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گي مطالعه ازيِاهيتغييرات پوشش ازيِها سيالبكاربرد متاثر  حاصل
 بيابانيدر مناطقيفصليها بارش

 ابوالقاسم دادرسي سبزوار
و  دانشجوي دكتري مهندسي منابع آب دانشگاه شهيد چمران اهواز
و منابع طبيعي خراسان رضوي  مربي مركز تحقيقات كشاورزي

 چكيده

باايه سيالبي اداره بهينه و بياباني جنوب شرقي احياي مراتع در منطقه با هدفيفصليهارشمتاثر از و خشك ي گرم
هايدر اين پروژه، سيالب هاي ناش. در دست انجام است 1371، از سال سبزوار مورد بهرهر اين منطقهديِفصلياز بارش

ي حاشيه آن، آبياري سيالبي مي شوند و اراضي بوته كاري شده ي هدف از انجام اين پژوهش، مطالعه. برداري قرار گرفته
گسطح تغييرات . استسال پس از اجراي طرح15ي، در مدت فصليها حاصل از بارشيِها متاثر از سيالبيِاهيپوشش

شدق،يبه اهداف تحقيدسترسيبرا و جديدترين داده قديمي. از روش دورسنجي استفاده لندستههاي رقومي ماهوار ترين
TMو دست و پس از انجام اصالحات مورد نياز  يابي به بهترين تركيب سه باندي، در محدوده منطقه مورد پژوهش انتخاب

و استفاده از تكنيكاز تفسي. مورد استفاده قرار گرفتند،بندي براي مرحله طبقه onر ديداريِ تصويرِ حاصله بر روي مانيتور
screen digitizing وي منطقهي اراضي احيا، شدهو محدودههاستفادسامانه اطالعات مكاني در محيط ي تحقيق تفكيك

و تحليل قرار گرفت فص هايِ حاصل از بارش از كاربرد سيالب نقشه اراضي احياء شده. مورد تجزيه خروجي اينليهاي
ي بيابانيِ مورد هاي فصلي در منطقه اين بررسي همچنين نشان داد كه استفاده از بارش.به شمار مي آيدمرحله از تحقيق 

از ساله،15ي زماني طي يك دوره توانسته است،بررسي و بدون بازده منطقه 1225بيش را، تبديل هكتار از اراضي بياباني
ا و قابل .ستفاده نمايدبه مرتع دائم

 سبزوار،استحصال، احيا مرتع،يفصليها بارش: كليد واژه

 مقدمه
هـزار كيلـومتر59حـدود متوسـط طورهبو همه ساله نين كره زمين را تهديد مي كندز معضالتي است كه ساكاكويرزايي

و قابل كشت به كوير تبديل مربع از زمين و بهـره بـرداري در منـابع آب مـديريت عدم انجام.]1[ مي شوندهاي حاصلخيز
آب نادرست از از هاي بياباني آب نقش تعيين كننده در محيط.محسوب مي گردد بروز اين پديدهعوامل هاي موجود، يكي
و جلوگيري از هدرو بهينه بهره برداري به موقعو اي دارد  رفتن آن در فصـل بـارش، يكـي از مـوثرترين از نزوالت آسماني
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از روش و ضريب امنيت غذايي را افزايش مي دهد ها در ممانعت شـرايط سـخت فيزيكـي اگـر چـه. كويرزايي ارزيابي شده
و چرخه غير قابل پيش بيني غرقاب يا خشك شدن،يكوير مناطق سطوح وسيعي از عرصه مانند خاك متراكم، شوري باال
آب كويرچهاگرو]2[ است را عاري از پوشش گياهي كرده كوير هاي و وجـود پوسـته بدليل تجمع بيش از حد هاي شور

ارا هاي نمكي اطراف آن شرايط حادي  بـه برخي گونه هاي گياهي مقـاوم، با اين وجود،ستبراي استقرار گياه فراهم كرده
و بياباني.]3[در اين شرايط فراهم است شوري و موقتي بارش،از آنجا كه در مناطق كويري ،پيونددع مي به وقوهاي فصلي

كهبسيآلمي توان از بـه نحـو مناسـبيگياهتقويت پوششو مراتع، براي احيايي دارندكيفيت پاييننيز معموال حاصله
از.استفاده كرد و اثرات منفي ناشي آنتوجه به آب بهره برداري زايي، كاهش خسارات ناشي از بيابان مي تواند ضمن كمبود
كهسازدرا نيز فراهم بهينه از آب  و نيمه خشك، ضمن آن مي آب باراناز وري، ضرورت بهرهكشوراقليم خشك را تشديد

.سازد
ِ فرضيه تحقيق اين است كه و نيمـه خشـك، سيالبعليرغم كيفيت پايين هاي ناشي از بارش هاي فصلي در مناطق خشك

.را بهبود بخشد قادر است پوشش گياهي منطقه،مرتعيهاي در آبياري بوتهاستفاده از آن ها 
ها لكن نواحي پخش عمدتاً،گرفته استانجام در خصوص اثرات سيالب بر خاك بسياريتحقيقات و مساعديعرصه  آبرفتي

همچنين تحقيقات متعددي در اراضي. هايي با كيفيت خوب بوده اند داراي سيالبنيز غالباًًكه گسترشِ سيالب بوده، براي
ي پژوهش، از بيانِ تحقيقات فوق در بررسي سابقه. استفاده از آب با شوري مناسب نيز انجام شده استشور يا قليايي ولي با 

و صرفنظر مي شود ولي تحقيقات به عمل آمده در منطقه تحقيق، كه با و بـر ناشـي از آن هـاي سيالباستحصال آب باران
.اراضي بياباني منطقه صورت گرفته است، حاوي نكات ارزشمندي است

و تحوالت خاك منطقه نسبت به آبياري، نشان مـي دهـد تاثير آبياري با سيالب رودخانه كالشور، بر استقرار پوشش گياهي
و عملكرد استقرار بوتـه هـاي كشـت شـده را  كه سيالب هاي شور مشروط به تامين زهكشيِ خاك قادرند، استقرار نشاء ها

و آبشويي نمك هاي خاك را صورت ده .]6[ند باالتر برده
و كيفي پوشش گياهي، متاثر از عمليات گسترشِ سيالب هاي كم كيفيت رودخانـه كالشـور در بررسي روند تغييرات كمي

و سبزشـدن ناشي از بارش هاي فصليِ اين رودخانه را، موفقيت استفاده از سيالب منطقه،  در استقرار بوته هاي كشت شـده
.]7[ است نمودهتائيد،بذور بذر پاشي شده

و شيميايي خاك با برخي گياهان شاخص در منطقه مـورد نظـر را ارتباط خصوصيات فيزيكي ويبررسـ در تحقيـق حاضـر
شده، شوري نقش بسيار تعيين كننده اي بـريبررسيِو فيزيكينتيجه گرفته است كه از ميان مجموعه خصوصيات شيمياي

.]8[ روي درصد پوشش گياهي منطقه مورد مطالعه دارد
از سطح اراضي بياباني برآباد شهرستان سبزوار كه بـه واسـطه اسـتفاده از سـيالب تغييرات در پژوهش حاضر، هـاي حاصـل
و جديد تـرين داده هـاي مـاهواره،طي ساليان گذشته احياء گرديده است هاي فصلي استحصال باران به كمك قديمي ترين

و نقشه اراضي احياء شد . تهيه شده است، سال15طيهاي مورد ارزيابي قرار گرفته

و روشها  مواد
ي تحقيق منطقه-1
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و در ي روستايِ بياباني منطقه مورد پژوهش در جنوب غربي شهرستان سبزوار عرض04/36 در حد فاصلِ، برآبادحاشيه
و  آن 850ارتفاع متوسط منطقه.طول شمالي واقع گرديده است14/57شرقي و متوسط شيب متر باالتر از سطح دريا

ميلي متر در سال است كه توزيع فصلي آن از صفر ميلي 191متوسط ساالنه در منطقه حدود بارندگي. مي باشد%1حدود 
28حرارت منطقه حدود ساالنه درجه تغييرات دامنه. ميلي متر در زمستان متغيير ميباشد70حدود متر در تابستان تا 
.است درجه سانتي گراد در تغيير26تا ميانگين حداكثر9، كه از ميانگين حداقل است درجه سانتي گراد

اين منطقه از نظر خاكشناسي در دشت سيالبي قرار دارد كه هرچه از شرق به سمت غرب پيش برويم وسعت اين دشت
و خاك و محدوديت آن از نظر كيفيت آب مي سيالبي با بيشتر نفوذپذيري گردد به طوري كه اين اراضي داراي بافت سنگين

.تعيين گرديدخشك سرد،اقليم منطقه بر اساس روش آمبرژه.گرددمي، ارزيابينسبتاً ضعيف
و شهرستان سبزوار نشان ميدهد1كلش ي تحقيق را در استان خراسان رضوي .موقعيت منطقه
قروش تحقي-2-2

ي مورد تحقيق، از سال پروژه بيابان زدائي در 1371در منطقه وو و ضربتي بيابانزدائي كشور، با هدف احياء قالب طرح ملي
و انهدام روستاها، آغاز گرديد  در.اصالح مناطق بياباني در جهت جلوگيري از پيشروي بيابان به دليل عدم موفقيت طرح

ي بسيار و هزينه و بهره برداري از سيالبِباالي آبياري با تانكر از طرف ديگر، سال اول از يك طرف كم كيفيت انحراف
و همزمان با توليد گلدان منطقه اجراي طرح عبور مي كرد، در دستور كار قرار گرف رودخانه كالشور سبزوار، كه از حاشيه  ت،

ا در سال دوم، و و شبكه آبيار جرايطراحي هر ساله مساحتي از حاشيه. نيز صورت پذيرفتيبند انحرافي، كانال انتقال آب
و توسط سيالب هاي ناشي از بارش هاي فصلي، آبياري سيالبي  ي كالشور مورد كاشت آترپلكس قرار گرفته ي رودخانه

.ميشوند
هايببهينه از سياليبردار از بهرهيناش تحقيق،يهمنطقي احياء شدهيتغييرات اراضيبررسهدف از انجام اين پژوهش،

مربوط به دو مقطع35رديف 161، گذرTMداده هاي رقومي ماهواره لندست،منظوراينبه. استكم كيفيت منطقه 
و 1987آوريل سال29زمانيِ ثبت شده در  ها. ميالدي مورد استفاده قرار گرفتند 2002اكتبر سال28ميالدي اين داده

و  و غبار، مه، بخار در غيره،قبل از بكار گيري، با هدف حذف تاثيرات گرد با اتمسفرِموجود و زمين، تصحيح اتمسفري
.اصالح اعوجاجات هندسي تصاوير، تصحيح هندسي شدنديهانگيز

به واسطه مقايسه بسيار دشوار تصاوير ماهواره اي در باندهاي مستقل، متراكم كردن داده هاي ماهواره در يك تصوير، از
ه از باندهاي قرمز، ها، استفاد شيوه هاي مناسب بارزسازي تصاوير ماهواره به شمار مي آيد، كه يكي از عمومي ترين اين روش

و آبي در ايجاد تصاوير كاذب رنگي  ,RGB (Red كانال تصويري در محيط3اين تصاوير از تركيب حداقل. باشدمي سبز
Green, Blue) مي هاي موجود، پديده هاي زميني با وضوح قابل اعتمادتري گردند كه پس از آشكارسازي با روش حادث

م در آن و تعبير .ي باشندها قابل تفسير
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و شهرستان سبزوا:1شكل رموقعيت منطقه اجراي طرح در استان خراسان رضوي
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بستگي به هدف مورد  FCC فراهم است لكن بهترين RGB امكان ساخت تعداد زيادي تصاوير كاذب رنگي در محيط
به عنوان  RGB432ساخته شده در اين پژوهش، نهايتاً تركيب سه باندي هاي FCC از ميان تعداد فراواني. بررسي دارد

و مورد بهره برداري قرار  و خطا تاييد، مناسب ترين تركيب باندي جهت بررسي سطح اراضي مرتعي چند ساله، با روش سعي
.گرفت

رو 2002و 1987اي سال براي هر دو تصوير ماهواره FCC432 تفسير ديداريِ تصوير با و استفاده از تكنيك بر ي مانيتور
on screen digitizing در محيط)ILWIS 3.0 (GIS ي تحقيق در سال ي منطقه ي اراضي احيا، شده ، محدوده

و تحليل قرار گرفت 1987و فبل از آن در سال 2002 و مورد تجزيه .تفكيك

 نتايج
و فاقد پوشش است1987سال نتايج تفسير تصاوير ماهواره در از.، بيانگر وجود اراضي بياباني ، موقعيت2شكل بخش الف

به.، نشان ميدهد1987مربوط به تصوير سال  FCC432مناطق فوق را بر روي وجود پوشش در مناطقي از تصوير فوق كه
و يكساله .رشد كرده اندبهاري اي است، كه به واسطه بارندگي هاي رنگ قرمز نمايان است، مربوط به گياهان موقت

هاي ناشي از بارش هكتار از اراضي بياباني منطقه را با استفاده ار آبياري سيالبيِ 1225، احياء بيش از 2002تفسير تصوير
در. نشان داد 1987در مقايسه با سال، فصلي از اين مناطق ب ي. به خوبي، تفكيك شده است2شكل بخش به واسطه

و طبقه بندي انجام شده)ماه آبان( 2002ده هاي سال زمان تصوير برداريِ دا ، پوشش هاي موقت فصلي تماما از بين رفته
.تنها مربوط به احيائ اراضي با پوشش دائمي مي باشد
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35رديف 161، گذر در ماهواره لندستTMي مربوط به سنجنده منطقه مورد بررسياز RGB432تصوير كاذب رنگيِ:2شكل
 هاي فصلي هاي ناشي از بارش برداري از سيالب قبل از بهره ميالدي 1987آوريل سال29)الف

 هاي فصلي هاي ناشي از بارش برداري از سيالب، بعد از بهره2002اكتبر28)ب
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از، موفقيت طرح برامورد بررسي دو تصويرِدرمقايسه نتايج تفسير نتايج. را تائيد مي كند هاي فصلي بارشي استفاده بهينه
.نمايش داده شده است1، در جدول مورد بررسي در دو مقطع اراضي مرتعي حاصل از بررسي تغييرات سطحِ

و درصد تغييرات پوشش گياهي در منطقه تغييرات:1جدول  2002- 1987ي زمانيي مورد پژوهش در بازه سطح

نسبت بهتغييرات مساحت
 1987سال

نوع كاربري1987مساحت2001مساحت

مرتع دائميدرصدهكتاردرصدهكتاردرصدهكتار
6/1225 100 6/1225 100 00

و جمع نتيجه  بندي گيري
ي زماني توانسته است،ي بيابانيِ مورد بررسي هاي فصلي در منطقه استفاده از بارش از ساله،15طي يك دوره  1225بيش

و بدون بازده منطقه و قابل استفاده براي دام نمايد هكتار از اراضي بياباني به. را، تبديل به مرتع دائم اميد كه نتايج حاصله،
، بتواند به عنوان الگويي در استفاده بهينه از اي موفق در بهره وري از سيالبِ با كيفيت پايين در مناطق بياباني عنوان نمونه

.، مورد توجه دست اندركاران ذيربط قرار گيردو كارآمد آب بارانيمديريت علموع آبي محدود كشورمناب
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