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 در مناطق خشک کشت ير الگوییتغ ضرورتو  بحران آب

 بردسکن ی؛ دشت جنوبيدمطالعه مور
 ، ایراندانشگاه بيرجند ، استادیار گروه جغرافيا،1مرتضي اسمعيل نژاد

 ، ایرانوسي، دانشيار گروه جغرافيا، دانشگاه سيستان و بلوچستانتقي طا

 ، ایراندانشگاه بيرجند ، استادیار گروه جغرافيا،2محمد اسکندری ثاني

 دهیچک
 یه اب ار ن اض افه برداش ت توس   ی ا ن نشدنیگزیجاو  ينيزمریز یهاآب داردنبالهبرداشت  
 یک بالیران به عنوان یشتر مناطق خشک ايدر بدیده این پ. گردديمنجر به رخداد کمبود آب م يآسمان

ورود فناوری پمپاژ است.  يبحران یهادشت این از جمله دشت جنوبي بردسکن. آیدبه شمار مي يعيطب
موجب اضافه برداشت آب از  های سنتي و غير اقتصادی در منطقه،های زیر زميني و گستر  کشتآب
طح ایستایي، نخستين و بارزترین پيامد این روی ه ب ود. خش ک های زیرزميني شد. افت شدید سهآبخان

مت ر و پي دایش پدی ده  252ها تا های عميق و افزایش عمق بعضي از آنشدن قنوات، تغيير مکاني چاه
ب ا اس تداده از ن پ ژوهش، ابت دا ی در ا های سطحي در پيرامون دشت، از پيامدهای بع دی ب ود.شکاف
اثب ات ش ده و توس   بح ران آب در منطق ه  (1132-1102) یه االس  یزومت ريپ یه اچاه هایداده
ض رورت  يبه بررسسپس  شود،ميش داده ینما ينيرزمیز یهادروگراف واحد و نقشه هم عمق آبيه
 یياي ستم اطالعات جغرافيده از سابا استدن راستا یدر ا. ه استکشت در منطقه پرداخته شد یر الگوييتغ

. ه استشد اقدامپسته و زعدران  يعنی، در منطقه یو محصول مهم و اقتصادد يابین به مکانيو مدل بول
اس ت ک ه  ياز به کاشت محصوالتين ،د آب در منطقهیبا توجه به بحران شد دهد،يمج مطالعه نشان ینتا
ن يهمچن  داشته باش د.ز ينمنطقه استعداد کاشت آن را ن حال يدر ع باال بوده و ين و بازدهیيپا ياز آبين

 1123از مجم و   ن آن اس ت ک هيمب  ،ن دو محصولیمستعد کشت ا ياراض يبایحاصل از مکان جینتا
که در جنوب شرق و غ رب  استکشت پسته مناسب  یدرصد آن برا 44 ،دشتمساحت لومتر مربع يک

کشت زعدران  یبرا است،شرق دشت شرق و شمال درصد دشت که عمدتاً 25اند و دشت پراکنده شده
 باشد.يمناسب م

 بردسکن کاشت، یالگو ،نيبحران آّب، مدل بول: يدیکلمات کل
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 مقدمه

یکي از مهمترین مخاطرات محيطي است که دارای پيامدهای اقتصادی و  ،بحران آب

و  یکش اورز یه اافزایش جمعيت و توسعه فعاليت. (2222، 1زاده)فرج اجتماعي است

منابع آب و خاک موجود و آب با کيديت خوب و همچنين فشار بر  ی، تقاضا برايصنعت

که هم اکنون زم ين را  يتردید در ميان همه بالهای يب است. داده افزایش رادر دسترس 

چ ون  يو فج ایع طبيع  يواگيردار، معضالت بهداشت یهاکند، اعم از بيماریيم تهدید

چه که کشور ما ب يش از هم ه ساخته انسان، آن یهادیگر دشواریو  طوفان زلزله، سيل،

خص و  در ه ن عوام ل بح ران آب ب یت ر. از مه مبحران آب است ،آن روبرو استبا 

 باشد.يم يسنت یو کشاورزه آب یرويو برداشت ب ياپيپ یهايوقو  خشکسال ،منطقه

هموار و  يمنطقه مورد مطالعه در جنوب شهرستان بردسکن واقع شده است که دشت

ن دش ت در حوض ه ی. ارديگيدرصد از مساحت شهرستان را در بر م 22و  صاف است

ر نم ک در ط ول یدش ت کاش مر در ش مال ک و  .ز دشت کاشمر واقع ش ده اس تیآبر

ن ی اس ت. ا گردی دهواقع  15 : 14تا  15 :2 یيايو عرض جغراف 53تا  52 :4 یيايجغراف

دال و يسرس د یهایاه کوه و کوه سرخ، از شرق به بلنديحوضه از شمال به ارتداعات س

ر درون ه یفغان،  بوغو و کوه دکن و از غرب ب ه ک و یهاوب به کوهدشت ازغند، از جن

ر نم ک در ش مال یتر دشت مورد مطالعه در حوضه ک وعيشود و در بعد وسيمحدود م

 (.1122،يتی)وال دشت لوت قرار گرفته است

شهرستان بردسکن با توجه به جایگاه جغرافيایي)واقع شدن در حاشيه کویر مرکزی( 

های ج وی منطق ه و بيشتر ریز  استاز رژیم بار  نامنظم برخوردار  ،و اقليم بياباني

 44511های کشاورزی شهرس تان ب ه مساحت زمين .رسددر زمستان و بهار به زمين مي

 رسد.هکتار مي
 

 

 

 

                                                 
1- Farajzade 
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 .يت منطقه مورد مطالعه در استان خراسان رضوی. موقع9شکل

 

 12225هکتار و کل مس احت باغ ات  12252آبيهای کشت مساحت اراضي زمين 

گس تر   (.1133 سازمان مدیریت و برنام ه ری زی خراس ان رض وی،) باشدهکتار مي

 یه ااز آب یيحج م ب اال ،در فص ل کش ت سبب ش ده اس ت ت ا در منطقه یکشاورز

ت ا  ين يرزمیز یهارسد. برداشت از آبب یبرداشت شده و به مصرف کشاورز ينيرزمیز

ق يمه عميق و نيعم یهاصورت قنات بود که از آن به بعد با حدر چاهه ب 52قبل از دهه 

 یه اص ورت چ اهه ب  ين يرزمیز یه ااز آب یيحجم باالدر حال حاضر  .افتیشدت 

ش تر يدر ب و اس تمت ر  252 یه ا ب االن چ اهیااز  يعمق بعض .شوديق برداشت ميعم

حد ر ش ده و  یهاتعدد چاه رسد.يمتر م 522گر به یکدیها با فاصله چاه ،گستره دشت
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در منطق ه باع    یبا توجه به رونق کشاورز ينيرزمیز یهاش از حد از آبيبرداشت ب

ق منطقه شده است و هر ساله چند چاه منطق ه ب ه عل ت يعم یهاچاه شتريبآب  یکسر

باع   بح ران آب  ينيرزمیسدره ز یهادهد. شدت برداشت آبير مکان مييافت آب تغ

مس تمر،  یه ااز اض افه برداش ت يناگوار ناش  ین پيامدهايهمچن. ده استدر منطقه ش

و  يساختار فيزیک يآب غير قابل جبران از زیر زمين، موجب دگرگون رداشتبعالوه بر 

 س ازديم  ه ا واردرا ب ه آن یزی اد یه اخس ارت ،شده يزیرزمين یهاآبخانه یيايميش

 (.1102والیتي،)

با بح ران آب در من اطق مختل ي ای ران و جه ان  در ارتباط يگوناگونهای پژوهش

 انجام گرفته است.

ان د. بحران آب در دشت نيش ابور پرداخت ه به بررسي (2222) فرج زاده و همکاران 

ناطق بحراني در دشت اقدام بندی مبه پهنه آنان با استداده از سيستم اطالعات جغرافيایي

   .ندکرد

يج ه رس يد نتسان را بررسي نمود و به این بحران آب در استان خرا (1135) والیتي

چنان افت آبهای زیرزمين ي وج ود دارد. وی ع الوه ب ر  های ترسالي نيز همکه در سال

های زیر زميني را دليل بح ران آب منطق ه برداشت بيش از حد منابع آب ،خشکسالي ها

  مي داند.

د ب ر ت اثير تغيي ر به بررسي مناطق بحراني با تاکي (2222) و همکاران جوزف آلکامو

 اقليم جهاني بر منابع آب پرداختند.

های بحراني من ابع شناسایي مکان همانند،نيز در پژوهشي  (2222بارتل و همکاران )

 یيشناس ارا ای و تاثير تغييرات اقليمي ب ر من ابع آب ای ن من اطق آب در مقياس منطقه

   اند.کرده

وری آب در توج  ه ب  ه به  ره( ب  ه بررس  ي بح  ران آب و 1132) ج  وان و همک  اران

در کش اورزی در ای ن ها جه ت تع دیل بح ران آب آن .کشاورزی در بيرجند پرداختند
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 يابی نه مکانيدر زم یادین مطالعات زيهمچن .دادندر الگوی کشت را پيشنهاد منطقه تغيي

 انجام گرفته است. یمحصوالت کشاورز

ه ي ته ،در کش ت زعد ران يط ي( با اس تداده از عوام ل م وثر مح1131) ياتيب رزايم 

ش ابور يمس تعد کش ت زعد ران را در دش ت ن يگر، نواحیکدیها با ق آنيها و تلدنقشه

 ن کرد.ييتع

  تون در اصدهان را مشخص نمود.یمستعد کشت ز ي( نواح1131) يکاظم 

ن من اطق ي ين بار به تعينخست یبرا (1135) همکاران و يجانيعل یگریدر پژوهش د

   .ندپرداخت ياستان خراسان جنوب مستعد کشت زرشک در

دشت جنوبي بردسکن جزئي از حوضه آبریز ایران مرکزی است که در جنوب گسل 

(. 1002، 1)والیت يدر شمال شرق کویر مرکزی واقع شده اس ت  )درونه( و کویر بزرگ

 گ راد ودرجه س انتي 2/13هوای منطقه گرم وخشک و متوس  درجه حرارت آن  آب و

 .مت ر گ زار  ش ده اس تميلي 222طور متوس  برای کل حوضه ه ن بميزان بارندگي آ

متوس   آن ب رای ک ل  ،علت باال بودن درجه حرارت هوا زیاد ب ودهه ميزان تبخير نيز ب

 متر در سال است.ميلي 1122حوضه 

 ه ایس طح آب های غير مجاز و بي رویه در دشت مورد مطالعه،برداریدر اثر بهره 

 ،رغم اعالم شدن دشت ب ه عن وان دش ت ممنوع هکند. عليت ميزیر زميني هر سال اف

مت ر و حد ر دوب اره ب رای  522ها ب ه ط رفين ت ا ح دود هرساله شاهد تغيير مکان چاه

ها در این منطقه نيز اف زایش ميزان عمق برداشت چاه ،عالوه بر این .برداشت آب هستيم

های ( و جابجایي2شخ ظاهرآباد متر)چاه باغ 252های با عمقچاه کهطوریهب ،یافته است

دید ای نه چندان دور با بح ران ش متداوت وجود دارد. بنابراین با چنين روندی در آینده

های شور و اس يدی ش دن آب شرب و پيشروی آب آب در منطقه در بخش کشاورزی،

                                                 
1 - Velayati 

 چاه باغ شخ( روستای ظاهراباد) های عميق منطقهاسناد چاه - 2
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بحرا

 ن آب

خشکسالي و اضافه 

 برداشت آب

 و آبياري سنتي آبيمحصوالت کشت 

کندن بي رويه چاههاي عميق و برداشت بيش از توان آب 

 هاي زيرزميني

 05کندن چاههاي عميق و از بين رفتن قنات ها بعد از دهه 

ریزی دقيق و کنترل ش دید برنامه. خواهد شدهای کشاورزی و پيشروی کویر روبرو چاه

 نجات دهد. يفروپاشتواند منطقه را از برداری از آب در بخش کشاورزی ميبهره
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .ایجاد بحران آب در منطقه ندیآفر .2شکل

 

 قیها و روش تحقکیتکن

ای ن بح ران در دش ت  یبحران آب و عوامل موثر در ش کل گي ر يمنظور بررسه ب

 يه ا و موقعي ت من ابع آب ه ه، ش بکه آبراي، زمين شناسيتوپوگراف یها، نقشهبردسکن

 یبرا. و مورد پرداز  قرار گرفت شد يرقوم GISدر محي   ،یزومتريپ یهامنطقه، چاه

 ش د یبن دطبق ه پرداز  و ETM یامنطقه ، تصاویر ماهواره يتهيه نقشه پوشش اراض

تهيه و در آن اليز  گوناگونصورت جداول ه . آمار واطالعات اوليه و مورد نياز ب(1)شکل

مش خص جه ت  د.، مورد اس تداده ق رار گرفتن منابع آب يوکيد يکم یهاوليد نقشهو ت

مت ر(  022)ه م ارتد ا   هم ارتدا  ين منحنیه دشت، آخرو محدود یجامعه آمار دنکر

ب ا توج ه ب ه ش رای  ش رق دش ت انتخ اب ش ده و  ، شرق و جن وبمرز شمال یمبنا
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 یب رامحدود ش دند.  ياسيمات سيجنوب و غرب دشت بر اساس تقستوپوگرافي محل،

 يچگ ونگ ( و1132-35س اله ) 5دوره  يدر ط ينمایش متوس  افت سطح آب زیرزمين

شد. س پس ب ا  یريگچاه پيزومتری سطح دشت نمونه 22 مختلي، یهاروند آن در سال

جاد و ب ر اس اس یا GIS  يدر مح ينيرزمیسطح آب ز یهاسن، دادهياستداده از شبکه ت

اث رات برداش ت  ي. این هيدروگراف به خ وبدیم گرديترس دروگراف واحد دشتيآن ه

 سازد.يرویه آب آبخانه را نمایان م يب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .هااي منطقه مورد مطالعه و موقعیت چاهارهو. تصویر ماه3شکل
 

ا ی اف ت اطالع ات از کمب ود و یدر یها به طور عمده برادروگراف آبخانيل هيتحل

ن راس تا، يدر هم (.1032، 1)هولتين استمدت قابل استداده زان اضافه مخازن در درازيم

ب ا  دروگراف واح د دش تي و ه يطق ه بررس من یزومت ريپ یه اچاه یريگآمار اندازه

ن رو  ی در اد. ی ل گردي رات سطح آب منطق ه تحليسه شد و تغیدشت مقا یهابار 

نقش ه  GISي  شود. در این راستا در محيد ميرات مخزن تاکييتغ يت کليشتر به وضعيب

 ترسيم گردید. IDWزیرزميني دشت با استداده از رو  یهابآهم عمق 

 

                                                 
1- Hoelting 
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 .دشت يزومتریپ يهاسن چاهیتا يهایچند ضلع .0شکل

 

 یه اس طح آب ،ياراض  یکاربر ،ي، خاک شناسیژئومورفولوژ یهاهیت الیدرنهاو 

در  پسته و زعد ران ياز آبين ار ،ب، ر و تعرقيتبخ ،ينيرزمیز یهات آبيديک، ينيرزمیز

ب ه  نيمنط ق ب وله و ب ا اس تداده از ي ته ARC GISبا استداده از نرم اف زار  GIS  يمح

ته که گس تر  سمحصوالت زعدران و پ یبرا کشت منطقه یهاین الگویبهتر يابیمکان

 ه ای م وثر دری ابي ابت دا الی هجه ت انج ام مک ان .پرداخته شد در منطقه دارد، یيباال

 اس تگي ری ات الزم ه اس تداده از قواع د تص ميمیابي استاندارد شدند. این عملي مکان

 (.1002، 1) چارنپراتيپ

 ،( اس  تداده ش  ده اس  ت. ای  ن منط  قBooleanن) در ای  ن پ  ژوهش از منط  ق ب  ولي

است. وزن دهي به هر واحد در هر الی ه اطالع اتي در  GISترین منطق عمليات شناخته

و یک است. یعني هر واحد از نظر کاشت زعد ران مناس ب ی ا  این مدل بر اساس صدر

                                                 
1 - Charnpratheep 
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نامناسب خواهد بود و حالت بينابيني به لحاظ تناسب وجود نخواه د داش ت. در نقش ه 

 شود.نهایي و تلديق یافته نيز هر پيکسل یا مناسب یا نامناسب تشخيص داده مي

ه ا وع هاست ک ه ب ر اس اس نظری ه مجم ORو  ANDمدل بولين دارای دو عملگر 

، 1)گریم و کن دم ي ها را استخراجاجتما  مجموعه ORاشتراک و عملگر  ANDعملگر 

2221). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .کشت در منطقه مورد مطالعه ين الگوییبحران آب و تع یلی. مدل تحل5شکل

 

تبخير، شيب، بافت هم  همبار ، هم دما،هم های اطالعاتي نياز آبي، نو  خاک، الیه

ب تهي ه آهای زیرزميني، کيديت اضي، سطوح ارتداعي، دسترسي به آبخاک، کاربری ار

داده  1ه ا ارز  ص در ی ا و سپس استاندارد شدند. سپس الیه با استداده از مدل، به الیه

های عوامل بستگي دارد که اختالف ب ين ح داقل شد. ارز  وزن عوامل به دامنه ارز 

ب ه (. 1002، 2)جه اني ده ش ده اس تهایي است که به عوامل نسبت داو حداکثر ارز 

                                                 
1 - Grimov 

2- Jahani  

 تهيه داده ها

انتخاب روش 

 تجزيه و تحليل

روش هيدروگراف 

 واحد

مناطق  ييشناسا

  يفوق بحران

انتخاب روش 

 بولين

تعيين مناطق مستعد 

 کشت زعفران و پسته
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بندی شد. نزدیک ي یرزميني در منطقه به دوکالس طبقههای زعنوان مثال دسترسي به آب

ه ا ارز  ص در داده ش د. و دور بودن از آن 1)چاه موتور( ارز   های زیرزمينيبه آب

و  Raster Calculatorب ا اس تداده از اب زار  GISپس از وزن دهي تلديق الیه در مح ي  

آن انجام گرفت و نقشه نهایي، مناطق مستعد کش ت پس ته و زعد ران در  ANDعملگر 

 دشت تهيه شد.

 

 بحث

ر و ید ذخ  ایت من  ابع آب و ک  اهش ش  دیو مح  دود يزان بارن  دگي  ب  ودن م ن  اچيز

اس ت ک ه دش ت م ورد  يمنطقه مورد مطالعه از مسائل اساس ينيرزمیز يآب یهاليپتانس

ي گسترده محص والت يدشت از ط یبرخوردار ،گرید يطرفمطالعه با آن روبروست، از 

ن منطق ه ب ه يس اکن ش تريبو اش تغال  (زعد ران )پس ته، يکرد ص ادراتیبا رو یکشاورز

 .کنديد میيبا منابع آب منطقه را تا طدر ارتبا یزیرلزوم مطالعه و برنامه یکشاورز

ج ود و ومنابع آب م نيمناسب ب يمنابع آب در واقع برقرار کردن ارتباط یزیربرنامه

ت من ابع آب و وق و  یت، مح دودي ش جمعیل اف زاي ازهاست. در حال حاضر به دلين

خياط خلق ي و ) ت منابع آب موثر واقع شودیریو مد یزی، برنامه ريخشکسال یهادوره

 (  1135 ،همکاران

کند که يدر مناطق خشک و کم آب مانند منطقه مورد مطالعه شرای  موجود حکم م

حد   ش ود و در زمين ه مص رف آب ب ه  ين تغذی ه و برداش ت از من ابع آب تعادل ب ي

 یعمل آید تا از کمبود من ابع آب موج ود جل وگيره محدودیت منابع آب توجه کامل ب

از من ابع  يبيالن مند یرویه از منابع آب و الگويصورت به ب یبردارچه بهرهشود. چنان

ش دت ک اهش ه قاب ل اس تداده ب  تدریج حجم آب ش يرین وه ب ،موجود، متوقي نشود

ش ده  يکام ل مخ ازن آب زیرزمين  نشد يله بحران آب منجر به تهمسأخواهد یافت و 

 انجام شده از بين خواهد رفت. یهاوتمام سرمایه گذاری
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عميق هستند. منب ع  یهاو چاه يفصل یهاموجود در دشت شامل رودخانه يمنابع آب

دش ت  يک ه از آبخان ه زیرزمين  اس ت قيعم یهامين آب مورد نياز منطقه چاهتأ ياصل

ش تر از يبرداش ت آب ب 1142ن منطق ه ت ا قب ل از س ال یدر ا شوند.يبردسکن تغذیه م

م ه يبعد از آن در منطقه حدر چاه آغ از ش د و ت ا ن يول ؛گرفتيم ق قنات صورتیطر

د تع داد یش ش دیداشته است. اف زا يو منظم یروند رشد حدر حالت عاد 52دوم دهه 

ه، ی ش از تغذيدر اثر برداشت ب  ينير زمیز یهاافت سطح آب  52مه دوم دهه يچاه از ن

منطق ه  یهاچاه ق ممنو  اعالم شود.يها، حدر چاه عمتا جهت حد  آبخوان شدموجب 

 22ه ا چاه يدهباشند و متوس  آبيمتر را دارا م 122ش از يبعمق  هستند.ق ياکثراً عم

عدم توجه دست ان درکاران  وتداوم این امر . (1102جهاد کشاورزی،) استه يتر در ثانيل

دیگر سبب شده که منطقه در زمينه منابع آب، وارد بحران شود و این  یمنابع آب از سو

 رغم اعالم ممنوعيت دشت کماکان تداوم یافته است.يبحران عل

ت وان م ي ،وجود آمدن بح ران آب در دش ت جن وبي بردس کنه ترین عوامل بمهم

 عوامل زیر را برشمرد:

ب ه ای ن  1122ط ور مس تمر از س اله عامل اضافه برداشت: سطح آب ریرزميني ب -

 2/2ط ور مس تمر ح دود ه های عميق هر ساله بطرف در اثر اضافه برداشت توس  چاه

  کند.متر افت مي

اد ویژه باال بودن دمای هوا در سطح دشت سبب تبخير زیه اقليم حاکم بر منطقه: ب -

 دنبال دارد.ه آب شده و افزایش امالح آب را نيز ب

های پرمصرف: باال رفتن سطح زیرکش ت محص والت کش اورزی همچ ون کشت -

  که دارای نياز آبي باال هستند. 32جو و مو در دهه  و گندم، 22پنبه در دهه  چغندرقند و

 

 

 

 
 



 

 

 

 9313ستان تابو  بهار ،سومجغرافیایی مناطق بیابانی، سال دوم، شماره هاي کاوش                             52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .رد مطالعه. منحنی هاي هم عمق پیزومترهاي منطقه مو6شکل

 

در دشت  ينيرزمیسطح آب ز یهاکردن نوساندروگراف واحد به منظور مشخصيه

س طح آب را فق   در  یه انوس ان ،یزومت ريدروگراف هر چاه پيرا هیز ؛شوديه ميته

چن د س ال  یدروگراف واح د ب راي (. ه1121والیتي،) دهديهمان چاه نشان م يحواش

دهد که دش ت يه شده است که نشان ميلعه ته( در منطقه مورد مطا1135-1102)يمتوال

ن ی مواجه است ک ه ا ينير زمید در ارتباط با منابع آب زیشد يبردسکن با بحران يجنوب

مش غولند،  ین منطقه ک ه ب ه کش اورزيدرصد از ساکن 22شت يمع یبزرگ برا یدیتهد

دن وج ود آم ه ن در منطقه باع  ب ير زمیز یهاش از حد آبيبرداشت ب يحت باشد.يم

متر  022ها تان فرونشتیاز ا ياز مناطق شده است. طول برخ يده فرونشت در بعضیپد

 (.2)شکل رسديمتر م 3متر و عمق  1 يال 2با عرض 
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 .هاي ناشی از فرونشینی سطح دشتشکاف. 7شکل
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  .دروگراف واحد دشتیه .4شکل

 

د ي ن تولیي. و عملکرد پ اجو،پنبه ندم،گ یهاآب در زراعت یبا توجه به مصرف باال

ها توس   آن ينیگزین محصوالت و جایحذف کشت ا ز،يدر هکتار و ارز  افزوده ناچ

 ،مانن د پس ته، زرش ک يو محص والت ب اغ نخود، منطقه مانند زعدران یهار کشتیسا
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 یرا ب را يمطل وب یج اقتص ادی، نت اينيرزمیز یهاآب از سدره برداشتعالوه بر کاهش 

 باشد.يورزان دارا مکشا

زعد ران  ،شونديکاشت و برداشت م هکه در منطقه مورد مطالع ين محصوالتیمهمتر

ز ي ن يم ت مناس بيداش ته و بخص و  زعد ران از ق يباشد که جنبه صادراتيو پسته م

ه ا در د آنیکاهش شدت منابع آب در منطقه و ين با توجه به اهمیبنابرابرخوردار است. 

 خوب با منطقه داش ته باش د. ین، سازگاریيپا ياز آبيکه ن است يحصوالتاز به مينده نیآ

ن در س طح ين محص والت ب ا منط ق ب ولی کاشت ا يابیبه مکانق ين تحقین در ایبنابرا

 دشت اقدام شد.

 

 رانمناطق مستعد کشت زعف

مستعد کشت زعدران در منطقه مورد مطالعه با اس تداده از م دل  ين نواحييجهت تع

م وثر در  يه اطالع اتیهر ال یهايژگیو  کشت زعدران به یشرا نهيکمتوجه به  با نيبول

ک نش انه وج ود ی ع دد  (.1)ج دول ک داده شده اس تیکشت زعدران ارز  صدر و 

در نقشه باشد. ي  کشت زعدران میشرا ینگر عدم برقرارا  کشت و عدد صدر نشیشرا

 15ش تر از يب یه ابيه ش ک و ب ی درصد مقدار  15کمتر از  یهابيب منطقه به شيش

 درصد مقدار صدر تعلق گرفته است.

ر مثب ت داش ته و يدرص د در کش ت زعد ران ت اث 15کمتر از  یهابيقت شيدر حق

ق ي اق دام ب ه تلد يده وزنپ س از  ان د.داش ته ير منديدرصد تاث 15کمتر از  یهابيش

و  Arc GISن رم اف زار در  Raster Calculaterابزار شد با استداده از  ياطالعات یهاهیال

جاد شد. یمناسب کشت زعدران ا يشامل نواح یيانجام گرفت و نقشه نها ANDعملگر 

 یدارا آنلومتر مربع از يک 111 است لومتر مربعيک( 1123) که و  مساحت دشتماز مج

دش ت  يو ش مال ش رق ين نقشه مناطق شرقیبر اساس ا .باشديمستعد کشت زعدران م

درصد مساحت دش ت را در  25که  هستندلحاظ کشت زعدران دارا ز   را این شرایبهتر

 رد.يگيبر م
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 نیعوامل بر اساس مدل بول ی. وزن ده9جدول
  يیرد عوامل موثر در کشت زعدران نيوزن براساس مدل بول
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 Bکالس  1
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 اراضی مستعد کشت پسته

ام ا  ؛کن داگرچه پسته در طيي وس يعي از ش رای  اقليم ي، آب و خ اک رش د م ي

ه ای س رد، موج ب پدی د آم دن های گرم، خشک و طوالني به همراه زمس تانتابستان
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گردد. پسته قادر است سرما را محصول مناسب و با کيديت ميمحي  مناسبي برای توليد 

درج ه ب االی ص در تحم ل  45)برای مدت طوالني( و گرما را تا  درجه زیر صدر 22تا 

ترین و ب اال -13کمينه مطلق دم ا در منطق ه . در منطقه ( 1135 ان،همکارپناهي و ) کند

محيطي تاثير گذار بر کش ت ثبت شده است. بررسي عوامل اقليمي و  درجه 42دماها تا 

ب ا توج ه  باشد.دهد که منطقه پتانسيل کاشت آن را دارا ميپسته در این منطقه نشان مي

توان د ب ه عن وان های منابع آب و خاک در منطقه کاشت درخت پسته م يبه محدودیت

درخ ت پس ته ب ه ک م آب ي و خش کي یک الگوی مناسب کشت در منطقه ارائه گردد. 

م دت  درتوان بدون آبياری که درختان کهن را ميطوریه ب ،دهدشان ميمقاومت زیاد ن

 .نگاه داشت خيلي طوالني زنده

( 2)ج دول ه ای اطالع اتيبرای ارزی ابي اس تعداد کش ت پس ته در منطق ه از الی ه

اس تداده گردی د و ب ا وزن ده ي ب ا  ،گوناگوني که تاثير مستقيم در کاشت پس ته دارن د

یابي بهترین اراضي کاشت پسته اقدام شد. نقشه خروج ي به مکاناستداده از مدل بولين 

کيلومتر مربع از مساحت  3/535نشان داد که  ،های اطالعاتي بدست آمدکه از تلديق الیه

دشت مستعد کشت پسته بوده که این مناطق بيشتر در مرک ز، جن وب و ش رق پراکن ده 

 گيرد. هنه دشت را در بر ميدرصد از پ 44اند. مساحت اراضي مستعد کشت پسته شده
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 نیعوامل بر اساس مدل بول ی. وزن ده2جدول
  يیرد عوامل موثر در کشت پسته نيوزن براساس مدل بول
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 .. مناطق مستعد کشت زعفران در دشت1شکل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .در دشت پسته. مناطق مستعد کشت 94شکل
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 يریگجهینت

از  يک یترین چ الش در من اطق مختل ي اس ت. بح ران آب همله آب ممسأامروزه 

که بحران آب در  ياز مناطق يکیباشد. يدر مناطق خشک م يطين مخاطرات محیترمهم

پ س از ده ه آب  یهاه چاهیرويباشد. حدر بيبردسکن م يدشت جنوب، افتهیآن شدت 

ک ه  یيه اهمرا با کش ت يسنت یاريها، برداشت مداوم آب و آبن رفتن قناتيو از ب 52

 ،ه ا در منطق هيت داوم خشکس الو همچن ين  نگوراند مانند ااز به به آب فروان داشتهين

 یه اکمبود آب مواجه ش ود. ش ور ش دن آب یباع  شده است که منطقه با خطر جد

ج  اد یش  ود و اير مح  دود م  یاز س  مت جن  وب دش  ت ک  ه ب  ه دش  ت ک  و ين  يرزمیز

ب ا  ن منظ ورياد آب بوده است. ب ه هم یبرداشت ز یامدهايد از پیشد یهاسدانيسوبس

م نقش ه ين ترس يهمچن دروگراف واحد و يم هيو ترس یزومتريچاه پ 22ار استداده از آم

 ين يرزمیز یه اشدت افت آب یيايستم اطالعات جغرافيعمق دشت با استداده از سهم

 .مشخص شد

آبياری سنتي و کاشت محصوالت کشاورزی که نياز آبي باالیي دارند باع  اس تداده 

هم ين منظ ور ب ا دش ت ش ده اس ت. ب ه های زیرزميني در سطح زیاد و مستمر از آب

ني از  از ی ک ط رفانتخاب دو محصول استراتژیک و اقتصادی یعني زعدران و پسته که 

ی ابي کش ت به مکان ،از طرف دیگر از ارز  باالیي برخوردار استآبي پایيني داشته و 

اقدام شد تا الگوی کشت منطقه به سمت کاشت ای ن  GISاین دومحصول با استداده از 

درص د آن  44درصد از پهنه دشت مناسب کاشت زعد ران و  25صوالت تغيير کند. مح

 مناسب کشت پسته است.

های مناسب ها همپوشاني کمي با یکدیگر دارند و پهنهجاست که این پهنهجالب این

اند. این الگ وی کاش ت ب ا زعدران در شرق دشت و پسته در غرب و جنوب قرار گرفته

اری ي ن بيشتر در فصل پایيز و پسته در فص ل تابس تان ني از ب ه آبکه زعدراتوجه به این

ری زی های زیر زميني را کاهش داده و با یک برنامهتواند ميزان برداشت از آب، ميدارند

 آبياری مناسب به بحران آب در سطح دشت مقابله کرد.



 

 

 

 9313ستان تابو  بهار ،سومجغرافیایی مناطق بیابانی، سال دوم، شماره هاي کاوش                             64

 منابع

   .های ایران، تهران(، رودخانه1121) افشين، یدا...،

های م ذهبي کش ور، بني اد ها و مکان(، فرهنگ آبادی1122) محمد حسين، پاپلي یزدی،

 های اسالمي آستان قدس رضوی، مشهد.پژوهش

 ،(1132)، منص ور م نذن پ ور کرم اني ،فرزاد فرب ود ،علي اسماعيل پور بهمن و پناهي،

و  وز ، آماتقيقحت انازمس  داش ت و برداش ت(،کش ت، پسته ) یکتاب راهنما

 .يوزشآم تاونع، ماورزیشک جویرت

وری آب ، بحران آب و لزوم توجه به به ره(1132فال سليمان، ) محمودو  ، جعدرجوان

 .11  کشاورزی در نواحي خشک، مطالعه موردی؛ دشت بيرجند،جغرافيا و توسعه،

ی استداده از سنجش از دور و سيستم اطالع ات جغرافي ایي ب را ،(1125) ،علي ،جهاني

ارزیابي زمين، مطالعه موردی حوضه طالقان، پایان نام ه کارشاس ي ارش د، دانش گاه 

 تربيت مدرس.

 ریزی منابع آّ در اراضي کش اورزی جن وب ته ران،برنامه (،1135)مجيد،  خياط خلقي،

 .22  ،2جلد مجله تحقيقات مهندسي کشاورزی،

ه ای آم اری دش ت ، گ زار (1133)، ریزی خراسان رض ویسازمان مدیریت و برنامه

 بردسکن.

 های پيزومتری دشت بردسکن.، داده(1133)، ای خراسان رضویسازمان آب منطقه

 های منطقه.های هواشناسي ایستگاه، داده(1102)، سازمان هواشناسي خراسان رضوی

 های دشت بردسکن.(، آمار پيزومتر1132، )ای استان خراسان رضویشرکت آب منطقه

تعيين نواحي مستعد کشت زرشک در اس تان ، (1135)دوستان،  رضاو بهلول  ،عليجاني

ای، دانشگاه فردوسي ، مجله جغرافيا و توسعه ناحيهGISخراسان جنوبي با استداده از

 .مشهد



 

 

 

 21   مطالعه موردی؛ دشت جنوبي بردسکن بحران آب و ضرورت تغيير الگوی کشت در مناطق خشک

مناطق مستعد کشت ی بندپهنهو یابي ادستعدا، (1131محم دی، )حسين ، مهدی کاظمي،

 پایان نامه کارشناس ي ارش د،. (GIS)فيایي اجغرت طالعااسامانه ده از ستداابا ن یتوز

 دانشگاه تهران.

های اطالعات جغرافيایي ب رای دان ش پژوه ان ، سيستم(1120)، گریم اف، بونهام کارتر

(، س ازمان زم ين شناس ي و GIS) علوم زمين، ترجم ه توس   گ روه زم ين مرج ع

 .اکتشافات معدني

 .آّب و خاک گزار  منابع ،1102مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بردسکن،

(، بررسي نواحي مستعد کش ت زعد ران در دش ت نيش ابور ب ا 1131)، ميرزابياتي، رضا

 نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس. ، پایانRSو  GISاستداده از 

 سال نه م، بحران آب در استان خراسان، تحقيقات جغرافيایي، (،1121)، سعداهلل والیتي،

  1. 

انتش ارات آس تان ق دس  (، بررسي من ابع آب اس تان خراس ان،1122)، والیتي، سعداهلل

 رضوی، مشهد.

فص لنامه م درس عل وم  بررسي بحران آب در استان خراسان، ،(1135، )والیتي، سعداهلل

 پایيز، ویژه جغرافيا. انساني،

 س ال نه م، بحران آب در استان خراسان، تحقيقات جغرافيایي، (،1121)، والیتي،سعداهلل

  1. 

ه ای زیرزمين ي، ناشي از اضافه برداش ت از آبخان ه پيامدهای(، 1123)سعداهلل،  ي،والیت

 شکده ادبيات دانشگاه فردوسي مشهد.مجله دان

Farajzade, M. (2007). Water Crisise Analysis using GIS: Case Study, 

Nishaboor Plain,Iran,Asian Journal of Plant science, 6(5). 

Joseph, A. and Thomas, H. (2002). Critical regions: A model-based 

estimation of world water  resources sensitive to global changes, Aquat. 

Sci, 352–362. 

Charnpratheep, K., Zhou, Q., Garner, B, (1997). Preliminary Landfill Site 

screening using fuzzy geographical information system. Waste 

management & Reserch.V.15.N2. 



 

 

 

 9313ستان تابو  بهار ،سومجغرافیایی مناطق بیابانی، سال دوم، شماره هاي کاوش                             62

Barthel, R. (2006). Identification of critical states of water resources on the 

regional scale under conditions of global climate change using a multi-

actor based water supply model, Geophysical Research Abstracts, 8, 

03879. 

 


