدید «مج ــاً ش ــایر » تقریب و در س

باشـد. بـر همـین    روستاهاي شهرستان هیرمند کم می
داراي مشکل  درصد از روستاهاي 25/26اساس، وجود 

مجاور تـاالب هـامون،    هاي دهستانواقع در  ماسه روان
در گروه روستاهاي داراي شدت اثرات زیـاد تـا خیلـی    

ن، بیانگر وجود شرایط بحرانی حـاکم  هاي روازیاد ماسه
  ها است.  در این دهستان

براساس نگرش سیستمی، کاهش یا توقـف جریـان   
ــاالب هــامون و      ــه ت ــد ب ــه هیرمن آب ورودي رودخان
شهرستان مورد مطالعه، نقش اساسی در بروز و تشدید 

نماید. به طـوري کـه بـا    هاي روان ایفا میفعالیت ماسه
الً بسـتر آن بـه یکـی از    خشک شدن تاالب هامون، عم

گردد. زیـرا   هاي بحرانی فرسایش بادي تبدیل میکانون
به علت نرم بودن خاك سطحی تاالب (رس و سـیلت)  

روزه از سـوي دیگـر،    120از یک سـو و وزش بادهـاي   
ذرات خاك به راحتی جدا، حمل و در مناطق مختلـف  

یافتــه و شــرایط ســخت محیطــی را در ســطح  رســوب
بـه  مورد مطالعه فراهم نموده است.  روستاهاي محدوده

 هـاي  دهستانروستاهاي واقع در تخلیه که در  ايگونه
بسـزایی  نقش ، (قرقري و اکبرآباد)مجاور تاالب هامون 

  .  باشدرا دارا می
  

  پیشنهادها 
در  هـاي روان با توجـه بـه اثـرات نـامطلوب ماسـه          

در جهت تعدیل یا توقف  روستاهاي شهرستان هیرمند،
ي مـورد  روسـتاها در و بهبود شرایط حـاکم   هاآنات اثر

   گردد:زیر توصیه می موارد، توجه به مطالعه
        با توجـه بـه تخلیـه روزافـزون روسـتاهاي حاشـیه

تاالب خشـک هـامون، نقـش کـاهش جریـان آب      
ورودي رودخانــــه هیرمنــــد بــــر آن و وجــــود 

هاي این رودخانـه در خـاك افغانسـتان،     سرچشمه
به روستاهاي مورد ایافت حقپیگیري دولت براي در

المللی هامون از افغانسـتان، در   مطالعه و تاالب بین
  باشد.الملل ضروري میچارچوب حقوق بین

   ــأثیر ــه شناســایی روســتاهاي تحــت ت ــا توجــه ب ب
هــاي روان، ضــروري اســت تــا دســتگاههاي  ماســه

اجرایی با احـداث بادشـکن در اطـراف روسـتاهاي     
هـا (مثـل   ماسـه تحت تأثیر شدید تا خیلی شـدید  

هـا بـه   سیادك، میرشکار و اسک) از حرکـت ماسـه  
 سایر روستاها جلوگیري نمایند.  

   ضروري است که در روستاهاي تخلیه شده، جهـت
زایی، عملیـات توسـعه    جلوگیري از گسترش بیابان

هـاي درختـی بـومی    پوشش درختی (آنهم با گونـه 
  مثل گز) مورد توجه قرار گیرد. 

    روزه در منطقـه،   120هـاي  با توجـه بـه وجـود باد
توانـد  اي مـی هاي ماسهاستفاده از مالچ بر روي تپه

هاي روان و شـدت گـرد و غبـار    شدت اثرات ماسه
  ناشی از آنها در هوا را تعدیل نماید.

  هـاي روان بـا مشـارکت    جهت کاهش اثرات ماسـه
ــاظتی   ــات حف ــتاییان عملی ــود روس ــایتی  –خ حم

 ر گیرد.پوشش درختی، با جدیت مورد توجه قرا
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