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  چكيده

امروزه رشد جمعيت و گسترش فعاليت انساني در طبيعت آنچنان افزايش يافته كه واژه بيابان را دستخوش تغييرات نموده و طي 
زايي  ند بيابانخرداد و غدير ساوه بر رو 15اين تحقيق بررسي اثرات احداث سدهاي هدف . استآن بيابان از بودن به شدن تبديل شده 

حجم  در اين طرح وضعيت پوشش گياهي،. قرار داردمياني  ارتفاعات البرزدر قسمت جنوب مسيله  حوزه آبريز .باشد مسيله مي دشت
 زمان در ،با فاصله زماني پنج سالهاي شيميايي خاك و آمار محصوالت كشاورزي منطقه طي دو دوره  آب ورودي به منطقه، ويژگي

به دشت كه ميانگين ساالنه حجم آب ورودي داد نتايج نشان  .گرفته است مورد بررسي و مقايسه قرارسدها قبل و بعد از احداث 
است ولي  مترمكعب بوده ميليون 80ساالنه حدود ) 73تا  43طي سالهاي (خرداد  15رود قبل از احداث سد  رودخانه قممسيله توسط 

هيدروگراف . مسيله به صفر رسيده است به بعد ميزان آب ورودي به دشت 1375از سال يعني ) 1374سال (پس از زمان احداث سد 
البته . متر افت داشته است 5ه طور متوسط بساالنه كه سطح آب زيرزميني  داد نشان 1380تا  1376هاي  واحد دشت مسيله طي سال

در  وافزايش يافته خاك هاي سطحي  هاي گياهي به دليل عدم ورود سيالب و عدم شستشوي خاك، تراكم نمك در افق تيپ بيشتردر 
 Spp Cyperus و  Aeloropus litoralisهاي گياهي گونه مانند ،شورپسند بود و ريشه كم عمق داشتند هاي گياهي كه گياهان آن نم تيپ

 هاي گياهي جديد مانند  پوشش مواجه شده و گونه درصد با كاهش تاج 100به دليل عدم دسترسي ريشه به آب تا حدود 

Halocnemum strobilaceumوHalostachys caspica  و از نظر كشاورزي نيز تغييرات  اند جايگزين علفزارهاي طبيعي منطقه شده
بديل در حال ت ،مولد ترتيب دشت مسيله از يك منطقه كشاورزي بدين .چشمگيري در تركيب و نوع كشت محصوالت پديد آمده است

  .به يك بيابان واقعي است
  
  .زايي بيابان ،خشكي سدسازي،، مسيله دشت :هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

اين . لغت بيابان كلمه آشنايي است زمين در فرهنگ ايران
رب عدر فرهنگ ، Vyapan به نامكهن  فارسي لغت در 

Sahara  و در فرهنگ انگليسيDesert  شود ميگفته 
)Mohammadi, 1999 .(هاي گسترده  تالش با وجود

بندي اقليمي از  يك طبقهشناسان در زمينه ارائه  اقليم
نظرهاي فراواني در اين زمينه  هاي جهان، اختالف بيابان

عنوان يك معضل  زايي به در حال حاضر بيابان .وجود دارد
گير بسياري از كشورهاي جهان ازجمله  سوز گريبان خانمان

امروزه دانشمندان . باشد كشورهاي در حال توسعه مي
از عوامل طبيعي در كه عوامل انساني بيشتر  ندمعتقد
شدن  مبارزه با بياباني. نقش اساسي و كليدي داردي يزا بيابان

معروف  )Desertification( ييزا بيابانيا آنچه كه امروزه به 
اي است كه اساس و زمينه آن،  شده مترتب بر اقدامات ويژه
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 باشد ميي يزا يندهاي بيابانافر ارزيابي نوع و شدت
)Anjom shoae, 1998(.  فالت ايران بر روي كمربند خشك

در اين مناطق نزوالت جوي  .نيمكره شمالي قرار گرفته است
كمبود ، شديد حرارتي هاي نوسان  توزيع نامناسب بارش،، كم

ازجمله عواملي  تبخير زياد و رطوبت نسبي، وزش سريع باد
هستند كه شرايط سختي را براي رويش گياهان بوجود 

هاي خشك و  شرايط اكوسيستماين با وجود . آورند مي
شكننده بوده و با مديريت غلط، منطقه را به   خشك، نيمه

آبخيز  زهدر كشور ما تعداد زيادي حو .سازد بيابان تبديل مي
در مناطق خشك وجود دارد كه هر كدام از آنها داراي 

 براي اغلب آنها در شرايطي قرار دارند كه. پالياهايي است
ياهي و استفاده بهينه از توليدات حفظ و حمايت از پوشش گ

نظر به اينكه . دنمورد توجه قرار گير بايدبيولوژيكي آنها 
پوشش گياهي خود سبب حفاظت و بهبود آب و خاك و 

عدم توجه   ،شود مياي  درنهايت بهبود وضعيت هر منطقه
برداري اصولي از پوشش گياهي، سبب تخريب  جدي در بهره

در  بنابراين. گردد بي و بادي ميآن منطقه و ايجاد فرسايش آ
مناسب در استفاده از اين  راهبردمناطق خشك اتخاذ يك 

ترين و  بدون شك كامل .ها بسيار مؤثر و ضروريست عرصه
  FAOتاكنون، در طرح مشتركي يزا بيابانترين تعريف  جامع

ي يزا قشه بيابانندر زمينه تهيه و ارزيابي  )UNEP )1984 و
  :است صورت زيرارائه شده كه به 

ك، پوشش خوردن تعادل خا عبارت از بهمي يزا بيابان
. داراي اقليم خشك است گياهي، هوا و آب در مناطقي كه

استمرار اين شرايط، كاهش يا نابودي كامل توان بيولوژيك 
اراضي، ازبين رفتن شرايط مساعد زندگي و افزايش مناظر 

 & Ekhtesasi( ناخوشايند بياباني را درپي خواهد داشت

Mohajery, 1996(. در طول رودخانهXiliao  ، در
ها در  احداث سدهاي آبي و بندهاي داخل دره  مغولستان،

هاي  ها، حجم آب در حوضه ه باالدست رودخانهضحو
اي خشك  دست را كاهش داده و بسترهاي ماسه پايين

در اين مناطق آب سفره آزاد . رودخانه را ايجاد كرده است
ي يزا بيابانتر رفته و خطرات  متر پايين 2-3به طور كلي 

 (Naiman)در بخش مياني شهرستان . پنهان رخ داده است

كيلومترمربع از نواحي مرتعي، توسط  421در مغولستان 
به اين ترتيب . هاي ذخيره آب اشغال شده است حوضچه
هاي چراگاهي را  هايي از زمين ها ارتباط قسمت حوضچه

اي متمركز  ها در نواحي تلماسه قطع كرده و در نتيجه دام
ها شده  اند كه باعث نابودي پوشش گياهي تلماسه گرديده
از استفاده ناصحيح از منابع  روي محيطي ناشي پس .است

ي ظهور و توسعه دليل اصل  آب در ناحيه بياباني خشك،
خشك  در ناحيه نيمه .)Abassi, 1996( استي يزا بيابان

منطقه ماري در استراليا، وضعيف پوشش گياهي طبيعي 
دو بعد  دردر اين مطالعه ميزان نمك رودخانه . بررسي شد

سبك بودند سطح آب در خاكهايي كه . گيري شد اندازه
متري قرار داشت و در جاهايي كه  40زيرزميني در عمق 
آب تا عمق   ،ئينگيومبه علت خاصيت  ،خاك سنگين بود

در زماني كه دبي رودخانه پايين بود . آمد باال ميمتري  10
ميزان امالح نمك در منطقه در طول يكسال، به ميزان يك 

يافت و در  ميمتر در سال افزايش  ميكروموس بر سانتي
هايي كه دبي رودخانه باال بود ميزان نمك به علت  زمان

  ).Alison et al., 1990( يافت پديده شستشو كاهش مي
هاي  بر روي نمك 1985- 1979هاي  تحقيقاتي طي سال

نتايج اين تحقيقات نشان داد كه در . انجام شددلتاي آمودريا 
برداري از آب، سبب  تغيير مديريت در بهره  منطقه مذكور،

در وضعيت غيير تتغيير در سطح آب زيرزميني و همچنين 
خاك شد كه به دنبال آن تغييرات سريع و شديد در جوامع 

بدين صورت كه تراكم نمك در خاك  ؛گياهي اتفاق افتاد
ن زمان حالت سمي نمك به ميزان زياد افزايش يافت و در اي

ها و گياهان  گيري نمك در آب رودخانه اندازه. افزايش يافت
. هاي خاك رابطه داشته است نشان داد كه با ماكروالمنت

عنوان حصار از  ها به كه در طول كانال Tugai پوشش گياهي
شد تغيير كرد و جاي خود را به گياه بياباني  آن استفاده مي

Salsola paulseni و S.nitraria زار  جوامع چمن. داد
. جاي خود را به گياه خارشتر داد  هاي شور، طبيعي خاك

اين موارد همگي ثابت كردند كه نوع مديريت منابع آب در 
 زار مؤثر است هاي شوره توسعه تشكيالت خاك

)Korshunova & Novikora, 1990.(  
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مورد ي يزا بيابانعوامل  Botswana ر شمال مركزيد
 Boteti بررسي قرار گرفت و مشاهده شد كه رودخانه

كه  شدهمحرز ي يزا بياباندستخوش تغييراتي شده و 
در . از منابع طبيعي است برداري انداز آن كاهش در بهره چشم

گيري  اين بررسي مشاهده شده كه ميانگين بارندگي اندازه
ي شده طي چند سال گذشته كاهش نيافته است ولي منابع آب

. است شدهدر منطقه، بشدت استفاده شده و اين منابع تخليه 
اين كاهش آشكار به صورت كمبود در آب شيرين قابل 
دسترس و كاهش در پوشش رويشي در سطح محلي و 

هاي مرغوب  با كاهش گونه كه طوري ؛ بهاستبوده اي  منطقه
هاي نامرغوب و مهاجم جايگزين  شدن اراضي، گونه و لخت

همچنين اراضي كه خاك آن لخت بود بشدت در آن شدند و 
 .)Sefe et al., 1996( معرض فرسايش قرار گرفت

و كمبود تغذيه به دليل  آبي هاي برداري زياد از سفره بهره
هاي زيرزميني را دربردارد كه  خشكي، مشكل افت سفره

اين مناطق ايران مركزي و ساير مناطق ايران با  بيشترتقريباً 
متوسط افت ساالنه سطح آب . ريبان هستندمعضل دست به گ

سال  18اردكان در  -ت يزدشسطح سفره د زيرزميني در
 در .)Hozi, 1998( باشد متر مي سانتي 47) 1376تا (اخير 

 حلقه چاه در 51رجايي ساري از  منطقه حاشيه سد شهيد
حلقه چاه خشك شده  23، آب 1378تا سال  1367سال 
به آب، روستائيان اقدام به همچنين براي دستيابي . است

ه به قحل 61هاي عميق كردند كه اين تعداد از  احداث چاه
هاي شيرين و باال  حلقه رسيد و با كاهش سطح سفره آب 81

هاي زيرزميني موجود  آمدن سطح آب شور ميزان شوري آب
معموالً در روند توسعه، آنچه كه  .در اين منطقه افزايش يافت

پوشش گياهي بكر و اراضي   رد،گي مورد هجوم قرار مي
در اين منطقه  شدهمطالعات انجام . نخورده آن است دست

، تخريب 1378تا  1371 هاي سال كه طيدهد  نشان مي
وسعت آنها با شدت بيشتري صورت  از شدن مراتع و كاسته
فشار چرا شديدتر   به علت كاهش وسعت مراتع،. گرفته است

و مراتع  شدهگياهي  شده و درنتيجه باعث نابودي پوشش
صورت تغييراتي  همچنين در اين. كنند سير قهقرايي را طي مي

در ساختمان و بافت خاك حاصل گرديده كه البته اين 

تغييرات در بعضي مناطق چشمگير بوده و روند تخريب 
كه در بعضي  طوري به ،پوشش مراتع را شدت بخشيده است

شور شدن  به علت باالآمدن سطح آب، روندها  تسمقاز 
خاك افزايش يافته و گياهاني كه قبالً در اين مناطق وجود 

 ه خارج شدندصاز عر اشتندندداشته چون تحمل شوري را 
)Aiubi, 1999(.  

در رابطه با  1375در منطقه مورد مطالعه در سال 
شناسايي مناطق شور و گياهان شور روي منطقه قم 

خاك و پوشش   هايي بر روي سه فاكتور آب،  گيري اندازه
پوشش و تراكم گياهي و  و سطح تاج انجام شدهگياهي منطقه 

 خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك نيز بررسي شده است
)Rahmatizadeh, 1997.(  

  
  ها مواد و روش

  هاي منطقه مورد مطالعه ويژگي - الف
 شدهاين طرح در بخش انتهايي حوزه آبريز مسيله اجرا 

آبريز حوزه مسيله بين ارتفاعات جنوبي البرز مياني در . است
ساوه در مغرب و  شمال و ارتفاعات آتشفشاني و فرقان و

دشت غربي و  هاي تفرش و كاشان در جنوب و جنوب بلندي
در داخل . كوير در مشرق منطقه بزرگ مثلثي شكل قرار دارد

هايي وجود دارد كه حوضه مسيله  ها و چاله اين مثلث حوضه
چاي پس از  رود و قره دو رودخانه قم. ازجمله آن است

تالقي با يكديگر در محل پل دالك با نام رودخانه مسيله 
انه مسيله در اين طرح حوزه آبخيز رودخ. دهد ادامه مسير مي

كه از محل تالقي مذكور آغاز و تا درياچه نمك ادامه دارد 
 75/1961 در حدوداين منطقه مساحتي . دهد را پوشش مي

از  .گردد شامل مي را هكتار 196175كيلومترمربع معادل 
ي كه روش تحقيق در اين طرح قياس شرايط منطقه در يآنجا

زه آبخيز انتهاي حو بنابراين ،باشد دو مقطع زماني مي
عنوان منطقه  هرودخانه شور در شمال منطقه مورد مطالعه ب

منظور  هكتار به 37500شاهد اراضي مرتعي با وسعت 
بررسي وضعيت پوشش گياهي و خاك منطقه و اراضي 
زراعي دهستان قنوات در قسمت جنوب منطقه مورد مطالعه 

از . است شدهعنوان منطقه شاهد اراضي زراعي انتخاب  هب
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ها منطقه مذكور جزئي از  وضعيت پستي و بلندينظر 
باشد كه عموماً با شيب كمتر از يك  هاي استان قم مي دشت

يار كم منطقه را پوشش داده درصد با اختالف ارتفاع بس
نزديكترين ( قم طبق آمار ايستگاه هواشناسي شكوهيه. است

ميزان بارندگي ساالنه ) ايستگاه سينوپتيك به دشت مسيله
باشد كه بيشترين مقدار بارندگي  متر مي ميلي 1/145 ايستگاه

متر و كمترين مقدار  ميلي) 5/31(ماهانه در فروردين با 
ميانگين . باشد متر مي ميلي) 0(بارندگي در مرداد ماه با 
ماه  گراد در بهمن درجه سانتي - 1حداقل سردترين ماه سال 

درجه  40و ميانگين حداكثر گرمترين ماه سال با 
ميانگين حداقل مطلق . گرداد در تيرماه بوده است يسانت

درصد و ميانگين حداكثر مطلق رطوبت  67/4رطوبت 
 ميزان تبخير از تشتك تبخير. باشد درصد مي 61/97

ميليمتر و حداقل در  1/493حداكثر در تيرماه  Aكالس
 9/1957 قابليتمتر و تبخير و تعرق  ماه صفر ميلي بهمن
اقليم منطقه به روش دومارتن و  .ستمتر گزارش شده ا ميلي

اي  بياباني و كوپن بيابان حاره گوسن نيمه آمبرژه خشك،
  .گرديد تعيين
  روش تحقيق - ب

طرح تحقيقاتي در مرحله نخست اين در راستاي اجراي 
در اين . آوري اطالعات مربوط به منطقه گرديد اقدام به جمع

بعد از و  اي لندست استفاده شد هاي ماهواره طرح از عكس
بندي اوليه  كار تيپ ،تهيه شد 1:50000اينكه تصاوير در حد 

هاي  هاي اوليه بر روي نقشه و مرز تيپ گرديدانجام 
اي كه راهنماي صحرايي  ايت نقشهدر نه وتوپوگرافي منتقل 

انجام عمليات و با  بعدتهيه گرديد و  ،داد ميرا تشكيل 
مرزهاي اوليه  رب با انطباق مرزهاي طبيعي پيمايش صحرايي

اي تحت عنوان نقشه  نقشهآن  اصالح وپوشش گياهي منطقه 
به عبارت  .پوشش گياهي منطقه مورد مطالعه تهيه گرديد

ديگر نقشه پوشش گياهي در اين طرح به روش 
تهيه شده است كه به اين  1:50000با مقياس  شناختي  چهره

ر اساس ب) بندي اوليه تيپ(منظور پس از تهيه نقشه مقدماتي 
اي با مراجعه  هاي هوايي و تصاوير ماهواره استفاده از عكس

هاي رويش بر اساس سيماي  هاي جدا شده، تيپ به تيپ

ز آنها بر روي نقشه پايه اصالح شد ظاهري تعيين شده و مر
ي طرح يعمليات صحرا ،آوري اطالعات منطقه پس از جمع و

ك از در هر ي و انجام شدبا بررسي پوشش گياهي منطقه 
تعيين اندازه پالت  براي .گرديدبرداري  ها اقدام به نمونه تيپ

برداري از هر تيپ گياهي از روش سطح  الزم براي نمونه
 ,Cain & Castro( استفاده گرديد )Minimal area( حداقل

پس از تعيين اندازه پالت در هر تيپ گياهي به  .)1959
تحقيق  در اين .ياهي اقدام گرديدگهاي پوشش  برداشت

وضعيت پوشش  ،منظور ارزيابي كيفي پوشش گياهي به
پوشش گياهي، تراكم، ارتفاع و درصد  گياهي، درصد تاج

هاي ارزيابي انتخاب  عنوان شاخص تركيب پوشش گياهي به
مناسب بررسي پوشش  كه فصلبايد توجه داشت  .اند شده

طالعاتي در مناطق شور و خشك انجام چنين م گياهي و
زيرا  ،حضور نداشته باشند  يكسالهگياهان كه  زماني باشد

ها راهنماي بهتري براي شناخت محيط بوده و اين  چندساله
فاكتورهاي  .ترين فصل منطقه مورد مطالعه باشد زمان خشك

در دو مقطع زماني  گياهي منطقه مورد بررسي در پوشش
 عنوان سال پايه و اوايل پائيز سال به 1375اوايل پائيز 

عنوان سال بررسي اثرات مورد بررسي قرار گرفته  به 1379
 .است شدهواحد مجزا در كل منطقه تعيين  24است و تعداد 

قطع آب ورودي ثير أتمنظور تعيين ميزان  الزم به ذكر است به
به منطقه مسيله بر پوشش گياهي منطقه، منطقه همجوار آن 

 هاي شور و جاجرود يعني محل انتهايي حوزه آبخيز رودخانه
كاهش آب ثير أتكه تحت  )يكشاهد (عنوان منطقه  به

تيپ گياهي و  چهارالب قورودي به منطقه نبوده است در 
تيپ گياهي مورد بررسي  20الب قمنطقه مورد مطالعه در 

تيپ گياهي مورد  24اطالعات مربوط به . قرار گرفته است
در ادامه عمليات  .گرديدقسمت نتايج ارائه  بررسي در

اقدام  ،منظور بررسي وضعيت خاك منطقه به ،حي طريصحرا
 بنابراين .به حفر يك پروفيل خاك در هر تيپ گياهي گرديد

عدد پروفيل خاك در كل منطقه  26به همين منظور تعداد 
نمونه خاك از منطقه تهيه  52 درمجموع مورد مطالعه حفر و

  .گرديد
هاي جاري و  از آنجايي كه تغييرات امالح موجود در آب
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رزميني هر منطقه بر ميزان امالح موجود در خاك آن زي
در اين تحقيق پس از تعيين  بنابراين ،منطقه مؤثر است

با توجه به مشاهدات صحرايي  هاي اراضي بر روي نقشه تيپ
تنوع پوشش گياهي در مناطق مختلف منطقه مورد  دليلبه 

مقايسه وضعيت فعلي خاك با گذشته در  برايمطالعه، 
 75مختلف بخصوص در نقاطي كه در سال هاي  تيپ
در اين  .برداري شده بود مجدداً پروفيلي حفر گرديد نمونه

مقداري  يسانتيمتر 15-30و  0- 15هاي  مرحله از عمق
تعيين خصوصيات شيميايي و بافت  برايعنوان نمونه  خاك به

  .خاك برداشت شد
همچنين در اين تحقيق تغييرات كمي و كيفي آب مورد 

تعيين تغييرات كيفي آب، ميزان  برايي قرار گرفت كه ارزياب
اسيديته  ،(TDS)خشك  مقدار ماده ،(EC)الكتريكي  هدايت
(pH) سديم  و قابليت جذب(SAR) برايگيري و  اندازه 

تعيين تغييرات كمي، عمق آب زيرزميني با استفاده از 
گيري  هاي مالداري و كشاورزي اندازه برداري از چاه نمونه
هاي كشاورزي ابتدا موتور  برداري آب چاه راي نمونهب. شد

سپس  ؛نمود پمپ، بمدت يك ساعت آب از چاه تخليه مي
شد تا به اين طريق ميزان امالح واقعي  نمونه آب برداشت مي

البته به گزارش . گردد گيري  موجود در آب شناسايي و اندازه
ت برداري بدين صور كارشناسان مربوط در گذشته نيز نمونه

هاي  در محيط آزمايشگاه در رابطه با نمونه. شد ميانجام 
خاك تهيه شده از منطقه فاكتورهاي بافت خاك، نسبت 

 هدايت الكتريكيو   (pH)هاسيديت ، (SAR)جذب سديم
(EC) سه با وضعيت يمقا برايهاي تهيه شده بررسي و  نمونه

  .قبلي مورد استفاده قرار گرفت
اسيديته  هيدرومتري، در اين طرح بافت خاك از روش

الكتريكي خاك با  هدايت خاك از روش الكترومتريك،
استفاده از دستگاه الكترو كنداكتيويتي بريج و نسبت 

  .ن گرديديسديم با استفاده از رابطه ذيل محاسبه و تعي جذب
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 ،هاي آب تهيه شده از محل طرح در خصوص نمونه

الكتريكي با استفاده از دستگاه مقاومت  فاكتورهاي هدايت
 متر الكتريكي، pHالكتريكي، اسيديته با استفاده از دستگاه 

ميزان كلر از  كسومتري،لميزان كلسيم و منيزيم با روش كمپ
منظور بررسي  و به روش آرژانتومتري اندازه گيري شد

وضعيت كشاورزي منطقه و تغييرات بوجود آمده از آمار 
سط سازمان جهادكشاورزي طي سال زراعي منتشر شده تو

  .استفاده شده است 1379-80و سال زراعي  76-1375
  
  نتايج
  ارزيابي كمي پوشش گياهي - الف

 13888 در حدودعمل آمده  گيريهاي به طبق اندازه
هكتار  2493درصد اراضي مرتعي و حدود  54هكتار معادل 

درصد از اراضي زراعي اين منطقه به دليل  28/13معادل 
 15قطع آب ورودي به منطقه با توجه به احداث سدهاي 

خرداد و غدير ساوه به اراضي فاقد پوشش گياهي مرتعي و 
يا با پوشش گياهي پراكنده و اراضي رها شده كشاورزي 

  .بديل شده استت
  ارزيابي كيفي پوشش گياهي - ب

در گذشته سيماي ظاهري پوشش گياهي منطقه مورد 
چمن  ،(Tamarix)هاي گياهي گز  مطالعه به صورت تيپ

و  (Halocnemum)شور  ، باتالقي(Aeluropus)شور 
هاي  هاي گياهي هالوفيت ديگر همراه با اراضي شن پوشش

اما اكنون تغييرات  .زار بوده است شورهروان و مناطق 
كه شرايط  طوري به ،چشمگيري در آن حاصل شده است

هاي  اكولوژيكي جديد حاكم بر منطقه، در نحوه استقرار گونه
T.aphylla ،A.littorallis و H.strobilaceum  مؤثر بوده و

در مناطق شور و قليا و  H.strobilaceumهاي گياهي  گونه
T.aphylla هاي  متر و كنارهدر مناطق داراي شوري ك

در انتهاي دشت مسيله در  A.littorallisها و نهرها و  آبراهه
 يك درصدجايي كه دشت كامالً مسطح و شيب آن كمتر از 

ها بر  در واقع روند تغيير گونه. شد مشاهده ،باشد و آبگير مي
اساس ميزان آبدوستي و همچنين ميزان مقاومت به شوري 

در محل ) مسيله(چاي  قرهدبي رودخانه  .آنها بوده است
خرداد به  15ورودي به دشت مسيله پس از احداث سد 
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به صفر رسيده  1375-1376حداقل كاهش يافته و در سال 
است و به دليل عدم ورود سيالب به دشت مسيله، عمق آب 

متر افت  5حدود  1379تا سال  1375زيرزميني از سال 
گياهي مرتعي  منطقه مورد مطالعه از نظر پوشش. داشته است

منظور مقايسه وضعيت  تيپ گياهي تقسيم گرديد و به 20به 
پوشش گياهي منطقه با منطقه شاهد، منطقه انتهايي حوزه 

جوار سمت شمالي منطقه مورد  آبخيز رودخانه شور كه هم
عنوان منطقه شاهد انتخاب و پوشش  باشد، به مطالعه مي

  .تيپ گياهي تقسيم گرديد 4گياهي آن به 
شاخص فراواني،  3منظور نشان دادن روند تغييرات  به

پوشش گياهي مالك عمل قرار گرفته است و  تراكم و تاج
و سال  1375اين سه شاخص در دو مقطع زماني سال 

براي پوشش گياهي منطقه مورد بررسي و منطقه  1379
  .شاهد استخراج و مقايسه شده است

توان  ميتيپ گياهي موجود در منطقه دشت مسيله را  20
 ,Halocnemum, Tamarix: گروه گياهي شامل 8به 

Salsola, Seidlitzia Suaeda, Limonium, Aeluropus, 

Artemisia بيشترين ميزان كاهش پوشش  .بندي نمود طبقه
 ،Aeluropus، Halocnemumهاي گياهي  گياهي در گروه

Salsola و Seidlitzia 71 و 78، 100، 100ترتيب با  به 
كه اين امر ناشي از شد درصد كاهش پوشش گياهي مالحظه 

هاي سطحي و حالت  به آب Aeluropus وابستگي شديد گياه
هاي  غرقابي در خاك از يكسو و همچنين وابستگي گونه

به سطح  Seidlitziaو  Halocnemum، Salsolaگياهي 
از سوي ديگر سفره زيرزميني باال در رويشگاه اين گياهان 

هاي موجود  كه به دليل عدم جريان آب در مسيل. شدبا مي
در دشت مسيله و همچنين پايين رفتن سطح آب زيرزميني 
در اين مناطق به شدت با كاهش پوشش گياهي در اين 

الذكر ساير  بعد از گروه فوق .مواجه هستيم هاي گياهي تيپ
به ميزان وابستگي گياهان به  با توجههاي گياهي نيز  گروه

دسترس در پوشش گياهي خود كاهش نشان  ب قابلميزان آ
 Limonium، Suaedaهاي گياهي  كه تيپ طوري به ،دهند مي
درصد كاهش در  25و  29، 48ترتيب  به Tamarix  و

گياه  .دادند پوشش گياهي نسبت به گذشته از خود نشان

Artemisia هاي آبدوست  هاي گياهي كه با گونه در تيپ
هاي  درصد و در تيپ 69زيادي تا همراه است به ميزان 

 هاي كمتر آبدوست همراه است به ميزان گياهي كه با گونه
 .ناچيزي كاهش در پوشش گياهي نشان داد

در  Salsola, Tamarix, Halocnemumگروه گياهي 
منطقه شاهد به دليل دريافت آب در انتهاي حوزه آبخيز 

 ،تهرودخانه شور نسبت به گذشته تغييرات محسوسي نداش
هاي گياهي  درصد كاهش را در تيپ 16كه حداكثر  طوري به

همراه است نشان داده و در جاهايي كه  Suaedaكه با گياه 
حالت غالب داشته است حتي پوشش گياهي رو به بهبودي 

از نظر  .باشد بوده است و با كاهش پوشش گياهي روبرو نمي
هي هاي گيا تراكم پوشش گياهي نيز ميزان كاهش در گروه

Aeluropus ،Halocnemum ،Seidlitzia و Suaeda 
 .شددرصد كاهش مالحظه  62 و 80، 100، 100ترتيب با  به

هاي گياهي موجود در هر تيپ  تعداد گونه(از نظر فراواني 
، Aeluropusهاي گياهي  بيشترين صدمه به تيپ) گياهي

Limonium، Seidlitzia  وSuaeda كه  طوري به ،وارد شده
  .شددرصد كاهش ديده  67 و 75، 83، 100ترتيب  به

هاي گياهي كه به طور كامل از تيپ گياهي حذف  گونه
  :شامل ،اند شده

Gymnarhena Girgirsohnia 
Halanthium Dendrosterella 
Suaeda Launaea 
Salsola Reseda 
ProsopisReumaria 
PteropyronPoa 
HeliotropiumZiziphora 
HalimocnemisHalostachys 
AnthochlamysStipagrostis 

 Aeluropus

  
گونه گياهي از ليست  20 در حدودبه عبارتي 

فلورستيك منطقه حذف شده و اين موضوع يك شاخص 
باشد و بيانگر اين مطلب است كه  زايي مي مهم از نظر بيابان
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اي منطقه در حال ضعيف شدن و به سمت تك  غناي گونه
رود كه در صورت  هاي گياهي پيش مي اي شدن در تيپ گونه

 .زايي منطقه افزوده خواهد شد ادامه اين روند بر شدت بيابان
گونه كه از وضعيت پوشش گياهي، تراكم و فراواني در  همان

 ،به دليل دريافت آب مورد نياز ،باشد منطقه شاهد مشهود مي
مسيله وضعيت پوشش گياهي در اين منطقه نسبت به منطقه 

انجام با توجه به ارزيابي  .باشد وضعيت مناسبي را دارا مي
اليه تا دورترين نقاط  نابودي پوشش گياهي از منتهي شده

رود در حركت  دشت مسيله آغاز شده و به سمت دشت قم
ها به اين  باشد و اين موضوع دقيقاً با نرسيدن آب سيالب مي

ه نشود بر به اين موضوع توج اگرمنطقه انطباق دارد و 
وسعت پالياي درياچه نمك افزوده شده و از مراتع منطقه 

هاي  كاسته خواهد شد و مناطقي كه روزي محل چراي دام
هاي روان و  منطقه بوده است به منطقه بحراني و منشأ شن

 .گرد و غبار تبديل خواهد شد

  
  هاي گياهي مختلف گياهي فعلي و گذشته در تيپنمودار نسبت درصد پوشش  -1شكل 

 

  بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك منطقه
براي تعيين خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك، 

اين منطقه . هاي مختلف بود برداري از محل احتياج به نمونه
ان از يك دشت سيالبي و از واحدهاي اراضي تقريباً يكس

هاي خاك در آن وجود ندارد ولي  تشكيل شده كه تنوع گروه
 بيشتربه دليل تنوع پوشش گياهي در منطقه تقريباً در 

مطالعه خصوصيات  برايهايي  هاي گياهي پروفيل تيپ
منظور بررسي  به .فيزيكي و شيميايي خاك حفر شده است

پروفيل خاك مجدداً در محل  26هاي منطقه تعداد  خاك
حفر گرديد كه از اين  75اي حفر شده طي سال ه پروفيل
پروفيل  1عنوان پروفيل شاهد مرتعي و  پروفيل به 8تعداد 

در منطقه  خاك پروفيل 17عنوان پروفيل شاهد زراعي و  به
شد كه  بيني مي از آنجايي كه پيش. مورد مطالعه حفر گرديد

هاي سطحي خاك  ساله اخير عمدتاً در افق 5تغييرات طي 
هاي خاك از دو افق در  نمونه بنابراين ،شده باشدايجاد 
متر گرفته شد و  سانتي 15- 30متر و سانتي 0-15هاي  عمق
منظور  به. الزم به آزمايشگاه ارسال گرديد هاي آزمايش براي

و در مورد  0-15و بافت خاك تنها اليه سطحي  pHبررسي 
  .شد انجامهاي مربوطه  گيري اندازه ،عنوان نمونه پروفيل به 9

و ) 79سال (نتايج حاصل از آناليز شيميايي خاك 
زير مطالب  در) 75سال (قبلي  هاي آزمايشهمچنين نتايج 
  . آورده شده است

پروفيل خاك در نقاط مختلف منطقه مورد  26تعداد 
هاي  بررسي و حواشي اين منطقه و منطقه شاهد حفر و نمونه

هاي  محل .تهيه شده در آزمايشگاه مورد بررسي قرار گرفت
بندي  طبقه زيرتوان به چهار گروه  ها را مي حفر پروفيل خاك
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  :كرد
  منطقه شاهد در خارج از دشت مسيله - 1
پروفيل (اراضي انتهاي حوزه آبريز رودخانه جاجرود  -

  )2و  1شماره 
هاي  پروفيل(اراضي انتهاي حوزه آبريز رودخانه شور  -

 )6و  5 ،4 ،3شماره 
 )9و  8 ،7هاي  پروفيل(مسيله  اراضي همجوار دشت - 2
اراضي داخل دشت مسيله كه در گذشته از سيالب  - 3

 )25و  24، 23، 22، 10هاي  پروفيل(شدند  مشروب نمي
اراضي داخل دشت مسيله كه در گذشته از سيالب  - 4

، 16، 15، 14، 13، 12، 11هاي  پروفيل(شدند  مشروب مي
 )26 و 21، 20، 19، 18، 17

در اراضي انتهاي حوزه آبريز رودخانه جاجرود ميزان  -
SAR  درصد و مقدار  130تا  113بينEC  91تا  78بين 

درصد افزايش يافته است و علت آن جلوگيري از ورود آب 
باشد كه مشابه وضعيت  اين رودخانه در اراضي باالدست مي
دهد و خاك منطقه به  دشت مسيله را از خود نمايش مي

  .رود ن بيشتر ميسوي شور شد
در اراضي انتهاي حوزه آبريز رودخانه شور ميزان  -
SAR  درصد و مقدار  55تا  1بينEC  درصد  64تا  10بين

به  1375كاهش يافته است و علت آن اين است كه در سال 
دليل كمبود بارندگي نسبت به ميانگين چند ساله منطقه 

ه دليل ب 1379شويي كمتر اتفاق افتاده ولي در سال  آب
افزايش ميزان بارندگي در حوزه باالدست رودخانه آب 

هاي  بيشتري به منطقه رسيده و باعث خاكشويي در افق
  .سطحي خاك شده است

غرب،  در اراضي همجوار دشت مسيله در مناطق شمال -
 SARميزان ) 9و  7هاي  در پروفيل(غرب و جنوب منطقه 

درصد كاهش  33تا  19بين  ECدرصد و  36تا  23بين 
قرار گرفتن در  دليلبه  8يافته است ولي در پروفيل شماره 

هاي سخت  اي با زهكش نامناسب و وجود اليه منطقه
زيرزميني بر اثر ميزان آب شور وارد شده به منطقه و باتالقي 

تا  ECدرصد و ميزان  154تا  SARشدن اين منطقه مقدار 
  .درصد افزايش داشته است 90

در اراضي داخل دشت مسيله كه در گذشته از سيالب  -
هاي جنوبي اين دشت واقع  شدند و عمدتاً در قسمت نميپر 
بين  ECدرصد و ميزان  18تا  4بين  SARمقدار  ،اند شده
درصد افزايش يافته است و در بعضي نقاط نيز با  26تا 10

 ECدرصدي در  40و كاهش  SARدرصد در  16كاهش 
م و اين موارد در جاهايي قرار گرفته كه آبريز شوي مواجه مي

ارتفاعات منطقه مشرف به اين اراضي با جريان سيالبي خود 
 ECنمايند ولي به طور كلي حداكثر افزايش  ميپر منطقه را 

 SARدرصد و حداكثر افزايش  10در اين مناطق حدود 
  .گرديدمشاهده  15حدود 
از سيالب  در اراضي داخل دشت مسيله كه در گذشته -

هاي شمالي و مركزي اين  شدند و عمدتاً در قسمت ميپر 
درصد و ميزان  135تا  3بين  SARاند مقدار  دشت واقع شده

EC  درصد افزايش يافته است 130تا  10بين.  
مربوط به مراتعي  SARو  ECبيشترين ميزان افزايش  -

است كه در بستر پخش سيالب رودخانه مسيله قرار گرفته و 
اي كه قبالً توسط سيالب  يا اراضي كشاورزي رها شده

) 16و  12هاي شماره  پروفيل(اند  شده رودخانه آبياري مي
 25-30حدود  ECولي عموم اراضي اين منطقه با افزايش 

بندي  درصد طبقه 30-40حدود  SARدرصد و افزايش 
  .شوند مي

به تناسب دور شدن از  ،به طور كلي اراضي منطقه -
 SARو  ECتغييرات  ،پوشش آب مسيله هاي تحت محل

دهند و اين موضوع با استقرار و يا  مينشان كمتري از خود 
  .رددانابودي پوشش گياهي منطقه ارتباط مستقيمي 

  بررسي خصوصيات آب منطقه
  صيات كمي آب منطقهخصو - الف

براي تعيين خصوصيات كمي يا وضعيت فيزيكي آب 
منطقه، ابتدا ميزان بارندگي، رطوبت نسبي و دما طي چند 

پارامترهاي . سال اخير در منطقه مورد بررسي قرار گرفت
ويژه از زمان  هاي اخير به ل آب و هوايي منطقه طي سا

سال (تحقيق برداري از سد و همچنين سال پايه در اين  بهره
توان  مي بنابراين ،تاكنون تغييرات محسوسي نداشته) 75-74

گفت از نظر شرايط آب و هوايي در منطقه مورد بررسي 
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دبي ساالنه رودخانه  .تغييرات مؤثري اتفاق نيفتاده است
تا  43هاي  مسيله در محل ورودي به دشت مسيله طي سال

ه بعد ب 1375بررسي گرديده و مشخص شد كه از سال  79
ميزان آب ورودي به دشت مسيله از طريق رودخانه مسيله 

در حالي كه بررسي دبي آب ورودي . تاكنون صفر بوده است
 15دهد كه قبل از احداث سد  نشان مي  رود رودخانه قم

يق اين مكعب آب از طر ميليون متر 80خرداد، ساالنه حدود 
اينكه با توجه به  .شده است رودخانه وارد دشت مسيله مي

. وسعت كل دشت مسيله حدود دويست هزار هكتار است
داري  تواند براي مصرف كشاورزي و مرتع اين مقدار آب مي
متر  ميلي 400اين مقدار آب معادل  زيرا. بسيار كافي باشد

ها در منطقه  بررسي .باشد بارندگي ساالنه در سطح مذكور مي
آب مورد در گذشته منبع اصلي  ،دهد مورد مطالعه نشان مي

هاي جاري  مصارف كشاورزي و دامداري، سيالب براينياز 
رود و مسيله و تعداد محدودي چاه  شده از طريق رودخانه قم

 15ويژه سد  پس از احداث سدها به. عميق بوده است نيمه
 بودهخرداد، آب ورودي به منطقه مذكور فقط بارش ساالنه 

 15/0مقدار،  اين. متر است ميلي 130كه متوسط آن كمتر از 
رود در زمان قبل از احداث  آب ورودي توسط رودخانه قم

  .باشد سد مي
با توجه به اينكه دبي ورودي به منطقه تا اين حد كاهش 
يافته و تبخير به همان نسبت قبلي ادامه دارد، عمق آب 

 برايپس از آن، كشاورزان . زيرزميني كاهش يافته است
ها و  ه عميق نمودن چاهتأمين آب مورد نياز خود اقدام ب

. عميق ديگر كردند حفر چند حلقه چاه عميق و نيمه
كه طبق گزارش اداره كل امور آب استان قم  طوري به

زميني در اين منطقه منحصراً از  برداري از منابع آب زير بهره
هاي  شود و كاركرد ساالنه چاه ها انجام مي طريق چاه

يي از يكسو و عدم برداري به دليل شرايط آب و هوا بهره
هاي جاري در رودخانه از سوي ديگر فزوني  وجود آب

كه از  رسيده استساعت در سال  6500يافته است و به 
برداري آماربرداري شده در سال  حلقه چاه بهره 201مجموع 

حلقه ديگر  32حلقه فعال و تعداد  169، تعداد 1379
يليون م 46/140باشد و داراي تخليه ساالنه  غيرفعال مي

خوردن تعادل  كه اين امر باعث بر هم .باشند مكعب مي متر
زميني از لحاظ كمي شده و هر ساله  هاي آب زير طبيعي سفره

. باشند با حجم قابل توجهي كسري مخزن مواجه مي
هيدروگراف واحد دشت مسيله طي چند سال اخير نشان 

سطح آب  80تا فروردين سال  76دهد از مهر سال  مي
متر افت داشته است و كسري  5زيرزميني به طور متوسط 

 73مخزن ناشي از اين افت طي مدت يادشده بيش از 
كه الزم به ذكر است . ميليون مترمكعب برآورد شده است

درصد از آب منطقه به مصرف كشاورزي و كمتر  99بيش از 
عالوه البته . رف ديگر اختصاص دارددرصد آن به مصا 1از 

برداري  هاي قبل از بهره بر افت شديد آب زيرزميني در سال
تغييرات محسوسي نداشته است ولي از ) 1374سال (از سد 

  .تا كنون سير نزولي پيدا كرده است 1375سال 
  خصوصيات كيفي آب منطقه   - ب

ميزان  كه دهد نتايج آزمايش آب نشان مي
طي چند سال اخير افزايش  SARي و الكتريك هدايت

آب سه حلقه  ECكه ميزان  طوري به ،چشمگيري داشته است
 12150و  14320، 14170ترتيب از  چاه كشاورزي به

 15120 و 16780، 17920متر به  ميكروموس بر سانتي
ترتيب از  آنها به SARمتر و ميزان  ميكروموس بر سانتي

 12/17و  05/20، 89/29به  74/13و  67/17، 45/19
علت شوري . اكي واالن بر ليتر افزايش يافته است ميلي
محلول ليتولوژي  ،هاي زيرزميني محدوده مورد نظر آب

يوني در طول  شناسي حوزه آبريز و تبادل سازندهاي زمين
مسير و نزديكي به كوير درياچه نمك و عدم ورود آب 

برداري  رود به منطقه و تبخير آب و بهره شيرين رودخانه قم
جايگزين شدن آب  در نهايتمصارف كشاورزي و  براي

با . باشد هاي شيرين منطقه مي شور درياچه نمك به جاي آب
به دليل عدم ورود  ،بررسي نتايج آزمايشگاهي مشخص شد

آب روند  TDSسيالب داراي ذرات معدني به منطقه ميزان 
مطالعه عمق آب زيرزميني، بارندگي و  .داشته است يكاهش

كه ميانگين درجه حرارت در بين داد درجه حرارت نشان 
گراد و ميزان بارندگي نيز بين  درجه سانتي 19تا  18محدوده 

بررسي . متر متغير بوده است ميلي 8/193ميليمتر تا  7/80
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 1374دهد كه عمق آب زيرزميني تا سال  دقيق نشان مي
تغييرات محسوسي نداشته است ) اري از سدبرد قبل از بهره(

عمق آب زيرزميني از  1379تا سال  1376ولي از سال 
اگرچه در . متر كاهش يافته است 17/809متر به  17/814

 هدر اثر كمبود بارندگي، خشكسالي اتفاق افتاد 1375سال 
دهد كه پس از آن  ولي مطالعه ميزان بارندگي منطقه نشان مي

ميزان بارش حداقل در حد  1379تا  1376هاي  در سال
در سال   رندگي ساالنه بوده است و تنها خشكساليميانگين با

اصلي كاهش عمق آب زيرزميني  علتتواند  نمي 1375
كننده آب مورد نياز دشت  آب رودخانه كه تأمين زيرا ،باشد

مطالعه دقيق دبي . گيرد مسيله است از گلپايگان سرچشمه مي
دهد كه قبل از احداث  ودهك نشان ميآب ورودي منطقه د

ميليون مترمكعب آب  80سد ساالنه به طور متوسط حدود 
به  1377شده كه اين مقدار در سال  وارد دشت مسيله مي

هيچ مقدار آبي به دشت  1375البته از سال . صفر رسيد
كشاورزي  برايرسيد و آب موجود در باالدست  مسيله نمي
اينكه افت آب زيرزميني به  آنچه مسلم است. شد مصرف مي

سال در دشت مسيله ناشي از عدم  3-4متر طي  5عمق 
 ،باشد رود مي هاي ساالنه از طريق رودخانه قم ورود سيالب

متر بارندگي ساالنه در منطقه خشك مسيله  ميلي 130زيرا 
تغيير البته  .تواند تأثيري بر آب زيرزميني داشته باشد نمي

در حالت . شود هاي متعدد مي ياقليم باعث بروز خشكسال
مدت تأثير چنداني بر  هاي كوتاه خشكسالي ،معمول

اكوسيستم ندارد و معموالً در اولين سال پرباران بعد از 
ها، با فاصله كمي تغييرات صورت گرفته به حالت  خشكسالي
  .گردند اوليه برمي

 1375توان نتيجه گرفت كه خشكسالي سال  پس مي
 درصد 100پوشش گياهي تا حدود  تواند سبب كاهش نمي
زايي در بوتسوانا مشاهده شد  در بررسي عوامل بيابان. گردد

اينكه ميانگين بارندگي ساالنه تغيير محسوسي  با وجود
پس از . ه بودزايي در آن صورت گرفت نكرده بود ولي بيابان

برداري از آب  هاي دقيق مشخص شد كه بهره بررسي
كه بر اثر آن پوشش  شدهع آب زيرزميني، سبب تخليه مناب

اي كاهش يافته و با لخت  گياهي در سطح محلي و منطقه

هاي  هاي نامرغوب جايگزين گونه شدن اراضي مرتعي، گونه
ضمن اينكه خاك لخت بشدت در معرض . مرغوب شدند

همچنين احداث سد بر روي رودخانه . فرسايش قرار گرفت
در . دست گرديد نيل باعث كاهش آب ورودي به نقاط پايين

برداري از آب زيرزميني در اين منطقه آغاز  نتيجه آن بهره
  .شده است

اين مسئله سبب حركت آب شور درياي مديترانه از 
هاي زيرزميني به سمت اراضي كشاورزي  طريق جريان آب

در مغولستان احداث بندها و سدها بر روي . گرديد
 2-3حدود  ها سبب افت آب زيرزميني در ها و دره رودخانه

نابودي  سبب كاراين . دست شده است متر در مناطق پايين
  .شده استزايي  پوشش گياهي و در نهايت پديده بيابان

كه مهمترين عاملي كه در كننده اين است  بيانموارد فوق 
مدت مؤثر است افت آب زيرزميني  زايي در كوتاه بروز بيابان
ناصحيح در بخش رويه و يا مديريت  برداري بي در اثر بهره

در منطقه مسيله نيز با بررسي . هيدرولوژي رودخانه است
دقيق تغييرات بارندگي ساالنه و دبي آب ورودي به دشت 

كه نابودي پوشش گياهي و ايجاد بيابان  شد مسيله، مشخص
فقط به دليل كاهش عمق آب زيرزميني در اثر عدم ورود 

ث سدها هاي هميشگي به اين منطقه در اثر احدا سيالب
  .باشد مي

  بررسي وضعيت كشاورزي منطقه
اي كه ممكن است در خصوص افت شديد  فرضيه

اين است كه با  ،هاي زيرزميني دشت مسيله مطرح گردد آب
هاي انجام شده در خصوص اراضي  توجه به واگذاري

 ،هاي اجرايي مختلف سطح استان كشاورزي توسط دستگاه
 ،يت امور اراضي استانمدير و مانند اداره كل منابع طبيعي

كشاورزان اقدام به افزايش سطح زير كشت در اراضي 
هاي قبل از احداث و  كشاورزي منطقه نموده و نسبت به سال

خرداد از منابع آب  15برداري از سدهاي غدير و  بهره
 دليلكنند و به  برداري مي زيرزميني با شدت بيشتري بهره

سطح كشت و روشن شدن اين موضوع آمار مربوطه به 
متوسط عملكرد و انواع محصوالت كشاورزي اعم از زراعي 

رود كه تماماً در منطقه دشت مسيله   و باغي در دهستان قم
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مربوط به زمان  1375-76طي سال زراعي  ،اند قرار گرفته
-80خرداد و سال زراعي  15قبل از بهره برداري از سد 

ن قم سال بررسي از سازمان جهاد كشاورزي استا 1379
منظور تجزيه و تحليل الزم دهستان  دريافت گرديد و به

عنوان منطقه  جواري اين منطقه قرار دارد به قنوات كه در هم
همچنين وضعيت محصوالت كشاورزي  ،شاهد انتخاب شد

در اين دهستان با محصوالت كشاورزي در كل استان نيز 
سطح اراضي زراعي زير كشت افزايش  .مقايسه شده است

نداشته است و  75- 76يري نسبت به سال زراعي چشمگ
هكتار به اراضي باغي منطقه در غالب كشت گونه  250تنها 

پسته اضافه شده است كه با توجه به نياز آبي كم اين 
اي براي باال رفتن سطح  تواند دليل قانع كننده محصول نمي

هاي زيرزميني منطقه  افت آبآن اراضي زير كشت و به تبع 
در واقع اين تغيير ناشي از نبود آب كافي در  ؛ر داشترا انتظا

باشد كه كشاورزان با تغيير در الگوي كشت به  منطقه مي
  .اند سمت استفاده كمتر از آب قدم برداشته

  
  بحث 

الكتريكي در  هاي گياهي ميزان هدايت تيپ بيشتردر 
زيرين ميزان شوري  هاي هاي باالتر بيشتر و در اليه افق

دهد كه تبخير در خاك  اين موضوع نشان مي .يافت كاهش
هاي زيرزميني به سمت  هاي موجود در افق زياد بوده و نمك

اما در گذشته به دليل ورود . كنند هاي سطحي حركت مي اليه
هاي سطحي خاك،  آب رودخانه به منطقه و شستشوي افق

. يافتند هاي زيرين انتقال مي امالح نمك شسته شده و به اليه
رود، عمل  دليل كاهش و قطع جريان آب رودخانه قم ولي به

هاي باالتر داراي  گيرد و افق شستشو مانند سابق صورت نمي
 بيشتردر  .باشد هاي زيرين مي شوري بيشتري نسبت به افق

هاي گياهي كاهش تراكم گياهي نسبت به كاهش سطح  تيپ
نمايد  كه اين مطلب مشخص ميبود پوشش گياهي كمتر  تاج

ها در واحد سطح زياد است ولي به دليل  اد گونهكه تعد
هاي گياهي قادر به رشد و نمو  شرايط نامساعد زندگي، گونه

كه با ادامه اين روند در نهايت از بين شده   نبوده و ضعيف

 .خواهند رفت

تغيير امالح خاك و تراكم نمك در خاك، سبب بروز 
گونه  .تغيير در نوع پوشش گياهي آن منطقه خواهد شد

هاي شور  ها نسبت به خاك هالكنموم در مقايسه با ساير گونه
ها رويش داشته  تيپ بيشتردر  بنابراين ،تر است و قليا مقاوم

 .است

در مناطق با سطح آب  A.littoralis از آنجايي كه گونه
 بنابراين ،نمايد زيرزميني باال و حتي مناطق آبگير رشد مي

به افت آب زيرزميني و  بيشترين حساسيت در مناطق، نسبت
افت آب  .كاهش پوشش گياهي مربوط به اين گونه است

زيرزميني سبب كاهش پوشش گياهي و در نهايت عاري 
شود كه محيط را براي فرسايش بادي  شدن خاك مي

 هاي روان مهيا و ايجاد شن) هاي سيلتي بخصوص در خاك(
ري هاي زيرزميني شور و آبيا برداري از آب بهره .سازد مي

ها سبب شور شدن سريع  اراضي كشاورزي با اين آب
ها و از دست رفتن اين اراضي  ها و تخريب خاكدانه خاك
با تخريب اراضي كشاورزي و مرتعي، شرايط براي  .شود مي

در  .شود حضور گياهان مهاجم، بخصوص گياه اسپند زياد مي
مناطقي كه پوشش گياهي متراكم وجود دارد، كاهش آب 

سبب رقابت در بدست آوردن آب و در نتيجه زيرزميني 
شود كه در اين شرايط ممكن است تراكم  مي كاهش رشد

تر شده  گياهي به طور محسوس تغيير نكند بلكه گياه ضعيف
 .پوشش آن كاهش يابد و سطح تاج

هاي موجود در مراتع مورد  گونه سالسوال در بين گونه
ها  داخل آبراههمطالعه، در مناطقي كه آبراهه وجود دارد در 

فاده كرده و از حداقل آب موجود در منطقه است رشد مي
 .ولي در حال حاضر از منطقه حذف شده استنموده 

، شرايط زندگي را SARو  EC افزايش شوري خاك
. ساخته استبراي كليه گياهان محدود و در نهايت ناممكن 
) رميليمت 130(با توجه به ميانگين بارندگي ساالنه اين منطقه 
شود كه فقط  و پوشش گياهي غني در گذشته، مشخص مي

رود سبب بوجود آمدن  سيالب حاصل از آب رودخانه قم
اين پوشش گرديده كه با قطع آن، پوشش گياهي بشدت 

تخريب پوشش گياهي در مناطق  .تخريب يافته است
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خشك، و خشك شدن ذرات خاك، سبب بروز فرسايش 
شده ها و ايجاد نبكاء  هبادي و جمع شدن ذرات در پاي بوت

با توجه . كه اين پديده در نابودي پوشش گياهي مؤثر است
خرداد،  15به ميانگين بارندگي ساالنه در حوزه آبخيز سد 

احداث اين سد و جلوگيري از ورود آب به دشت مسيله، 
همچنين . متر شده است 5سبب افت آب زيرزميني به ميزان 
ظت نمك و كاهش رشد افت آب زيرزميني سبب افزايش غل

عدم ورود سيالب سبب جلوگيري  .پوشش گياهي شده است
از ورود امالح معدني به منطقه و در نهايت كاهش پوشش 

برداري از آب سبب  تغيير مديريت در بهره. گياهي شده است
زار طبيعي  خصوص چمن تغيير در جوامع گياهي به

A.littoralis ين آنها در منطقه شده و گياهان جديد جايگز
هاي گياهي عمق آب زيرزميني  در كليه تيپ .شده است

بشدت افت پيدا كرده و آب قابل دسترس گياهان كاهش 
همچنين به دليل عدم ورود سيالب به اين منطقه، . يافته است

هاي زيرين  ها و نفوذ امالح نمك به افق شستشوي خاك
خاك قطع گرديده و از طرفي به دليل ثابت بودن پديده 

هاي  خير و وجود خاصيت موئينگي، امالح نمك از اليهتب
هاي سطحي حركت كرده كه باعث  زيرين به سمت اليه
همچنين به . شده است هاي سطحي افزايش شوري در افق

كه يافته خاك افزايش  در دليل كاهش رطوبت، غلظت نمك
اين پديده سبب كاهش پوشش گياهي و همچنين تغيير در 

 .استشده نوع پوشش گياهي 

كه داد هاي آزمايشگاهي نشان  تجزيه و تحليل داده
دليل . شوري خاك منطقه نسبت به گذشته افزايش يافته است

االرض از طرف درياچه  اين پديده پيشروي آب شور تحت
نمك به سمت دشت مسيله و در نهايت حركت آن به سمت 

  .بودهاي سطحي در اثر پديده تبخير و صعود موئينگي  اليه
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Abstract 
Due to the population growth and human intervention in nature, desertification has increased 
drastically.  The Masileh watershed is located in the southern highlands of central Alborz. In 
this study, vegetation condition, the volume of water entering the area, soil chemical 
characteristics, and agricultural production statistics of the region were examined and compared 
before and after the construction of dams during two periods with an interval of five years. 
Results showed that since the construction of 15- Khordad dam in 1995, the volume of water 
entering the Masileh plain has reached zero.The hydrograph study showed that the groundwater 
level of Masileh plain has dropped on average five meters/year. Due to the lack of flood 
entering and soil washing, the salt concentration of soil surface layers in most vegetation types 
has increased. Due to the lack of root access to water, the canopy cover percentage in halophyte 
vegetation types with shallow roots such as Aeloropus litoralis and Cyperus sp has been 
reduced up to 100%, and new species such as Halocnemum strobilaceum and Halostachys 
caspica have been replaced. In terms of agriculture, significant changes have occurred in the 
composition and type of agricultural crops. Our results clearly showed that the Masileh plain is 
turning from a productive agricultural area into a real desert. 
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