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بحران آب و ضرورت تغییر الگوي کشت در مناطق خشک
مطالعه موردي؛ دشت جنوبی بردسکن
مرتضي اسمعيل نژاد ،1استادیار گروه جغرافيا ،دانشگاه بيرجند ،ایران
تقي طاوسي ،دانشيار گروه جغرافيا ،دانشگاه سيستان و بلوچستان ،ایران
محمد اسکندری ثاني ،2استادیار گروه جغرافيا ،دانشگاه بيرجند ،ایران

چکیده
برداشت دنبالهدار آبهای زیرزميني و جایگزین نشدن ای ن اض افه برداش ت توس ب ار ه ای
آسماني منجر به رخداد کمبود آب ميگردد .این پدیده در بيشتر مناطق خشک ایران به عنوان یک بالی
طبيعي به شمار ميآید .دشت جنوبي بردسکن از جمله این دشتهای بحراني است .ورود فناوری پمپاژ
آبهای زیر زميني و گستر کشتهای سنتي و غير اقتصادی در منطقه ،موجب اضافه برداشت آب از
آبخانههای زیرزميني شد .افت شدید سطح ایستایي ،نخستين و بارزترین پيامد این روی ه ب ود .خش ک
شدن قنوات ،تغيير مکاني چاههای عميق و افزایش عمق بعضي از آنها تا  252مت ر و پي دایش پدی ده
شکافهای سطحي در پيرامون دشت ،از پيامدهای بع دی ب ود .در ای ن پ ژوهش ،ابت دا ب ا اس تداده از
دادههای چاهه ای پيزومت ری س اله ای ( )1132-1102بح ران آب در منطق ه اثب ات ش ده و توس
هيدروگراف واحد و نقشه هم عمق آبهای زیرزميني نمایش داده ميشود ،سپس به بررسي ض رورت
تغيير الگوی کشت در منطقه پرداخته شده است .در این راستا با استداده از سيستم اطالعات جغرافي ایي
و مدل بولين به مکانیابي دو محصول مهم و اقتصادی در منطقه ،یعني پسته و زعدران اقدام شده است.
نتایج مطالعه نشان ميدهد ،با توجه به بحران شدید آب در منطقه ،نياز به کاشت محصوالتي اس ت ک ه
نياز آبي پایين و بازدهي باال بوده و در عين حال منطقه استعداد کاشت آن را نيز داشته باش د .همچن ين
نتایج حاصل از مکانیابي اراضي مستعد کشت این دو محصول ،مب ين آن اس ت ک ه از مجم و 1123
کيلومتر مربع مساحت دشت 44 ،درصد آن برای کشت پسته مناسب است که در جنوب شرق و غ رب
دشت پراکنده شدهاند و  25درصد دشت که عمدتاً شرق و شمالشرق دشت است ،برای کشت زعدران
مناسب ميباشد.
کلمات کلیدي :بحران آّب ،مدل بولين ،الگوی کاشت ،بردسکن
 -1نویسنده مسئول:
-2

Email: esmailnejad.m@birjand.ac.ir
Email:Meskandarisani@birjand.ac.ir
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مقدمه
بحران آب ،یکي از مهمترین مخاطرات محيطي است که دارای پيامدهای اقتصادی و
اجتماعي است (فرجزاده .)2222 ،1افزایش جمعيت و توسعه فعاليته ای کش اورزی و
صنعتي ،تقاضا برای آب با کيديت خوب و همچنين فشار بر منابع آب و خاک موجود و
در دسترس را افزایش داده است .بي تردید در ميان همه بالهایي که هم اکنون زم ين را
تهدید ميکند ،اعم از بيماریهای واگيردار ،معضالت بهداشتي و فج ایع طبيع ي چ ون
سيل ،زلزله ،طوفان و دیگر دشواریهای ساخته انسان ،آنچه که کشور ما ب يش از هم ه
با آن روبرو است ،بحران آب است .از مه مت رین عوام ل بح ران آب ب ه خص و

در

منطقه ،وقو خشکساليهای پياپي و برداشت بيرویه آب و کشاورزی سنتي ميباشد.
منطقه مورد مطالعه در جنوب شهرستان بردسکن واقع شده است که دشتي هموار و
صاف است و  22درصد از مساحت شهرستان را در بر ميگيرد .این دش ت در حوض ه
آبریز دشت کاشمر واقع ش ده اس ت .دش ت کاش مر در ش مال ک ویر نم ک در ط ول
جغرافيایي  52 :4تا  53و عرض جغرافيایي  15 :2تا  15 : 14واقع گردی ده اس ت .ای ن
حوضه از شمال به ارتداعات سياه کوه و کوه سرخ ،از شرق به بلندیهای سرس ديدال و
دشت ازغند ،از جنوب به کوههای فغان ،بوغو و کوه دکن و از غرب ب ه ک ویر درون ه
محدود ميشود و در بعد وسيعتر دشت مورد مطالعه در حوضه ک ویر نم ک در ش مال
دشت لوت قرار گرفته است (والیتي.)1122،
شهرستان بردسکن با توجه به جایگاه جغرافيایي(واقع شدن در حاشيه کویر مرکزی)
و اقليم بياباني ،از رژیم بار

نامنظم برخوردار است و بيشتر ریز های ج وی منطق ه

در زمستان و بهار به زمين ميرسد .مساحت زمينهای کشاورزی شهرس تان ب ه 44511
هکتار ميرسد.

1- Farajzade
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شکل .9موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان خراسان رضوي.

مساحت اراضي زمين های کشت آبي 12252هکتار و کل مس احت باغ ات 12225
هکتار ميباشد (سازمان مدیریت و برنام ه ری زی خراس ان رض وی .)1133 ،گس تر
کشاورزی در منطقه سبب ش ده اس ت ت ا در فص ل کش ت ،حج م ب االیي از آبه ای
زیرزميني برداشت شده و به مصرف کشاورزی برسد .برداشت از آبهای زیرزمين ي ت ا
قبل از دهه  52به صورت قنات بود که از آن به بعد با حدر چاههای عميق و نيمه عميق
شدت یافت .در حال حاضر حجم باالیي از آبه ای زیرزمين ي ب ه ص ورت چ اهه ای
عميق برداشت ميشود .عمق بعضي از این چ اهه ا ب االی  252مت ر اس ت و در بيش تر
گستره دشت ،فاصله چاهها با یکدیگر به  522متر ميرسد .تعدد چاههای حد ر ش ده و
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برداشت بيش از حد از آبهای زیرزميني با توجه به رونق کشاورزی در منطق ه باع
کسری آب بيشتر چاههای عميق منطقه شده است و هر ساله چند چاه منطق ه ب ه عل ت
افت آب تغيير مکان ميدهد .شدت برداشت آبهای سدره زیرزميني باع

بح ران آب

در منطقه شده است .همچنين پيامدهای ناگوار ناش ي از اض افه برداش ته ای مس تمر،
عالوه بر برداشت آب غير قابل جبران از زیر زمين ،موجب دگرگوني ساختار فيزیکي و
شيميایي آبخانههای زیرزميني شده ،خس ارته ای زی ادی را ب ه آنه ا وارد م يس ازد
(والیتي.)1102،
پژوهشهای گوناگوني در ارتباط با بح ران آب در من اطق مختل ي ای ران و جه ان
انجام گرفته است.
فرج زاده و همکاران ( )2222به بررسي بحران آب در دشت نيش ابور پرداخت هان د.
آنان با استداده از سيستم اطالعات جغرافيایي به پهنهبندی مناطق بحراني در دشت اقدام
کردند.
والیتي ( )1135بحران آب در استان خراسان را بررسي نمود و به این نتيج ه رس يد
که در سالهای ترسالي نيز هم چنان افت آبهای زیرزمين ي وج ود دارد .وی ع الوه ب ر
خشکسالي ها ،برداشت بيش از حد منابع آبهای زیر زميني را دليل بح ران آب منطق ه
مي داند.
جوزف آلکامو و همکاران ( )2222به بررسي مناطق بحراني با تاکيد ب ر ت اثير تغيي ر
اقليم جهاني بر منابع آب پرداختند.
بارتل و همکاران ( )2222نيز در پژوهشي همانند ،شناسایي مکانهای بحراني من ابع
آب در مقياس منطقهای و تاثير تغييرات اقليمي ب ر من ابع آب ای ن من اطق را شناس ایي
کردهاند.
ج وان و همک اران ( )1132ب ه بررس ي بح ران آب و توج ه ب ه به رهوری آب در
کشاورزی در بيرجند پرداختند .آنها جه ت تع دیل بح ران آب در کش اورزی در ای ن
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منطقه تغيير الگوی کشت را پيشنهاد دادند .همچنين مطالعات زیادی در زمينه مکانی ابي
محصوالت کشاورزی انجام گرفته است.
ميرزا بياتي ( )1131با اس تداده از عوام ل م وثر محيط ي در کش ت زعد ران ،تهي ه
نقشهها و تلديق آنها با یکدیگر ،نواحي مس تعد کش ت زعد ران را در دش ت نيش ابور
تعيين کرد.
کاظمي ( )1131نواحي مستعد کشت زیتون در اصدهان را مشخص نمود.
در پژوهش دیگری عليجاني و همکاران ( )1135برای نخستين بار به تعي ين من اطق
مستعد کشت زرشک در استان خراسان جنوبي پرداختند.
دشت جنوبي بردسکن جزئي از حوضه آبریز ایران مرکزی است که در جنوب گسل
کویر بزرگ (درونه) و در شمال شرق کویر مرکزی واقع شده اس ت (والیت ي.)1002 ،1
آب و هوای منطقه گرم وخشک و متوس درجه حرارت آن  13/2درجه س انتيگ راد و
ميزان بارندگي آن به طور متوس برای کل حوضه  222ميليمت ر گ زار

ش ده اس ت.

ميزان تبخير نيز به علت باال بودن درجه حرارت هوا زیاد ب وده ،متوس

آن ب رای ک ل

حوضه  1122ميليمتر در سال است.
در اثر بهرهبرداریهای غير مجاز و بي رویه در دشت مورد مطالعه ،س طح آبه ای
زیر زميني هر سال افت ميکند .عليرغم اعالم شدن دشت ب ه عن وان دش ت ممنوع ه،
هرساله شاهد تغيير مکان چاهها ب ه ط رفين ت ا ح دود  522مت ر و حد ر دوب اره ب رای
برداشت آب هستيم .عالوه بر این ،ميزان عمق برداشت چاهها در این منطقه نيز اف زایش
یافته است ،بهطوریکه چاههای با عمق 252متر(چاه باغ شخ ظاهرآباد )2و جابجایيهای
متداوت وجود دارد .بنابراین با چنين روندی در آیندهای نه چندان دور با بح ران ش دید
آب در منطقه در بخش کشاورزی ،شرب و پيشروی آبهای شور و اس يدی ش دن آب

1 - Velayati
 -2اسناد چاههای عميق منطقه (چاه باغ شخ) روستای ظاهراباد
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چاههای کشاورزی و پيشروی کویر روبرو خواهد شد .برنامهریزی دقيق و کنترل ش دید
بهرهبرداری از آب در بخش کشاورزی ميتواند منطقه را از فروپاشي نجات دهد.

بحرا
ن آب

خشکسالي و اضافه
برداشت آب

کشت محصوالت آبي و آبياري سنتي

کندن بي رويه چاههاي عميق و برداشت بيش از توان آب
هاي زيرزميني

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

شکل .2فرآیند ایجاد بحران آب در منطقه.

تکنیکها و روش تحقیق
به منظور بررسي بحران آب و عوامل موثر در ش کل گي ری ای ن بح ران در دش ت
بردسکن ،نقشههای توپوگرافي ،زمين شناسي ،ش بکه آبراه هه ا و موقعي ت من ابع آب ي
منطقه ،چاههای پيزومتری ،در محي  GISرقومي شد و مورد پرداز

قرار گرفت .برای

تهيه نقشه پوشش اراضي منطقه  ،تصاویر ماهوارهای  ETMپرداز

و طبق هبن دی ش د

(شکل .)1آمار واطالعات اوليه و مورد نياز به صورت جداول گوناگون تهيه و در آن اليز
و توليد نقشههای کمي وکيدي منابع آب ،مورد اس تداده ق رار گرفتن د .جه ت مش خص
کردن جامعه آماری و محدوده دشت ،آخرین منحني هم ارتدا (ه م ارتد ا  022مت ر)
مبنای مرز شمال ،شرق و جن وب ش رق دش ت انتخ اب ش ده و ب ا توج ه ب ه ش رای
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توپوگرافي محل،جنوب و غرب دشت بر اساس تقسيمات سياسي محدود ش دند .ب رای
نمایش متوس افت سطح آب زیرزميني در طي دوره  5س اله ( )1132-35و چگ ونگي
روند آن در سالهای مختلي 22 ،چاه پيزومتری سطح دشت نمونهگيری شد .س پس ب ا
استداده از شبکه تيسن ،دادههای سطح آب زیرزميني در محي  GISایجاد و ب ر اس اس
آن هيدروگراف واحد دشت ترسيم گردید .این هيدروگراف به خ وبي اث رات برداش ت
بي رویه آب آبخانه را نمایان ميسازد.

شکل .3تصویر ماهوارهاي منطقه مورد مطالعه و موقعیت چاهها.

تحليل هيدروگراف آبخانها به طور عمده برای دریاف ت اطالع ات از کمب ود و ی ا
ميزان اضافه مخازن در درازمدت قابل استداده است (هولتين .)1032 ،1در همين راس تا،
آمار اندازهگيری چاهه ای پيزومت ری منطق ه بررس ي و هي دروگراف واح د دش ت ب ا
بار های دشت مقایسه شد و تغيرات سطح آب منطق ه تحلي ل گردی د .در ای ن رو
بيشتر به وضعيت کلي تغييرات مخزن تاکيد ميشود .در این راستا در محي  GISنقش ه
هم عمق آبهای زیرزميني دشت با استداده از رو  IDWترسيم گردید.

1- Hoelting
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شکل .0چند ضلعیهاي تایسن چاههاي پیزومتري دشت.

و درنهایت الیههای ژئومورفولوژی ،خاک شناسي ،کاربری اراض ي ،س طح آبه ای
زیرزميني ،کيديت آبهای زیرزميني ،تبخير و تعرق ،بار  ،نياز آبي پسته و زعد ران در
محي  GISبا استداده از نرم اف زار  ARC GISتهي ه و ب ا اس تداده از منط ق ب ولين ب ه
مکانیابي بهترین الگویهای کشت منطقه برای محصوالت زعدران و پسته که گس تر
باالیي در منطقه دارد ،پرداخته شد .جه ت انج ام مک انی ابي ابت دا الی هه ای م وثر در
مکانیابي استاندارد شدند .این عملي ات الزم ه اس تداده از قواع د تص ميمگي ری اس ت
( چارنپراتيپ.)1002 ،1
در ای ن پ ژوهش از منط ق ب ولي ن( )Booleanاس تداده ش ده اس ت .ای ن منط ق،
شناختهترین منطق عمليات  GISاست .وزن دهي به هر واحد در هر الی ه اطالع اتي در
این مدل بر اساس صدر و یک است .یعني هر واحد از نظر کاشت زعد ران مناس ب ی ا

1 - Charnpratheep
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نامناسب خواهد بود و حالت بينابيني به لحاظ تناسب وجود نخواه د داش ت .در نقش ه
نهایي و تلديق یافته نيز هر پيکسل یا مناسب یا نامناسب تشخيص داده ميشود.
مدل بولين دارای دو عملگر  ANDو  ORاست ک ه ب ر اس اس نظری ه مجموع هه ا
عملگر  ANDاشتراک و عملگر  ORاجتما مجموعهها را استخراج م يکن د (گریم و،1
.)2221
تهيه داده ها
انتخاب روش
تجزيه و تحليل
روش هيدروگراف
واحد

شناسايي مناطق
فوق بحراني
انتخاب روش
بولين
تعيين مناطق مستعد
کشت زعفران و پسته

شکل .5مدل تحلیلی بحران آب و تعیین الگوي کشت در منطقه مورد مطالعه.

الیههای اطالعاتي نياز آبي ،نو خاک ،هم همبار  ،هم دما ،هم تبخير ،شيب ،بافت
خاک ،کاربری اراضي ،سطوح ارتداعي ،دسترسي به آبهای زیرزميني ،کيديت آب تهي ه
و سپس استاندارد شدند .سپس الیه با استداده از مدل ،به الیهه ا ارز
شد .ارز

ص در ی ا  1داده

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

و حداکثر ارز هایي است که به عوامل نسبت داده ش ده اس ت (جه اني .)1002 ،2ب ه

1 - Grimov
2- Jahani
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عنوان مثال دسترسي به آبهای زیرزميني در منطقه به دوکالس طبقهبندی شد .نزدیک ي
به آبهای زیرزميني (چاه موتور) ارز

 1و دور بودن از آنه ا ارز

ص در داده ش د.

پس از وزن دهي تلديق الیه در مح ي  GISب ا اس تداده از اب زار  Raster Calculatorو
عملگر  ANDآن انجام گرفت و نقشه نهایي ،مناطق مستعد کش ت پس ته و زعد ران در
دشت تهيه شد.
بحث
ن اچيز ب ودن مي زان بارن دگي و مح دودیت من ابع آب و ک اهش ش دید ذخ ایر و
پتانسيلهای آبي زیرزميني منطقه مورد مطالعه از مسائل اساسي اس ت ک ه دش ت م ورد
مطالعه با آن روبروست ،از طرفي دیگر ،برخورداری دشت از طيي گسترده محص والت
کشاورزی با رویکرد ص ادراتي (پس ته ،زعد ران) و اش تغال بيش تر س اکنين منطق ه ب ه
کشاورزی لزوم مطالعه و برنامهریزی در ارتباط با منابع آب منطقه را تایيد ميکند.
برنامهریزی منابع آب در واقع برقرار کردن ارتباطي مناسب بين منابع آب موج ود و
نيازهاست .در حال حاضر به دلي ل اف زایش جمعي ت ،مح دودیت من ابع آب و وق و
دورههای خشکسالي ،برنامه ریزی و مدیریت منابع آب موثر واقع شود (خياط خلق ي و
همکاران)1135 ،
در مناطق خشک و کم آب مانند منطقه مورد مطالعه شرای موجود حکم ميکند که
تعادل ب ين تغذی ه و برداش ت از من ابع آب ي حد

ش ود و در زمين ه مص رف آب ب ه

محدودیت منابع آب توجه کامل به عمل آید تا از کمبود من ابع آب موج ود جل وگيری
شود .چنانچه بهرهبرداری به صورت بيرویه از منابع آب و الگوی بيالن مندي از من ابع
موجود ،متوقي نشود ،به تدریج حجم آب ش يرین و قاب ل اس تداده ب ه ش دت ک اهش
خواهد یافت و مسﺄله بحران آب منجر به تهي شدن کام ل مخ ازن آب زیرزمين ي ش ده
وتمام سرمایه گذاریهای انجام شده از بين خواهد رفت.
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منابع آبي موجود در دشت شامل رودخانههای فصلي و چاههای عميق هستند .منب ع
اصلي تﺄمين آب مورد نياز منطقه چاههای عميق اس ت ک ه از آبخان ه زیرزمين ي دش ت
بردسکن تغذیه ميشوند .در این منطق ه ت ا قب ل از س ال  1142برداش ت آب بيش تر از
طریق قنات صورت ميگرفت؛ ولي بعد از آن در منطقه حدر چاه آغ از ش د و ت ا نيم ه
دوم دهه  52روند رشد حدر حالت عادی و منظمي داشته است .اف زایش ش دید تع داد
چاه از نيمه دوم دهه  52افت سطح آبهای زیر زميني در اثر برداشت ب يش از تغذی ه،
موجب شد تا جهت حد آبخوانها ،حدر چاه عميق ممنو اعالم شود .چاههای منطق ه
اکثراً عميق هستند .عمق بيش از  122متر را دارا ميباشند و متوس آبدهي چاهه ا 22
ليتر در ثانيه است (جهاد کشاورزی .)1102،تداوم این امر و عدم توجه دست ان درکاران
منابع آب از سوی دیگر سبب شده که منطقه در زمينه منابع آب ،وارد بحران شود و این
بحران عليرغم اعالم ممنوعيت دشت کماکان تداوم یافته است.
مهمترین عوامل به وجود آمدن بح ران آب در دش ت جن وبي بردس کن ،م يت وان
عوامل زیر را برشمرد:
 عامل اضافه برداشت :سطح آب ریرزميني به ط ور مس تمر از س ال 1122ب ه ای نطرف در اثر اضافه برداشت توس چاههای عميق هر ساله به ط ور مس تمر ح دود 2/2
متر افت ميکند.
 اقليم حاکم بر منطقه :به ویژه باال بودن دمای هوا در سطح دشت سبب تبخير زیادآب شده و افزایش امالح آب را نيز به دنبال دارد.
 کشتهای پرمصرف :باال رفتن سطح زیرکش ت محص والت کش اورزی همچ ونچغندرقند و پنبه در دهه  22و گندم ،جو و مو در دهه  32که دارای نياز آبي باال هستند.
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شکل .6منحنی هاي هم عمق پیزومترهاي منطقه مورد مطالعه.

هيدروگراف واحد به منظور مشخصکردن نوسانهای سطح آب زیرزميني در دشت
تهيه ميشود؛ زیرا هيدروگراف هر چاه پيزومت ری ،نوس انه ای س طح آب را فق

در

حواشي همان چاه نشان ميدهد (والیتي .)1121،هي دروگراف واح د ب رای چن د س ال
متوالي( )1135-1102در منطقه مورد مطالعه تهيه شده است که نشان ميدهد که دش ت
جنوبي بردسکن با بحراني شدید در ارتباط با منابع آب زیر زميني مواجه است ک ه ای ن
تهدیدی بزرگ برای معيشت  22درصد از ساکنين منطقه ک ه ب ه کش اورزی مش غولند،
ميباشد .حتي برداشت بيش از حد آبهای زیر زمين در منطقه باع

ب ه وج ود آم دن

پدیده فرونشت در بعضي از مناطق شده است .طول برخي از این فرونشتها تا 022متر
با عرض  2الي  1متر و عمق  3متر ميرسد (شکل.)2
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شکل .7شکافهاي ناشی از فرونشینی سطح دشت.
بارش
عمق آب زيرزميني
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ب
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شکل .4هیدروگراف واحد دشت.

با توجه به مصرف باالی آب در زراعتهای گندم ،جو،پنبه .و عملکرد پ ایين تولي د
در هکتار و ارز

افزوده ناچيز ،حذف کشت این محصوالت و جایگزیني آنها توس

سایر کشتهای منطقه مانند زعدران ،نخود و محص والت ب اغي مانن د پس ته ،زرش ک،
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عالوه بر کاهش برداشت آب از سدرههای زیرزميني ،نت ایج اقتص ادی مطل وبي را ب رای
کشاورزان دارا ميباشد.
مهمترین محصوالتي که در منطقه مورد مطالعه کاشت و برداشت ميشوند ،زعد ران
و پسته ميباشد که جنبه صادراتي داش ته و بخص و

زعد ران از قيم ت مناس بي ني ز

برخوردار است .بنابراین با توجه به اهميت منابع آب در منطقه و کاهش شدید آنه ا در
آینده نياز به محصوالتي است که نياز آبي پایين ،سازگاری خوب با منطقه داش ته باش د.
بنابراین در این تحقيق به مکانیابي کاشت ای ن محص والت ب ا منط ق ب ولين در س طح
دشت اقدام شد.
مناطق مستعد کشت زعفران
جهت تعيين نواحي مستعد کشت زعدران در منطقه مورد مطالعه با اس تداده از م دل
بولين با توجه به کمينه شرای کشت زعدران به ویژگيهای هر الیه اطالع اتي م وثر در
کشت زعدران ارز

صدر و یک داده شده اس ت (ج دول .)1ع دد ی ک نش انه وج ود

شرای کشت و عدد صدر نشانگر عدم برقراری شرای کشت زعدران ميباشد .در نقشه
شيب منطقه به شيبهای کمتر از  15درصد مقدار ی ک و ب ه ش يبه ای بيش تر از 15
درصد مقدار صدر تعلق گرفته است.
در حقيقت شيبهای کمتر از  15درص د در کش ت زعد ران ت اثير مثب ت داش ته و
شيبهای کمتر از  15درصد تاثير مندي داش تهان د .پ س از وزنده ي اق دام ب ه تلدي ق
الیههای اطالعاتي شد با استداده از ابزار  Raster Calculaterدر ن رم اف زار  Arc GISو
عملگر  ANDانجام گرفت و نقشه نهایي شامل نواحي مناسب کشت زعدران ایجاد شد.
از مجمو مساحت دشت که ( )1123کيلومتر مربع است  111کيلومتر مربع از آن دارای
مستعد کشت زعدران ميباشد .بر اساس این نقشه مناطق شرقي و ش مال ش رقي دش ت
بهترین شرای را از لحاظ کشت زعدران دارا هستند که  25درصد مساحت دش ت را در
بر ميگيرد.
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جدول .9وزن دهی عوامل بر اساس مدل بولین
وزن براساس مدل بولين

ردیي

عوامل موثر در کشت زعدران

1

کالس A

2

کالس B

2

کالس A

1

کالس B

1

کالس A

2

کالس B

1

کالس A

2

کالس B

2

کالس A

1

کالس B

1

کالس A

1

کالس B

2

کالس C

2

کالس D

1

کالس A

2

کالس B

1

کالس C

1

کالس D

1

کالس A

دسترسي به

2

کالس B

آبهای زیرزميني

1

کالس A

1

کالس B

2

کالس C

سطوح ارتداعي

توپوگرافي

شيب

1

بار

1

اقليم

تبخير

2

4

دما

5

کاربری اراضي

منابع خاک
بافت خاک

منابع آب

کيديت آب

2

اراضی مستعد کشت پسته
اگرچه پسته در طيي وس يعي از ش رای اقليم ي ،آب و خ اک رش د م يکن د؛ ام ا
تابستانهای گرم ،خشک و طوالني به همراه زمس تانه ای س رد ،موج ب پدی د آم دن
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محي مناسبي برای توليد محصول مناسب و با کيديت ميگردد .پسته قادر است سرما را
تا  22درجه زیر صدر (برای مدت طوالني) و گرما را تا  45درج ه ب االی ص در تحم ل
کند (پناهي و همکاران .) 1135 ،در منطقه کمينه مطلق دم ا در منطق ه  -13و ب االترین
دماها تا  42درجه ثبت شده است .بررسي عوامل اقليمي و محيطي تاثير گذار بر کش ت
پسته در این منطقه نشان ميدهد که منطقه پتانسيل کاشت آن را دارا ميباشد .ب ا توج ه
به محدودیتهای منابع آب و خاک در منطقه کاشت درخت پسته م يتوان د ب ه عن وان
یک الگوی مناسب کشت در منطقه ارائه گردد .درخ ت پس ته ب ه ک م آب ي و خش کي
مقاومت زیاد نشان ميدهد ،به طوریکه درختان کهن را ميتوان بدون آبياری در م دت
خيلي طوالني زنده نگاه داشت.
برای ارزی ابي اس تعداد کش ت پس ته در منطق ه از الی هه ای اطالع اتي (ج دول)2
گوناگوني که تاثير مستقيم در کاشت پس ته دارن د ،اس تداده گردی د و ب ا وزن ده ي ب ا
استداده از مدل بولين به مکانیابي بهترین اراضي کاشت پسته اقدام شد .نقشه خروج ي
که از تلديق الیههای اطالعاتي بدست آمد ،نشان داد که  535/3کيلومتر مربع از مساحت
دشت مستعد کشت پسته بوده که این مناطق بيشتر در مرک ز ،جن وب و ش رق پراکن ده
شدهاند .مساحت اراضي مستعد کشت پسته  44درصد از پهنه دشت را در بر ميگيرد.
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جدول .2وزن دهی عوامل بر اساس مدل بولین
وزن براساس مدل بولين

عوامل موثر در کشت پسته

1

کالسC

2

کالس A

1

کالس B

1

کالس A

2

کالس B

1

کالس A

1

کالس B

2

کالس A

سطوح ارتداعي
شيب

توپوگرافي

1

کالس B

1

بار

تبخير

2

1

اقليم

2

کالس A

ردیي

4

دما

کالس B
1

کالس A

1

کالس B

2

کالس C

2

کالس D

1

کالس A

1

کالس B

2

کالس C

2

کالس D

1

کالس A

دسترسي ب ه آبه ای

2

کالس B

زیرزميني

1

کالس A

2

کالس B

2

کالس C

5

کاربری اراضي

منابع خاک

بافت خاک

2

منابع آب

کيديت آب
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شکل .1مناطق مستعد کشت زعفران در دشت.

شکل .94مناطق مستعد کشت پسته در دشت.
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نتیجهگیري
امروزه مسﺄله آب مهمترین چ الش در من اطق مختل ي اس ت .بح ران آب یک ي از
مهمترین مخاطرات محيطي در مناطق خشک ميباشد .یکي از مناطقي که بحران آب در
آن شدت یافته ،دشت جنوبي بردسکن ميباشد .حدر بيرویه چاههای آب پ س از ده ه
 52و از بين رفتن قناتها ،برداشت مداوم آب و آبياری سنتي همرا با کش ته ایي ک ه
نياز به به آب فروان داشتهاند مانند انگور و همچن ين ت داوم خشکس اليه ا در منطق ه،
باع

شده است که منطقه با خطر جدی کمبود آب مواجه ش ود .ش ور ش دن آبه ای

زیرزمين ي از س مت جن وب دش ت ک ه ب ه دش ت ک ویر مح دود م يش ود و ایج اد
سوبسيدانسهای شدید از پيامدهای برداشت زیاد آب بوده است .ب ه هم ين منظ ور ب ا
استداده از آمار  22چاه پيزومتری و ترسيم هيدروگراف واحد و همچن ين ترس يم نقش ه
همعمق دشت با استداده از سيستم اطالعات جغرافيایي شدت افت آبه ای زیرزمين ي
مشخص شد.
آبياری سنتي و کاشت محصوالت کشاورزی که نياز آبي باالیي دارند باع

اس تداده

زیاد و مستمر از آبهای زیرزميني در سطح دش ت ش ده اس ت .ب ه هم ين منظ ور ب ا
انتخاب دو محصول استراتژیک و اقتصادی یعني زعدران و پسته که از ی ک ط رف ني از
آبي پایيني داشته و از طرف دیگر از ارز

باالیي برخوردار است ،به مکانی ابي کش ت

این دومحصول با استداده از  GISاقدام شد تا الگوی کشت منطقه به سمت کاشت ای ن
محصوالت تغيير کند 25 .درصد از پهنه دشت مناسب کاشت زعد ران و  44درص د آن
مناسب کشت پسته است.
جالب اینجاست که این پهنهها همپوشاني کمي با یکدیگر دارند و پهنههای مناسب
زعدران در شرق دشت و پسته در غرب و جنوب قرار گرفتهاند .این الگ وی کاش ت ب ا
توجه به اینکه زعدران بيشتر در فصل پایيز و پسته در فص ل تابس تان ني از ب ه آبي اری
دارند ،ميتواند ميزان برداشت از آبهای زیر زميني را کاهش داده و با یک برنامهری زی
آبياری مناسب به بحران آب در سطح دشت مقابله کرد.
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