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تحت تأثير تخريب پوشش گياهي سيستان استفاده از تكنيك سنجش از دور در مطالعه 

  خشكسالي هاي اخير

  

  سيد محمود حسيني

  دانشجوي كارشناسي ارشد بيابانزدايي
  حامد شفيعي

  دانشجوي كارشناسي ارشد بيابانزدايي
  احمد احمديان

  .دانشجوي دكتري اكولوژي، دانشگاه زابل

  كوزاد پرسور

  نشجوي كارشناسي ارشد بيابانزداييدا
  

  :چكيده

امروزه استفاده از سيستم هاي اطالعات جغرافيايي و تصاوير ماهواره اي جايگاه و نقش ويژه اي در مطالعات مربوط به منابع 
نشان  مقايسه تصاوير حاصل از يك دوره زماني مشخص مي تواند روند تغييرات هر منطقه را. طبيعي و محيط زيست يافته است

- 1999(در جنوب شرقي ايران در منطقه سيستان، چندين خشكسالي در طي قرن اخير رخ داده و خشكسالي اخير  . دهد
سال گذشته گزارش شده است به طوريكه اثرات زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي  600وخيم ترين خشكسالي در ) 2006

كه مربوط به زمان قبل از  1998سال  TMده از تصاوير سنجنده دراين تحقيق با استفا. زيادي را به دنبال داشته است
  كه در زمان خشكسالي برداشت شده است، تغييرات پوشش 2002سال  +ETMو نيز تصاوير سنجنده  بودهخشكسالي 

عمده ترين تغييرات  بدست آمدهنتايج بر اساس  .مورد بررسي قرار گرفت  WDVIبه كمك شاخص گياهي  گياهي سيستان
پس از محاسبه نقشه . گرديد به صورت احيا، تخريب و بدون تغيير طبقه بنديمنطقه مختلف  رفته در قسمتهايت گصور

رسيده است كه  2002هزار هكتار در سال  24به  1998هزار هكتار در سال  101تفاضلي مشخص شد كه سطح پوشش از 
، از طرفي در قسمتهاي چاه نيمه، نياتك .اين مناطق است عمده ترين تغيير مربوط به اراضي زراعي رها شده و حذف پوشش در

  . ت شده بودند پوشش گياهي افزايش يافتجنگلهاي دست كاشت و مناطق حفاظ جزءكه  قرقري و مراتع قرق شده لورگ باغ
  +TM ،ETM، پوشش گياهي، WDVIخشكسالي، سيستان، : كلمات كليدي
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   :مقدمه

هاي بي  و بر هم خوردن تعادل اكولوژيك حاكم بر محيط زيست در اثر بهره برداري رشد فزاينده جمعيت، محدود بودن منابع

از عمده ترين اين مشكالت . بخصوص در چند دهه اخير باعث بروز مشكالتي در كشور شده استو تغييرات اقليمي رويه انسان 

 مناطقاكثر فرسايش بادي در  ورظهو  شديدهاي  در بخش منابع طبيعي مي توان به بروز سيل هاي مخرب، وقوع طوفان

اين واژه از ريشه  .بيابان اتالق مي گردد مناطقاين  به برپايه طبقه بندي هاي اقليميد كه اشاره نمو كشور خشك، نيمه خشك

  Desert و در فرهنگ انگليسي به )Sahara(گرفته شده در  فرهنگ عرب به صحرا جاي بي آب  به معني   Via panپهلوي

توسط  1997تا كنون براي بيابان تعاريف و تعابير زيادي ارائه شده است كه كامل ترين اين تعاريف در سال  .معروف است

UNEP بر طبق اين تعريف، بيابان به اكوسيستم هاي زوال يافته اي اطالق مي گردد كه استعداد توليد طبيعي . مطرح شد

محيطي و اين مهم نه تنها به عوامل اقليمي بلكه به عوامل  .رفته است فته و يا به كلي از بيندر آنها كاهش يا )بيوماس(گياهي 

 .هاي انسان در محيط بستگي دارد توپوگرافي، كميت و كيفيت آب ، خاك و خاصه دخالت ،از جمله ساختار زمين شناسي

يات در خشكي هاي كمبود يا فقدان پوشش گياهي، به عنوان عامل اصلي زنجيره حها بيابان  تمام مشخصه اصلي و عمومي

فصول سرد و گرم و حتي شبانه روز، تبخير شديد، شور و قليايي  مايكمي نزوالت آسماني ساليانه، اختالف شديد د. زمين است

گونه بودن اراضي، فرسايش پذير بودن خاك و وقوع بادهاي با سرعت بيش از سرعت آستانه فرسايش خاك از خصوصيات اين 

تخريب سرزمين در نواحي خشك، نيمه  زعبارت است اكه موجب گسترش بيابانها ميگردد، بانزايي بياپديده  .اراضي مي باشد

درصد  41يا سرزمينهاي خشك اطالق ميشود كه حدوداً  dry landsدر مجموع به آنها  معموال( خشك و نيمه مرطوب خشك 

  .ي پديد مي آيدكه در اثر فعاليتهاي انساني و تغييرات اقليم) سطح زمين را فراگرفته اند

در چند سال اخير خشكسالي به عنوان يك معضل بزرگ پديدار شده و موجب تشديد كه  از آنجائي در منطقه سيستان

امروزه با توجه به . لذا درك اثرات ناشي از خشكسالي بر توليدات بيولوژيك منطقه امري ضروري مينمايدبيابانزايي گرديده 

نظير بهنگام بودن، چند طيفي بودن، تكراري بودن، پوشش وسيع و افزايش روزافزون توان  ،اي قابليت باالي تصاوير ماهواره

بيابان زايي در ايران  .استفاده كرد و خشكسالي زايي بيابان جهت مطالعه و بررسي   توان از آنها تفكيك طيفي و مكاني ، مي

ميتواند هزينه هاي چنين مطالعاتي   GISو   RSاز  استفاده بعلت كمبود نيرو و كمبود بودجه، .بشدت در حال گسترش است

ميالدي بحث استفاده از نسبت  80مدتي بعد از ظهور ماهواره ها در اوايل دهه . را گاهي اوقات به كمتر از نصف تقليل دهد

ط آنها تا توس آمديش گيري طيفي و استفاده از شاخصهاي گياهي جهت برآورد پوشش گياهي و جهت مطالعات بيابانزايي پ

ارزيابي هدف از اين تحقيق  . پرداخت) مثل عناصر خاك(بتوان به نحو بهتري به بررسي پوشش گياهي و ساير عناصر موضوعي 

باشد از اين رو در اين  مي GISو   RSبا استفاده از  تاثير خشكسالي اخير بر روي تخريب پوشش گياهي در منطقه سيستان

هاي آنها، مقادير پوشش مربوط به  پردازش واي  هاي ماهواره و نيز تهيه داده شش الزمآوري اطالعات پو جمع مطالعه پس از

  .محاسبه شده و سپس با محاسبه نقشه تفاضلي، تغييرات پوشش حاصل از خشكسالي تشريح شد 2002و  1998سالهاي 
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  :مواد و روشها

واقع ) غالبا از جمعيت كم تراكمي برخوردار است كه(منطقه سيستان دلتايي است پر جمعيت كه در منطقه جنوب شرقي ايران 

در تقسيمات سياسي جزء استان سيستان و بلوچستان است كه پس از تقسيم استان خراسان، اكنون پهناورترين . گرديده است

ستان اين منطقه از شمال وشرق با كشور افغانستان،از غرب با استان خراسان جنوبي واز جنوب با شهر. استان كشور ميباشد

  . زاهدان هم مرز است

از لحاظ . است) كيلومترمربع 5000حدود (و يك تاالب ) كيلومترمربع 2500حدود (حاوي يك دشت دلتايي منطقه سيستان 

كيلومتر مربع وسعت دارد بطوريكه  150000جغرافيايي، حوزه سيستان بخشي از حوزه بسيار بزرگ هيرمند است كه حدود 

ميليمتر و متوسط دماي  53بارش متوسط ساالنه آن ). 2-3(آن را تشكيل ميدهد % 5ر دارد و فقط سيستان در انتهاي آن قرا

منر است  590تا  430ارتفاع منطقه بين . درجه سانتيگراد است و طبق شاخص دومارتن فراخشك محسوب ميشود 22ساليانه 

عموما كواترنر است كه البته كوه خواجه  از نظر زمين شناسي نوع سازند منطقه. و شيب عمومي يكنواخت و جزيي است

. خاكهاي منطقه نيز همگي در رده انتيسول و اريديسول قرار دارند. مثتسني است و يك رخنمون بازالتي پليستوسني است

تاالب . منطقه سيستان در بر گيرنده درياچه هاي هامون است كه در قسنتهاي شمالي و غربي دشت سيستان واقع شده اند

هزار هكتار وسعت تاالبهايي مهم براي پرندگان  50000هكتار وسعت و هامون سابوري و هلمند  با  10000وزك با هامون پ

هزار نفر است و اقتصاد و معيشت آنها  400000از نظر جمعيتي،  جمعيت سيستان بيش از . آبي مهاجر زمستاني ميباشند

دشت سيستان به طور كامل در شهرستان زابل واقع شده كه . ار استو منابع درياچه ها استو) آبي و ديم(بيشتر بر كشاورزي 

رسيد  2005نفر در سال  405000به  1996نفر در سال 334500جمعيت آن با افزايش بسيار زياد در بخش شهري از 

ت اصلي غال. فعاليت اصلي جمعيت روستايي سيستان كشاورزي آبي و ديم است .)سالنامه آماري استان سيستان و بلوچستان(

. ميباشد) هكتار20000(و هندوانه ) هكتار20000(، جو )هكتار60000(كه در دوره هاي خشك كشت ميشود شامل گندم

جدول (در كنار كشاورزي دامداري نيز سهم عمده اي در معيشت مردم محلي دارد . هكتار ميرسد 3000سطح باغات هم به 

  ). 1شماره 

  
  .شسكسالي و قبل از آنتعداد دام در زمان خ: 1شماره  جدول

  تعداد دام  تا قبل از خشكسالي  در زمان خشكسالي

  گاو  135000  61750

  گوسفند  1021000  496000

  بز  242000  124000

  شتر  8350  5700

  ماكيان خانگي  342000  416660
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  ماكيان صنعتي  1743000  2975000

  

ميليمتر منطقه اي بسيار خشك و بياباني است كه از  4500ميليمتر و تبخير  53منطقه سيستان با بارش متوسط ساالنه   

اراوه  UNEPطبق نقشه بيابانها كه توسط . مشكالت ناشي از فرسايش بادي، كمبود آب، شوري زايي و خشكساليها رنج ميبرد

  .ديده ميشود پررنگ قرار دارد كه در شكل زير به صورت شده منطقه سيستان در هر سه معيار تعريف بيابان

  

  
  .پررنگ ديده ميشود با هم همپوشاني دارند به صورتقسمتهايي كه هر سه معيار پوشش . محدوده بيابانهاي جهان و ايران -2شكل

  

   :آوري اطالعات موردنياز جمع -

  :در انجام اين تحقيق از اطالعات و وسايل زير استفاده شد

مربوط به آوريل )ورد مطالعه در دو فرين جاي داشتمحدوده م( 39و 38رديفهاي  157، مسير TM  دو فريم از سنجنده -

  . 2006مربوط به آوريل  39و38رديفهاي  ETM+ 157و دو فريم از سنجنده 1998

  مربوط به منطقه 1:50000نقشه هاي توپوگرافي  -

  .اطالعات پوشش گياهي، هواشناسي، نقشه كاربري اراضي و ساير اليه هاي اطالعاتي مورد نياز -

 ARCVIEW 3.3مانند GISافزارهاي  ، نرمPHOTOSHOP 9.0افزار  ، نرمENVI 4.32هاي سنجش از دور شامل افزار نرم -

  .Excel 2003 افزارهاي آماري شامل  نرم

  

  اي مورد استفاده هاي ماهواره تهيه داده -
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تصاوير برداشت شده در و نيز ) 1998(از آنجا كه هدف اين مطالعه بررسي اثر خشكسالي است، از تصاوير قبل از خشكسالي 

بهره گرفته شد ضمن اينكه سعي شد هر دو سري تصاوير از لحاظ تاريخ فصل و ماه با هم مطابقت ) 2002(زمان خشكسالي 

 . و پوشش گياهي در وضع مطلوبي قرار دارد)ماه آوريل(داشته باشند 

 

  تصحيح هندسي -

بروي تصوير خام صورت گيرد تا  1تي از جمله تصحيح هندسياي ابتدا الزم است تصحيحا پيش از تحليل اطالعات ماهواره

كه توسط سازمان نقشه برداري ) MrSID(به اين منظور فايل استانداردي . مختصات تمام تصاوير تصحيح و يكسان سازي شود

فت به صورت گر 1998و  2002براي زمين مرجع نمودن توليد شده بود تهيه گرديد و توسط آن تصحيح هندسي در تصاوير 

در نرم افزار   كه عوارض منطقه رابه خوبي نشان مي داد، FCC542اين صورت كه ابتدا از بين تصاوير رنگي كاذب ، تركيب 

GEOMATICA اين نرم افزار به علت اينكه تمام باندها را در حافظه موقت كامپيوتر بارگذاري ميكند، سرعت بي .انتخاب شد

از آنجا كه به . و متصل شدند 2چسبانده 7و5و4و3و2و1ابتدا باندهاي  ENVIنرم افزار سپس در . دارد FCCنظيري در توليد 

نقطه كنترلي نظير  25بيش از . در اين مطالعه نيازي احساس نشد، براي افزايش سرعت محاسبات، حذف شدند 6و  8باندهاي 

لراسها و غيره مشخص گرديده و در تصاوير تقاطع جاده ها، آبراهه ها فرودگاه، لكه هاي سفيد گچي يا نمكي در دشت، خط ا

شد  5تصاوير كشيده 4ترين همسايه و به روش نزديك 3برداري مجدد سپس با  نمونه. عالمت زده شد) FCCو  MrSID(متناظر

هاي  توسط نقشه 6تصاويرٍ ثبت داده شده. به دست آمد 0.7و خطاي جذر مربعات ميانگين براي تمام تصاوير، كمتر از 

  . ي بررسي وصحت آن تاييد شدتوپوگراف

  

  تصحيح راديومتريك -

استفاده ميشود، تصحيح راديومتريك امري گريزناپذير است تا اثرات منفي اتمسفر، توپوگرافي  7زماني كه از تصاوير چندزمانه

  .هاي رقومي تأثير گذاشته است، برطرف گردد  وسنجنده كه بر روي داده

سنجي دارند به طوري كه چندين  اشكاالت خطاي تابش 3و  1مشاهده شد كه باندهاي  TMاي سنجنده  هاي ماهواره در داده

هاي آن توسط سنجنده اطالعاتي برداشت  هاي رقومي بودند و در واقع براي پيكسل سطر به صورت نوار سياه رنگ بدون داده

نوع خطها به صورت اتوماتيك  اين  replace bad linesبا دستور   ENVIافزار  در نرم. نشده بود و ارزش رقومي آنها صفر بود

  . شوند تصحيح مي

                                                 
1
 - Geometric Correction 

2
 - Layer stacking  

3
 - Resampling 

4
 - Nearest Neighbor 

5
 - Warp  

6
 - Rectify  

7
 - Multitemporal 
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داريم، مي توان آن را به عنوان باند مبنا براي  7را در باند  8همچنين از آنجا كه در تصاوير، كمترين تأثير پخشندگي نور

بين . گردد هستند تعيين مييعني مناطقي كه بر اثر عامل توپوگرافيك داراي سايه . تصحيح آتمسفريك ساير باندها به كار برد

DN و 1دار در باند  مناطق سايه ،DN  اگر . دهيم رگرسيون برقرار كرده و خطي بر آنها عبور مي 7مناطق داراي سايه در باند

 9گذرد ولي درصورت وجودتيرگي خط عبور داده شده، فاصله هيچ تيرگي وجود نداشته باشد خط ثبت شده از خط مبنا مي

ميزان  TMدر تصاوير . شود كند كه براي تصحيح اثر تيرگي اين ميزان انحراف از باند يك و ساير باندها كاسته مي ايجاد مي

  .، انحراف از ساير باندها كم شدspatial subsetبود كه به علت چسبيده بودن باندها با انتخاب  ETM+ ،3و در  5انحراف 

  

  حيح راديومتريكتص -

باشد كه برحسب وات بر مترمربع  بش نور، انرژي تشعشعات منتشر شده و يا منعكس شده توسط يك شيء ميطبق تعريف، تا

پس از اينكه داده ها توسط ماهواره كسب شده و به زمين مخابره . ميباشد) Wm-2Ster-1µm-1(بر استراديان ميكرومتر 

هنگام . گزارش نمايد DNيگنالهاي خروجي را به صورت شدند، ايستگاه زميني ضرايبي را بر روي آنها به كار ميبندد تا س

ها بايد به بازتاب طيفي DNبراي اين كار ابتدا . استفاده از تصاوير چند زمانه بايستي حتما تصحيح راديومتريك صورت بگيرد

به واحدهاي  يعني ابتدا ارزشهاي رقومي.  طبق فرمولهاي زير و براساس ضرائب موجود اين تصحيح انجام شد. تبديل شوند

  :طيفي تبديل شد
Lλ= Lminλ+(Lmaxλ-Lminλ/DNmax)*DN        (1) 

  :به طوريكه 

      =             DNوميــــــــارزش رق

  =        Lminλ      حداقل تابش طيفي 

 =       Lmaxλ    حداكثر تابش طيفي  

  =     DNmaxحداكثر تابش رقومي   

  =             Lλ           يــــــتابش طيف

  :شد، طبق معادله زير) حذف( 10در مرحله بعد در فرآيند تصحيح، اثر زاويه خورشيدو اثرات تابشي جبران

  
.d2/Esunλ.cosθs                 (2)  λ.Lπ =  ρpλ     

  :به طوريكه

  ρpλ       =          تابش مؤثر در محل ماهواره، بدون واحد

  λL      =            تابش طيفي

      =              dخورشيد در واحد نجومي- فاصله زمين

                                                 
8
 - Scattered light 

9
 - Offset 

  compensate - 
10
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     =      Esunλتابش خورشيدي متوسط خارج از جو

        =            θsزاويه زنيت خورشيدي

  

   اي موزاييك كردن تصاوير و جداسازي محدوده مورد مطالعه براي تصاوير ماهواره -

در دو فريم قرار داشت،رديفهاي  AOI11تصاوير، از آنجا كه محدوده مورد مطالعه يا  پس از اعمال تصحيحات موردنياز بر روي

نكته اي كه در هنگام موزاييك كردن بايد توحه كرد انطباق هيستوگرامهاست كه از . موزاييك با هم موزاييك شدند 39و38

صحيح  13با انتخاب مقدار زمينه اي همچنين. صورت ميگيرد) ENVIدر اينجا (توسط نرم افزار  12طريق محدوده همپوشاني

. جدا شد AOIپس از توليد موزاييك تصاوير، بر اساس فايل وكتوري مرز ، محدوده . حواشي زايد حذف ميگردد) معموال صفر(

  :كيلومتر و مختصات چهارگوشه به ترتيب زير است 594.2هكتار، محيط آن  838097.1مساحت محدوده 

 

  محدوده مورد مطالعه -2شكل

  

  هاي گياهي شاخص -

جهت بررسي بارزسازي  پوشش گياهي در تصاوير ماهواره اي و بررسي وضعيت آن الزم است كه شاخصهاي گياهي روي 

شاخصهاي زيادي براي بارزسازي پوشش گياهي مناطق خشك وجود دارد كه بر اساس مطالعه شفيعي . تصاوير اعمال شوند

از آنجا كه در فرمول اين . درصد تاج پوشش منطقه معرفي شده است شاخص بهينه جهت بررسي WDVI، شاخص )2007(

  :، شيب خط خاك مورد نياز بود، خط خاك طبق رابطه زير به دست آمد)NIR-a*Red(شاخص 

                                                 
    area of interest  - 

11
  

  overlap - 
12

   

  background value  - 
13
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 NIRbare  =   a*REDbare +b 

  :كه

         =       NIRbareدر محل خاك لخت 4ارزش طيفي باند 

         =   REDbareدر محل خاك لخت 3ارزش طيفي باند 

روش كار بدين صورت است كه در محلهايي كه از عدم وجود پوشش اطمينان وجود دارد و خاك در آنجا برهنه است، ارزشهاي 

براي هر پيكسل ثبت شده و توسط رگرسيون خطي، خط راستي برازش داده ميشود كه به خط خاك  4در مقابل 3طيفي باند

  .نمايان است 2002و  1998ه دست آمده براي تصاوير سال معادالت ب 7-3در شكل . موسوم است

soil lne

y = 0.8171x + 6.8922

R
2
 = 0.9931
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soil line 2002

y = 0.8514x + 0.57

R
2
 = 0.9743
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 +ETMو  TMنمودارهاي خطوط رايج خاك براي تصاوير  -3شكل

 

 آشكارسازي تغييرات  -
14  

                                                 
14

 - change detection  
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 از آنجا كه هدف اين تحقيق بررسي تخريب پوشش گياهي در اثر خشكسالي است، پس از تهيه نقشه پوشش گياهي براي

 compute difference mapبه اين منظور و به كمك دستور . نياز بود كه نقشه تغيير محاسبه شود 2002و  1998سالهاي 

اي كه در مورد نقشه نكته  .جاي داشت ءطبقه تخريب، بدون تغيير و احيا 3نقشه تغيير به دست آمد كه طبقات آن در  

معروف است و با فيلترهاي  HAZEر تصوير است مه به غبار يا تغييرات قابل ذكر است وجود تك پيكسلهاي منفرد د

convolution   3×3و خصوصا فيلتر Medianميكند 15است كه تصوير را نرمتر .  

  

  :بحث و نتيجه گيري

منطقه سيستان مشخص مي  2002و  1998براساس نتايج حاصل از مقايسه نقشه هاي به دست آمده تصاوير ماهواره اي سال 

كاهش يافته است  2002هزار هكتار در سال  24به  1998هزار هكتار در سال  101ش گياهي منطقه مذكور از شود كه پوش

  )3و  2، 1شكلهاي (كه عمدتاً به علت كمبود آب و رهاسازي اراضي كشاورزي بوده است

  

  

                                                 
15

 -smooth   
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  2002- 1998ر دوره نقشه تغييرات پوشش د) ج  2002پوشش گياهي سال ) ب  1998پوشش گياهي سال )الف -4شكل

  

درصدي پوشش گياهي شده است مي توان به خشكسالي اخير،  خشك شدن كامل  76از جمله مسائلي كه باعث كاهش 

درياچه هامون، از بين رفتن نيزار ها و عدم دسترسي به منابع آب جايگزين همچون نداشتن منابع آب زير زميني، آب هاي لوله 

با توجه به اين كه درياچه هامون از رودخانه هيرمند كه قسمت . ي جايگزين اشاره كردكشي و يا عدم وجود منابع آب سطح

اعظم حوزه آبخيز آن دركشور افغانستان واقع شده است، تغذيه مي شود، احداث سد كجكي به همراه بند ها در كشور 

از طرفي ميزان تبخير و تعرق . شده بودافغانستان مانع ورود آب از رودخانه به درياچه و خشكي هيدرولوژيكي منطقه سيستان 

و با . مي باشد 50ميلي متر در سال است در حالي كه ميزان بارندگي ساليانه آن حدود  5000تا  4500در منطقه سيستان 

به دنبال . توجه به بستر درياچه كه كامال كم عمق بوده و آب در سطح زيادي پخش مي گردد، درياچه هامون خشك شد

اچه هامون، پوشش گياهي منطقه از قبيل ني زارها، درختان مختلف و گياهان مرتعي متعدد از بين رفته و خشك شدن دري

  .زمين هاي كشاورزي نيز رها شدند

روزه سيستان نيز به شدت باعث افزايش تخريب خاك، فرسايش بادي، ايجاد تنش هاي خشكي و دمايي و  120باد هاي 

. ده به وسيله باد شده و به شدت تعداد، حجم و رشد و نمو گياهان را محدود كرده استسايش گياهان به وسيله ذرات حمل ش

بذور گياهان موجود نيز به داليل مختلف از جمله خشك شدن و مرگ جنين، مدفون شدن بذور در اعماق خاك و يا قرار 

د پوشش گياهي منطقه در كوتاه مدت به سختي بنابراين انتظار بهبو. گرفتن در مكان نامناسب براي جوانه زني، از بين رفته اند

  .وجود دارد

  ).1جدول شماره ( از جمله عواقب ناشي از كمبود پوشش گياهي مي توان به كاهش تعداد دام و ماكيان اشاره كرد 
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تخريب پوشش گياهي مربوط به زمين هاي كشاورزي  ٪90حدود  كهنشان مي دهد  طبقه بندي شده حاصلهمقايسه تصاوير 

مابقي تخريب پوشش گياهي منطقه مربوط به زمين هاي مرتعي و  ٪10. كه در زمان زير كشت نرفته و رها شده اند است

  .حواشي مسير رودخانه و نيزار ها مي باشد كه به صورت طبيعي در منطقه حضور داشته اند

سبت به قبل افزايش پوشش داشته با مطالعه دقيق تر بر روي تصاوير به دست آمده مشخص مي شود قسمت هايي از منطقه ن

جنگل هاي اطراف چاه نيمه ها كه به صورت دستي كاشته شده و از آب موجود در چاه نيمه ها ) الف: اين مناطق شامل. اند

جنگل هاي نياتك كه دست كاشت بوده و توسط اداره منابع طبيعي سيستان با استفاده از آب زير قشري ) تغذيه مي كنند، ب

مراتع ) آبياري مي شدند، ج. ) حفر كرده بودند) متر 6تا  5حدود ( تا رسيدن به آب  ماشين آالت مكانيكيانه را با بستر رودخ( 

پوشش اين منطقه با كاشت قلمه هاي . قرق لورگ باغ كه در بستر درياچه واقع است و پوشش غالب آن را ني تشكيل مي دهد

عالم گرديد، عدم چرا و بهره برداري از اين منطقه باعث احياي مجدد پوشش و ني اصالح وتوسط اداره منابع طبيعي زابل قرق ا

منطقه قرقري كه در مدت خشكسالي به علت نزديك بودن به مرز افغانستان و ورودي آب به ) زاد آوري طبيعي آن گرديد، د

اين منطقه كم ترين . رشد يافته انددرياچه، در پاره اي موارد زير آب رفته و درختان گز و گز رودخانه اي به صورت طبيعي 

كه بسيار به شرايط كشور مجاور يعني  با توجه به وضعيت محيطي سيستان در مجموع . خسارت را از خشكسالي ديده است

اقتصادي و اجتماعي اين منطقه، و شرايطي كه در پي بروز خشكسالي به وجود آمده است به  افغانستان وابسته است و موقعيت

كه بهترين گزينه براي خروج از بحرانهاي زيست محيطي، گفتگوهاي بين دولتها و اقدامات سازمانهاي بين المللي با  نظر ميرسد

با يك اجماع كلي بر سر مسايل برون مرزي راهكارهاي بلندمدت و پايداري جهت  مشاركت سازمانهاي ملي و محلي ميباشد، تا

توجه به اينكه منابع آب منطقه در دهه هاي آتي رو به كاهش خواهد نهاد لزوم  همچنين با. خروج از بحران ارايه و عملي گردد

بهره گيري از روشهاي جامع مديريت آب در تمام بخشها اعم از ذخيره انتقال و توزيع بسيار ضروري و گريزناپذير به نظر 

  . ميرسد

  

  :منابع

ين همايش ملي بيابان زايي و وم، مجموعه مقاالت د»ايران روش طبقه بندي و شدت بيابان اراضي در«اختصاصي، م، مهاجري، س، 

 .1375روشهاي مختلف بيابان زدايي، كرمان 

در تخمين توليد و پوشش گياهي، مجله منابع طبيعي ايران،  TMكاربرد اطالعات رقومي ماهواره لندست . 1376.ارزاني، حسين

 1شماره  50جلد 

ز بازفت با استفاده از يه سه گونه صنعتي و نيمه صنعتي مديترانه اي در حوزه آبختعيين رويشگاه، بالقو .1381 .پورمنافي، س

 .اصفهان نعتيدانشگاه ص .پايان نامه كارشناسي ارشد بيابان زدايي .  GISو  RSتكنيك 

پايان نامه  . TMتهيه نقشه شوري و قليائيت خاك در منطقه شرق اصفهان با استفاده از داده هاي رقومي  .1378 . چيت ساز، ر

 .دانشگاه صنعتي اصفهان .كارشناسي ارشد بيابان زدايي
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