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جداسازی محیطهای بیابانی بر پایه آستانههای اکوژئومورفیک
زهرا عبداهللزاده ، 1عادل سپهر ،*2علیرضا راشکی

2

 -4دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بيابانی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 -2استادیار دانشکده منابع طبيعی و محيط زیست ،دانشگاه فردوسی مشهد

پذیرش مقاله4939/42/45 :
تأیيد نهایی مقاله4931/9/41 :
چکیده
تفکيک محيطهاي بيابانی از غيربيابانی اغلب بهدليل تنوع باالي الگوهاي پوشش گياهی ،خاک و سنگ در
مجاورت یکدیگر دشوار است .مطالعه روند تغييرات اکولوژیک و ژئومورفولوژیک یک منطقه میتواند در تعيين
آستانههاي اکوژئومورفيک بهمنظور تفکيک محيطهاي بيابانی از غيربيابانی بر پایه پتانسيلهاي برگشتپذیري
و پتانسيلهاي فرسایشپذیري مالک عمل قرار گيرد .بهطوري که بر اساس نسبت پتانسيلهاي فوق ميزان
تابآوري و ارتجاعيت اکولوژیک اکوسيستم دچار تغيير میشود .هدف از این پژوهش جداسازي محيطهاي
بيابانی در بخشی از استان خراسان رضوي بر پایه مرزهاي اکوژئومورفيک میباشد .لذا در این پژوهش ،با استفاده
از چهار نقشه ليتولوژي ،پوشش گياهی ،ردهبندي خاک و نقشه همبارش ،تغييرات نسبت پتانسيلهاي فرسایش-
پذیري و برگشتپذیري مورد مطالعه قرار گرفته است .در ابتدا با انتخاب منطقهاي محدود در سطح استان که
از لحاظ گرادیان اقليمی و ارتفاعی بيانگر شيب تغييرات باشد ،چهار نقشه فوق تفکيک گردید .از دادههاي رقومی
 TM/ETMو نقشههاي زمينشناسی و خاک در مقياس  4:251111در توليد نقشههاي مذکور استفاده شده
است .به منظور ارزیابی صحيحتر این جداسازي ،پيادهسازي یک طبقهبندي نظارت نشده بر روي تصویر سنجنده
 MODISاز منطقه مطالعاتی ،بهخوبی روند تغييرات عوامل اکوژئومورفيکی را همگام با تغييرات چهار نقشه فوق
نشان میدهد .بررسی تغييرات اکولوژیک و ژئومورفولوژیک همگی در یک راستا روند تغيير نسبت پتانسيلهاي
فرسایشی و برگشتپذیري را در منطقه مطالعاتی تأیيد کردند .نتایج پژوهش مشخصکننده دو آستانه یا گذر
اکوژئومورفيک در منطقه مورد بررسی میباشد ،گذر اکوژئومورفيک از منطقه غيربيابانی به نيمهبيابانی و گذر
اکوژئومورفيک نيمهبيابانی به محيط بيابانی تفکيک شدند.
واژههای کلیدی :محيطهاي بيابانی ،فرسایشپذیري ،برگشتپذیري ،آستانههاي اکوژئومورفيک.

* -نویسنده مسئول13455185192 :

Email: adelsepehr@um.ac.ir
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خواهد داشت (فيليپس .)2119 ،این پيشبينیها
در سالهاي اخير در مطالعات ميدانی آبراهامز و
همکاران ( )4335و پویگدفابرگاس و سانچز
( )4336تأیيد و اثبات شدهاند .ناپایداري در مناطق
گذر اکوسيستمها ،در درون خود تعامل دو پتانسيل
برگشتپذیري یا احيا و فرسایشپذیري یا تخریب
اکوسيستم را در بردارد .هر چه توان برگشتپذیري
یک اکوسيستم بعد از اختالل و آشوب وارد شده به
شرایط طبيعی اوليه بيشتر باشد ،میتوان ارتجاع-
پذیري بيشتري را در بازیابی شرایط نرمال براي
سيستم قائل شد .همچنين با غلبه پتانسيلهاي
فرسایشپذیري ،ميزان ارتجاعپذیري سيستم تا حد
زیادي در برابر تنشهاي محيطی کاسته شده و
اکوسيستم غيربيابانی در گذار از یک آستانه بحرانی
به فرم یک منطقه بيابانی در خواهد آمد .در تعریف
این مفاهيم میتوان چنين بيان کرد که پتانسيل
برگشتپذیري متأثر از عوامل اکوژئومورفيک
منطقه ،بيانگر توان محيط در بازیابی شرایط اوليه
بعد از برطرف شدن اختالالت وارد شده میباشد،
در حاليکه پتانسيل فرسایشی در جهت معکوس با
روند برگشت اکوسيستم به شرایط اوليه ،توان
تخریب محيط را در نتيجه وجود عوامل مخرب
فرسایشی بيان میکند ،آنچه میتواند تحت تأثير
ميزان پوشش گياهی و یا ویژگیهاي ذاتی مثل
ليتولوژي ،خاک و اقليم درجات متفاوتی از
حساسيتپذیري به فرسایش و تخریب را در
اکوسيستم بروز دهد .کاربرد چنين دیدگاهی را
میتوان در مطالعات شوشانی ( )2142در فلسطين
اشغالی مشاهده کرد که بر پایه توان برگشتپذیري
و فرسایشپذیري در الگوهاي پوشش لکهاي ،اقدام
به شناسایی و تفکيک آستانههاي اکوژئومورفيک
بيابانی در طول یک گرادیان اقليمی نموده است.
همچنين وي در مطالعات خود اثبات کرد که
شناسایی و تعيين دقيق مناطق گذر اکوسيستمی

مقدمه
آستانههاي بيابان ،مرزهاي باریکی از ناپایداري در
حدفاصل مناطق خشک و نيمه خشک به شمار می-
روند (شوشانی .)2142 ،این ناپایداريها که بازخورد
پاسخهاي غيرخطی سيستمهاي اکوژئومورفيک به
نيروهاي محرک محيطی میباشند را میتوان تابعی
از ميزان ارتجاعپذیري اکوسيستم در قبال تنشهاي
ورودي به آن در نظر گرفت .اغلب به دليل تنوع
باالي الگوهاي پوشش زمينی نظير پوشش گياهی،
خاک و سنگ ،شناسایی و تفکيک این مناطق از
یکدیگر بسيار دشوار است و به سختی میتوان
چنين تشخيص داد که در وضعيت فعلی یک
اکوسيستم ،کدام منطقه در وضعيت بيابانی ،غير
بيابانی یا عبور از وضعيتی به وضعيت دیگر است که
تحت عنوان مناطق گذار یا مناطق آستانه بيابان
شناسایی میشوند .بنابراین مناطق باریک آستانه،
به عنوان مناطق گذار یا انتقال از یک منطقه غير
بيابانی به یک منطقه بيابانی یا بالعکس توصيف
شده که معموالً ناپایداريهاي اکوژئومورفيک قابل
توجهی را شامل میشوند (هولينگ4319 ،؛ شفر و
همکاران .)2114 ،این مناطق بهدليل آشفتگیها و
ناتعادلیهاي دیناميکی بر اساس مدلهاي دیناميک
غيرخطی کيرکبی ( )4335و تورنس ( )4385که
نشاندهنده روند بیثبات و ناپایدار در رابطه بين
پوشش گياهی و فرسایش خاک در مناطق گذر یا
مناطق آستانه در بيابان میباشند ،میتواند
حدفاصل بين دو وضعيت بيابان و غير بيابان تعریف
شوند که کوچکترین اختالل و آشفتگی داخلی یا
خارجی میتواند اکوسيستم را به وضعيت حداکثر
فرسایش و تخریب با حداقل پوشش گياهی
(بيابان) ،سرازیر کند .اگر ارتجاعپذیري فراتر از
نيروهاي مختلکننده وارده باشد ،سيستم توان
برگشت به وضعيت حداکثر تراکم پوشش گياهی با
کمترین آثار فرسایشی (منطقه غير بيابانی) را
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میکنند که پتانسيل برگشتپذیري حتی در سطوح
بسيار پایين ،تا حد زیادي میتواند در انعطافپذیري
سيستم مؤثر بوده و گذار سيستم از آستانههاي
بحرانی را به تعویق بياندازد .لذا بر طبق مطالعات
فوق میتوان پوشش گياهی را مؤثرترین عامل در
ارتجاع پذیري یک اکوسيستم در نظر گرفت .تأثير
پوشش گياهی به عنوان یک عامل اکولوژیک ،با
افزایش عمق دامنه ارتجاعپذیري اکوسيستم می-
تواند تابآوري محيط را در برابر اختالالت محيطی
افزایش دهد و زمان برگشتپذیري محيط به شرایط
اوليه را کوتاهتر نماید .لذا کاهش در ميزان پوشش
گياهی و یا تغيير در نوع پوشش منطقه میتواند
مالک تحليل توان و زمان برگشتپذیري محيط در
قبال تنشهاي ورودي قلمداد شود .ميزان تابآوري
اکوسيستمها و توان برگشتپذیري آنها بعد از بروز
اختالل در سيستم ،میتواند از طرفی بهعنوان
شاخصی جهت جداسازي مناطق بيابانی از غير
بيابانی در نظر گرفته شود و از طرف دیگر ،به عنوان
یک شاخص هشداردهنده در ارتباط با نزدیکی این
مناطق به یک آستانه بحرانی و برگشتناپذیر مورد
بررسی قرار گيرد .از سویی دیگر ،در مطالعات
سودینگ و هوبز ( ،)2113ارتجاعپذیري میتواند
بهعنوان عاملی در دیناميک رفتاري از سوي
اکوسيستم معرفی میشود و حتی تغيير ارتجاع-
پذیري سيستم در طول زمان ممکن است
دیناميکهاي گوناگونی از اکوسيستمها را در گام-
هاي زمانی متفاوت به ارمغان داشته باشد .در سال-
هاي اخير ،اهميت مطالعه اکوسيستمها از نقطه نظر
ميزان ارتجاعپذیري و پتانسيل فرسایشپذیري آن-
ها از جنبههاي مختلف بررسی شده است .در این
پژوهش دیدگاه تفکيکپذیري اکوسيستمهاي
بيابانی از غيربيابانی بر اساس توان برگشتپذیري و
ميزان تابآوري یا ارتجاعيت آنها مورد بحث و
تحليل قرار گرفته و نشان داده شده است که چطور

یا آستانههاي اکوژئومورفيک میتواند به درستی با
تغييرات موجود بر روي نقشههاي پراکنش
اکولوژیکی گونههاي گياهی ،نقشه ليتولوژي ،خاک
و نقشه نوسانات بارش آن منطقه مطابقت داشته
باشد .از جنبهاي دیگر ،میتوان افت پتانسيل
برگشتپذیري را که تابعی از ارتجاعپذیري
اکوسيستمی است ،به عنوان شاخصی در جهت
نزدیکی یک اکوسيستم به حد وقوع آستانههاي
بحرانی جهت ورود به وضعيت جدید در نظر گرفت.
داکوس و همکاران ( ،)2141ميزان افت ناگهانی در
سرعت برگشتپذیري را در محدودههایی از
اکوسيستم به عنوان شاخصی در نظر میگيرند که
به عنوان یک عالمت هشدار دهنده ،از نزدیکی یک
سيستم به نقاط سرازیري یا تغيير وضعيت خبر می-
دهد .این افت سرعت برگشتپذیري اغلب با افزایش
واریانس و خودهمبستگی در سيستم همراه است.
سپهر و همکاران ( )2141نيز با فرض وابستگی
دامنه ارتجاعپذیري اکوسيستمها به ویژگیهاي
ذاتی نظير فرسایشپذیري خاک ،فرسایشدهندگی
باران ،شيب و پوشش زمينی به محاسبه دامنه
ارتجاعپذیري در اکوسيستمهاي شکننده استان
خراسان رضوي پرداختند و در نهایت اثبات کردند
که بيش از  %11سطح استان را اکوسيستمهایی با
حساسيت پذیري باال به بيابانزایی تشکيل می-
دهند .همچنين مطالعات آنها نشان داد که پوشش
گياهی مهمترین عامل در افزایش پتانسيل برگشت-
پذیري اکوسيستمها در برابر تنشهاي محيطی
میباشد .بستلمير و همکاران ( ،)2149توان
برگشتپذیري را در اکوسيستمهاي مستعد بيابان-
زایی در یکی از بيابانهاي چين ،شاخصی در جهت
ميزان انعطافپذیري اکوسيستم در گذار از آستانه-
هاي بحرانی قلمداد میکنند و با اندازهگيري معيار-
هایی نظير ميزان پوشش گياهان علفی و اندازه لکه-
هاي پوشش گياهی و خاک بایر ،چنين نتيجهگيري
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یک تغيير ناگهانی و اغلب غيرقابل انتظار به بار
خواهد آورد .از آن پس میتوان گفت سيستم وارد
یک وضعيت جدید شده است .به عنوان مثال گذار
یک اکوسيستم از وضعيت غير بيابانی به فرم یک
محيط کامالً بيابانی .از دیدگاه اکولوژیک ،آستانهها
زمانی اتفاق میافتند که یک اثر ماشهاي (اختالل یا
آشفتگی موقت و زودگذر با تأثيرات طوالنی مدت)،
کشش بازخوردهاي منفی را از یک منطقه جذب به
حوزه جذب دیگر تغيير دهند (شکل4ب و ج) .این
اختالالت در سيستمهاي اکوژئومورفيک اغلب
آشفتگیهاي بلند مدت غيرزیستی هستند که
خصوصيات مکانی را تغيير داده و یا تعدیل میکنند،
مانند آستانههاي شکست شيب که حجم زیادي از
مواد به پایين دامنه منتقل میشوند و توده فرو
ریخته هرگز به روي دامنه باز نخواهند گشت
(فيليپس .)2149 ،همچنين اختالالت کوتاه مدت-
تري هستند که تغييرات درون ساختارهاي زیستی
داخل جوامع را باعث میشوند و توان برگشتپذیري
هنوز قادر به بازگشت سيستم به شرایط اوليه را دارا
میباشد ،مانند تغيير نوع پوشش گياهی در مراتع
از فرم علفیهاي چندساله به یکساله و حالت عکس
آن در شرایط برگشتپذیري و احيا اکوسيستم
(بریسک و همکاران .)2116 ،فعل و انفعاالت
پيچيده اغلب در شکل بازخوردهاي مثبت ،میتواند
با تشدید و تقویت اثر تغييرات کوچک ،وضعيت
سيستم را به سرعت دچار تغيير کرده و به حد گذر
از یک آستانه بحرانی نزدیک نمایند .قبل از عبور از
یک وضعيت آستانه ،متغيرهاي کليدي یا اصلی
سيستم ،با نمایش افزایش تغييرپذیري و بروز الگو-
هاي جدید ( که از نظر آماري با افزایش انحراف
معيار اثبات میشوند) و افت شدید در سرعت
برگشتپذیري و در نتيجه کاهش توان ارتجاع-
پذیري سيستم ،حتی بعد از برطرف شدن آشوب
قابل پيشبينی میباشند (وننس و شفر.)2111 ،

بر پایه چيرگی نسبت پتانسيلهاي برگشتپذیري
و فرسایشپذیري در مناطق گذر بيابانی میتوان به
شناسایی و تفکيک اکوسيستمهاي بيابانی از غير
بيابانی پرداخت.
دیدگاه خطی و غیرخطی در دینامیک اکوسیستم-

ها :در مطالعه دیناميک اکوسيستمها ،دو دیدگاه
متفاوت و پارادایم فکري مبناي مطالعه بوده است.
رویکرد خطی و پيوسته و دیگري رویکرد غيرخطی
در تحليل دیناميک اکوسيستمها .از دیدگاه مدل-
هاي دیناميکی خطی و پيوسته ،تغيير در محيط،
منجر به تغييرات تدریجی هماهنگ ،متناسب و
مورد انتظار در شکلگيري لندفرمها یا ترکيبات
گونهاي میشود .همچنين افزایش یا کاهش در
ميزان محرکهاي محيطی در طول زمان ،منجر به
ایجاد مسيرهاي پاسخ مشابه صعودي و یا نزولی در
سيستم میگردد .در این نوع دیناميک رفتاري،
مسير ایجاد تغيير و مسير پاسخ سيستم به محرک-
ها ،مسيري دوطرفه و یکسان خواهد بود .چنين
تفکري را میتوان در مطالعات ژئومورفولوژیست
تفکر تدریجی ،دیویس و اصل فرسایش تدریجی وي
در قالب چرخه فرسایش جستجو کرد .در چنين
سيستمهایی ،امکان بازگشت و توان برگشتپذیري
سيستم در بازیابی شرایط اوليه در مناطق گذر
اکوسيستمی باالست (شکل  4الف) .اما در تفکر
غيرخطی ،تغييرات در شرایط محيطی تا حدي که
فراتر از دامنه ارتجاعپذیري سيستم نرود ،منجر به
تغييرات کوچک در عملکرد سيستم و یا ترکيب
گونهها میشود .این اصل را میتوان در ساختار
فکري ژئومورفولوژیستهایی همچون گيلبرت و
اندیشههاي کاتاستروفيک چوم و ليچی یافت .ادامه
این تغييرات کوچک ،کمکم با کاهش توان ارتجاع-
پذیري سيستم در قبال اختالالت محيطی ،وضعيت
سيستم را به نزدیکی یک آستانه بحرانی رسانده و
از آن پس غلبه این نيروها بر ارتجاعپذیري سيستم،
68

پژوهشهاي دانش زمين ،سال ششم ،شماره  ،22تابستان  ،4931صفحات 63 ............................................. 89 -65

ممکن است چندین حوزه جذب یا منطقه گذر در
داخل یک وضعيت وجود داشته باشد .در این حالت
الگوهایی از هر دو وضعيت قبلی و بعدي سيستم در
منطقه مشاهده میشود .بهعنوان مثال ،در مناطق
گذر بيابانی که حدفاصل بين اکوسيستمهاي غير
بيابانی و بيابانی قرار دارند ،میتوان حضور هر دو
نوع حالت پوششی را مشاهده کرد .مثالً لکههاي
پوشش گياهی که توسط محيطی بایر و بدون
پوشش احاطه شدهاند و یا در سيستمهاي
ژئومورفيک ،مناطق حمل رسوب در حد واسط
مناطق برداشت و مناطق ترسيب ،شامل هر دو
الگوهاي فرسایشی و انباشت میباشند (مانند شکل-
گيري ریپلمارکها در مناطق حمل) .در چنين
سيستمهایی با وقوع آستانههاي ناگهانی ،در صورت
غلبه پتانسيلهاي برگشتپذیري ،مسير بازگشت
سيستم میتواند کامالً متفاوت از مسير تغيير
وضعيت آن باشد.

چنين کاهشی در ارتجاع پذیري میتواند با کوچک
شدن یا کمعمق شدن حوضه جذب پيرامون
وضعيت تعادل اکوسيستم استنباط شود (داکوس،
 .)2144بررسی ارتباط بين مفاهيم حوزه جذب،
ارتجاع پذیري و دیناميک الگوها را میتوان در
پژوهشهاي سپهر ( )4939b ،4939aو محسنی و
سپهر ( )4931جستجو کرد .در دیناميک آستانه-
هاي پایدار خطی (شکل 4ب) ،مسير پاسخ که اغلب
بهصورت مشابه با جهت مسير تغييرات محيطی
اتفاق میافتد ،میتواند با غلبه پتانسيل برگشت-
پذیري ،اکوسيستم را به وضعيت اوليه قبل از وقوع
آستانه باز گرداند .در دیناميک آستانههاي فراپایدار
ناگهانی (شکل 4ج) ،مسير برگشتپذیري در
سيستم میتواند بسيار متفاوت از مسير تخریب و
تنزیل اکوسيستمی باشد (سودینگ و همکاران،
 .)2111در چنين مواردي ،سيستم حداقل یکبار از
حد آستانههاي بحرانی عبور میکند و تغيير حاصله
پایدار و دائمی خواهد بود .در چنين آستانههایی،

شکل :4انواع دیناميکهاي اکوسيستم( .الف) تغييرات تدریجی (بدون آستانه) ( ،ب) آستانههاي پایدار (خطی) با مسير
تغيير و برگشتپذیري یکسان و (ج) آستانههاي فراپایدار یا ناگهانی (غيرخطی) که بهدليل وقوع آستانههاي بحرانی منجر
به تأخير در برگشتپذیري اکوسيستم به شرایط اوليه میشود .اشکال بيضوي شکل بيانگر شدت اختالل و آشوب و یا
معرف درجه ارتجاعپذیري و ستارههاي درون آنها نشاندهنده مناطق گذر یا مناطق جذب هستند (سودینگ و هوبز،
.)2113
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تغيير رژیم سيستمها و وقوع آستانه اثبات کرد .از
طرفی وجود نقاط انشعاب پيشبينی روند تحوالت
در اکوسيستمها را دشوار میسازد (کانورسی و
همکاران .)2141 ،فعاليتهاي انسانی و همچنين
عوامل تأثيرگذار محيطی میتوانند فراوانی وقوع
آستانهها را تحت تأثير ارتجاعپذیري سيستمها
دگرگون کنند که این به نوبه خود میتواند
دیناميک رفتاري سيستمها را از نوع تدریجی به
وضعيت وقوع آستانههاي خطی پایدار و یا به
وضعيت وقوع آستانههاي ناگهانی تغيير دهد.

وجه تمایز دیگر آستانههاي ناگهانی ،وجود نقاط
انشعاب یا سرازیري است که منجر به تغييرات
ناگهانی در سيستم میشود و میتوان آن را نقطه
وقوع آستانه و تغيير کلی وضعيت سيستم تعبير
کرد .هرچند هنوز اختالف نظرهایی درباره اینکه آیا
نقاط سرازیري یا انشعاب منجر به تغييرات برگشت-
ناپذیر میشوند یا خير وجود دارد .بنابراین هر نقطه
انشعابی در سيستم میتواند یک آستانه تلقی گردد،
اما هر آستانهاي نقطه انشعاب یا سرازیري محسوب
نمیشود (فيليپس .)2149 ،مثالً در آستانههاي
پایدار خطی نمیتوان حضور نقاط سرازیري را در

منطقهاي در جنوب استان خراسان رضوي واقع در
بلوکهاي زمين شناسی سبزوار و لوت انتخاب شد.
گزینش این منطقه به دليل گرادیان نسبی موجود
در وضعيت اقليمی منطقه مطالعاتی بوده است،
بطوریکه میتوان شيب تغييرات را از سمت یک
منطقه بيابانی (با ميانگين بارش ساليانه در حدود
 425ميلیمتر) در جهت افزایش عرض جغرافيایی
تا رسيدن به یک منطقه نيمهبيابانی (بارش-251
 451ميلیمتري) مشاهده نمود (شکل .)2همچنين
گرادیان ارتفاعی منطقه نيز به عنوان عاملی تأثير-
گذار در تغييرات اکوژئومورفيک ،مالک انتخاب
منطقه مورد مطالعه قرار گرفته است .در واقع انتظار
میرود عامل ارتفاع جدا از تأثير خود در تغييرات
بارش منطقه ،در نوع و ميزان پوشش گياهی تأثير-
گذار باشد (شکل  .)9در ابتدا بر پایه عوامل اکولوژي
و ژئومورفولوژي موثر در ایجاد چشماندازهاي
طبيعی ،چهار عامل ویژگی سازند و سنگ ،نوع
خاک ،وضعيت پوششی زمين و ميزان بارش انتخاب
شدند .به گونهاي که فرض بر این بود که هم ارز با
تغييرات این عوامل ،دیناميک محيطهاي اکولوژیک
را در منطقه شاهد خواهيم بود .لذا با کمک نقشه-
هاي زمين شناسی در مقياس  4:251.111سازمان
زمينشناسی شمال شرق کشور مربوط به سال

مواد و روش ها
موقعیت منطقه مطالعاتی :استان خراسان رضوي با
مساحتی در حدود  428.191کيلومتر مربع ،در
برگيرنده وسعت زیادي از مناطق خشک و نيمه-
خشک با ميانگين بارشی در حدود  241ميلیمتر
میباشد %61 .مساحت استان را مناطق بيابانی و
نيمهبيابانی در برگرفته است .از نظر ردهبندي خاک،
بيشتر استان شامل خاکهاي اریديسول ،ليتوسل
و ریگوسل میباشد .همچنين بهلحاظ گرادیان
اقليمی و ارتفاعی نيز هرچه از شمال استان به سمت
جنوب پيش میرویم ،همگام با کاهش ارتفاع از
ميزان بارش نيز کاسته میشود و در عوض
فرآیندهاي فرسایشی غالب ،چهره منطقه را به
سيماي یک اکوسيستم بيابانی تغيير میدهند .لذا
میتوان این استان را از نظر آسيبپذیري به بيابان-
زایی و فرآیندهاي فرسایشی خاک جزء مناطق
مستعد در ایران دانست .در این مطالعه یک محدوده
زمين شناسی واقع در بلوک زمين شناختی لوت و
سبزوار ،به عنوان نمونه مطالعاتی تفکيک و انتخاب
شده است.
روش مطالعه :به منظور تحليل شرایط اکوسيستم-
هاي استان بر پایه دیدگاه غيرخطی (،)hysteresis
11
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دادههاي ساالنه بارش ایستگاههاي سينوپتيک
استان با استفاده از روش درونيابی  IDWدرونیابی
و نقشه مذکور توليد شد (شکل .)1سپس تحليل
روند تغييرات اکوژئومورفيک با کمک نقشههاي
مذکور بر پایه دیدگاه غير خطی صورت گرفت.
دیناميک بررسیها بر اساس گذار از محيطهاي
غيربيابانی به سمت محيطهاي بيابانی بوده است.
در نهایت دو آستانه یا مرز اکوژئومورفيک شامل مرز
بين بيابان و نيمه بيابان و مرز بين نيمه بيابان و
غير بيابان در منطقه مورد مطالعه تفکيک و ترسيم
گردید.

 ،4986نقشه ليتولوژي منطقه مورد مطالعه تهيه
شد .براي تهيه نقشه ردهبندي خاک از نقشه خاک
اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداري خراسان رضوي
سال  4985استفاده شده است .بر این اساس عمده
خاکهاي منطقه را ردههاي شور و قليایی و ليتوسل
در برگرفت .با استفاده از تصاویر  ETM+سال2141
و با ترکيب باندهاي  1-1-4 ،5-9-4 ،1-9-2و
بهرهگيري از دادههاي  ،Google earthنقشه پوشش
زمين منطقه مطالعاتی تهيه و در چهار کالس
دشتهاي رسی ،پالیا ،مراتع و درختچهزارها
تفکيک شد .براي تهيه نقشه خطوط همبارش،

شکل :2موقعيت منطقه مورد مطالعه در استان خراسان رضوي در شمالشرقی ایران .نقشه استان با استفاده از تصاویر
سنجنده مودیس مربوط به ماه آگوست سال  2111تهيه شده است.

شکل :9نقشه الیه ارتفاعی منطقه مورد مطالعه به همراه پروفيل طولی .اختالف ارتفاع از شمال تا جنوب محدوده
مطالعاتی به حدود  811متر میرسد.

14
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شکل :1وضعيت منطقه مطالعاتی در چهار نقشه خاکشناسی ،زمينشناسی ،پوشش زمينی و نقشه خطوط همبارش.
خطوط منقطع موجود در نقشهها بيانگر مرزهاي تقریبی تفکيک محيطهاي بيابانی و نيمهبيابانی از یکدیگر هستند.

حساسيتپذیري خود نسبت به فرآیندهاي
فرسایشی و ميزان حضور پوشش گياهی ،درجات
متفاوتی از ارتجاعپذیري را براي اکوسيستم قائل
میشوند .از طرفی هرچه پوشش گياهی ،خاک و
سنگ به طور ناهمگنتري در مجاورت یکدیگر قرار
داشته باشند میتوان به عنوان یک منطقه گذر،
احتمال باالتري از وقوع آستانه را انتظار داشت.
بنابراین با انجام یک طبقهبندي نظارت نشده،
منطقه مورد بررسی بر اساس سه پوشش زمينی
فوق طبقهبندي و در نهایت جداسازي مرزها با
اطمينان بيشتري حصول یافت (شکل .)5

در پایان به منظور صحتسنجی تفکيکپذیري
مرزهاي فوق الزم بود تا بر اساس پراکندگی سه
عامل اکوژئومورفيک اصلی (پوششگياهی ،پوشش
خاک و سنگ) که مالک تعيين نسبت چيرگی
پتانسيلهاي فرسایشپذیري و برگشتپذیري در
این پژوهش میباشند ،نقشه تقسيمبندي منطقه
مورد مطالعه بر اساس سه نوع پوشش زمينی فوق
انجام گردد .بر این اساس مناطق داراي پوشش
گياهی متراکمتر با مقادیر کمتري از خاک بایر
پتانسيل باالتري در برگشتپذیري محيط و افزایش
ارتجاعپذیري آن دارند .همچنين ویژگیهاي ذاتی
منطقه از قبيل ليتولوژي و خاک بر حسب ميزان
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شکل :5طبقهبندي منطقه مورد مطالعه بر اساس ترکيب پوشش گياهی (عامل اکولوژیک مؤثر در پتانسيل برگشت-
پذیري) و پوشش خاک و سنگ (ویژگیهاي ذاتی) با استفاده از طبقهبندي نظارت نشده (تصویر طبقهبندي شده متعلق
به سنجنده  MODISماه آگوست سال  2111میباشد) .خطوط قرمز رنگ مرزها یا آستانههاي اکوژئومورفيکی تفکيک
شده میباشند که انتظار میرود تغييرات همجهتی با چهار عامل مورد بررسی داشته باشد.

نتایج
شنی در منطقه کویري به خاکهاي سيرزمی در
منطقه نيمهبيابانی و سپس خاکهاي ليتوسلی
آهکی و خاکهاي رسوبی در عرضهاي باالتر کامالً
مشهود میباشد .همچنين در نقشه ليتولوژي در
منطقه بيابانی تفکيک شده ،شاهد وجود کفههاي
رسی و تپههاي شنی و با گذر به منطقه نيمهبيابانی
وجود سنگهاي کنگلومرا به همراه سنگهاي
سيلتی ،شنی ،مارنی و سنگ گچ در روي نقشه به-
چشم میخورد .تا جایی که در عرضهاي باالتر،
وجود کنگلومرا به همراه رگههایی از سنگ آهک،
توف و آندزیت دیده میشود .در نقشه خطوط هم-
بارش منطقه نيز میتوان تغيير  415ميلیمتري در

در بررسیهاي انجام شده بهترتيب روند تغييرات در
نقشه پوشش زمينی از فرم یک دریاچه کویري و
دقهاي رسی پيرامون آن در یک اکوسيستم کامالً
بيابانی ،با باال رفتن عرض جغرافيایی با گذار از یک
آستانه به فرم مراتع کمتراکم تغيير شکل میدهند
و به تدریج با گذر از آستانه بعدي مراتع کمتراکم
جاي خود را به مراتع نيمهمتراکم و در عرضهاي
باالتر به جنگلهاي تنک و بيشهزارهاي متراکمتر
میدهند (با ميانگين بارش  911ميلیمتر) .بررسی
دو نقشه دیگر وجود این گرادیان را در طول منطقه
تأیيد میکند .در نقشه ردهبندي خاک نيز تغيير
ردههاي خاک از خاکهاي شور و قليا و تپههاي
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ميانگين بارش ساالنه را از  425ميلیمتر در منطقه
کویري تا  911ميلیمتر در ارتفاعات باالتر مشاهده
نمود.

شکل :6تفکيک محيط بيابانی ) ،(Area1نيمه بيابانی ) (Area2و غيربيابانی ) (Area3در منطقه مورد مطالعه .دایره-
هاي زرد رنگ بيانگر نقاط سرازیري یا محل وقوع آستانهها و تغيير وضعيت اکوسيستمی هستند .در هر منطقه
) (A1,A2,A3تعامل پتانسيلهاي فرسایشی ( )EPو برگشتپذیري ( )RPنشان داده شده است.

پوشش خاک بایر و شورهزارهاي بيابانی) .در نهایت
در ارتفاعات باالتر (شکل ،)A3 6پوشش درختچه-
زارها و گياهان پایاي چندساله نمونهاي از غلبه
پتانسيلهاي احيا و برگشتپذیري به نيروهاي
فرساینده محيطی میباشد .آنچه مهم است این
است که منطقه ( A2حدواسط) را میتوان مرحله
گذر ژئومورفيک تلقی نمود .تغيير در انرژيهاي
سيستم بدنبال آشوبهاي محيطی ناشی از اقليم و
فعاليتهاي انسانی ،میتواند موجب تغيير در
محدوده جذب سيستم ،کاهش ارتجاع پذیري و در
نهایت فروپاشی اکوسيستم به منطقه بيابانی شود.

در بررسی منطقه مورد بررسی ،منطقه کامالً بيابانی
(شکل ،)A1-6میتواند بهوضوح غلبه پتانسيلهاي
فرسایشپذیري را به نيروهاي برگشتپذیر
اکوسيستمی بازگو نماید .گستره وسيعی از سطوح
بایر بدون پوشش گياهی و شورهزارها بدون شک
سطح باالیی از عملکرد پتانسيلهاي فرسایشی را
در محيط به همراه دارد .اکوسيستم نيمهبيابانی حد
واسط را (شکل ،)A2 6بدون دخالت عوامل انسانی
میتوان تعادلی از نيروهاي فرسایشی و احيایی
دانست که پتانسيل باالیی در گرایش به هر دو
وضعيت بهبود (فرم بيشهزار و مراتع متراکم) و
وضعيت فروپاشی اکوسيستمی دارند (وضعيت
11
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بررسی مرزهاي تفکيک شده بر اساس یک طبقه-
بندي نظارت نشده ،بهخوبی جهت تغييرات را
همگام با تغيير ویژگیهاي اکولوژیک (پوشش-
گياهی) و ویژگیهاي ذاتی (ليتولوژي ،خاک و
اقليم) منطقه تأیيد مینماید.
این نتایج با مطالعات شوشانی ( )2142در بررسی-
هاي مشابه بر روي چهار نقشه پراکنش اکولوژیکی
گونههاي گياهی ،نقشه ليتولوژي ،خاک و نقشه
نوسانات بارش ،از لحاظ روند تغييرات
اکوژئومورفيک هماهنگی دارند .بهطوري که تغيير
گونههاي گياهی درست در جهت تغيير وضعيت
اکوسيستم از منطقه نيمه خشک به خشک بهترتيب
مطابق با تغيير نوع گونههاي گياهی از فرم گياهان
پایاي علفی به سمت گونههاي بوتهاي کوتاه چوبی
نظير آرتميزیا ،آناباسيس یا زیگوفيلوم میباشد.
همچنين تغيير نوع سازندهاي زمينشناسی در

نقشههاي ليتولوژي ،به درستی گواه تغيير نوع
سازندها از سازندهاي آهکی به سمت سازندهاي
گچی درست در جهت تغيير از سمت مناطق نيمه-
بيابانی به سمت مناطق بيابانی میباشد .همچنين
بررسی روند تغييرات در نقشه ژئومورفولوژي منطقه
نيز بهخوبی ارتباط لندفرمهاي ژئومورفيک با الگوي
پوشش گياهی را اثبات مینماید .بهطوري که در
منطقه بيابانی عدم حضور پوششگياهی با تقویت
فرآیندهاي فرسایش بادي و عوامل تخریب محيطی،
لندفرمهایی از نوع شورهزارهاي بایر و تپههاي
ماسهاي را در چشمانداز منطقه بروز میدهد
(شکل 1منطقه 4و .)2ویژگیهاي ذاتی این مناطق
نظير شوري خاک و نوع سنگهاي حساس به
فرسایش در غياب پوشش گياهی (عامل اکولوژیک
مؤثر در افزایش توان برگشتپذیري) ،نرخ تخریب
محيط را تسریع بخشيده است.

شکل :1نقشه ژئومورفولوژي منطقه .ارتباط لندفرمها با پوششگياهی

15
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همانطور که اندازه و تراکم گونههاي گياهی چوبی
در طول زمان در نتيجه باال رفتن بازخوردهاي
مثبت در منطقه افزایش پيدا میکند ،عوامل غالب
فرسایشی ،رفتارهاي غيرخطی گونههاي چوبی را
افزایش داده تا جایی که منجر به شکلگيري
الگوهاي پوشش لکهاي و نواري مرکب از گونههاي
بوتهاي چوبی و خاک بایر در منطقه خواهد شد
(پيترز و همکاران .)2111 ،بهعبارتی در
اکوسيستمهاي شکننده خراسان رضوي با شرایط
حساسيت و آسيبپذیري باال به تغييرات محيطی،
بازخوردهاي مثبت تأثير پتانسيلهاي فرسایشی را
نسبت به پتانسيلهاي برگشتپذیري و تابآوري
محيط تقویت کرده ،لذا در چنين شرایطی تداوم
فرآیندهاي فوق ،سيستم را تا نزدیکی نقاط
سرازیري و تغيير کامل وضعيت کنونی و گذار از
یک آستانه بحرانی پيش میبرد .بهدنبال کاهش
شدید در توان برگشتپذیري و بازخوردهاي
خودسازنده منفی و غلبه پتانسيلهاي فرسایش-
پذیري بر فرآیندهاي برگشتپذیري ،سيستم در
یک تغيير ناگهانی وارد فاز جدیدي از تعادل می-
شود که ممکن است در چشمانداز یک منطقه
بيابانی ظهور کند (شکل .)8بهعبارتی در تحليل
بروز چهرههاي بيابانی در اکوسيستمهاي استان
خراسان رضوي بر پایه دیناميکهاي غيرخطی،
میتوان اذعان داشت که با کاهش ارتجاعپذیري
اکوسيستم غير بيابانی در برابر تنشهاي طبيعی یا
انسانی ،وضعيت اکوسيستم کمکم به شرایطی
نزدیک میشود که اختالالت هرچند کوچک
محيطی وضعيت تعادل فعلی اکوسيستم غير بيابانی
را به نفع فرآیندهاي فرسایشی بر هم زده و در گذار
از یک آستانه بحرانی که تحت عنوان مناطق گذر
شناخته میشوند ،اکوسيستم وارد وضعيت بيابانی
خواهد شد .این تغييرات که اغلب بسيار بزرگ و
ماندگار هستند ،تحت تأثير پاسخهاي پيچيده و

بحث
تحلیل دیدگاه دینامیک غیرخطی در اکوسیستم-

های بیابانی خراسان رضوی :در اکوسيستمهاي
شکننده مناطق خشک منطقه مورد مطالعه ،پاسخ
مؤلفههاي پوشش سطح زمين به عوامل ناپایدار
کننده و اختالالت ورودي به سيستم ،اغلب از نوع
پاسخهاي غيرخطی خواهد بود و نمیتوان ارتباط
بين تغييرات محيطی و پاسخهاي چشمانداز را عيناً
یک روند خطی و تدریجی قلمداد کرد .این موضوع
میتواند تأیيد کننده نتایج ریچاردز و کليفورد
( )2144در وجود دیناميکهاي غيرخطی در
اکوسيستمهاي خشک باشد .به دیگر سخن میتوان
رفتارهاي غيرخطی و غير قابل پيشبينی را انتظار
داشت که با شکلگيري الگوهاي غيرقابل انتظار در
حد فاصل مناطق گذر اکوسيستمی یا همان مناطق
جذب در اکوسيستمهاي استان نمود ظاهري می-
یابند .بنابراین چنين استنباط میشود که در
اکوسيستمهاي خشک و بيابانی خراسان رضوي،
دیناميکهاي رفتاري اغلب از نوع رفتارهاي آستانه
ناگهانی یا فراپایدار هستند .تأیيد و اثبات این
دیدگاه را در ژئومورفولوژي ،در مطالعات فيليپس
( )2119که آستانهها را یکی از منابع رفتارهاي
غيرخطی و ناگهانی قلمداد میکند نيز میتوان
یافت .از دیدگاه اکولوژیکی ،آنچه که دیناميکهاي
آستانه را شکل میدهند ،ارتباط متقابل و مکانيسم-
هاي بازخوردي بين پوشش سطح زمين (گياه،
خاک و سنگ) و عوامل اقليمی در ارتباط با فرآیند-
هاي فرسایشی است .تغيير فرم یک علفزار با
پوشش علفی با کمترین ميزان خاک بایر و آثار
فرسایشی ،به یک بوتهزار چوبی با سطح وسيعی از
خاک بایر و فرسایشیافته ،نتيجه رفتارهاي
غيرخطی گونههاي گياهی در پاسخ به نيروهاي
محرک و مخرب محيطی ،نظير سرعت باالي باد،
دماي زیاد و نوسانات بارش قلمداد میشود .در واقع
16
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که تحت عنوان مناطق جذب یا گذر شناخته می-
شوند نيز الگوهایی شکل میگيرند که با مطالعه آن-
ها میتوان به وضعيت بعدي اکوسيستم پی برد.

غيرخطی پوشش گياهی منطقه در تعامل با
نيروهاي اقليمی و مکانيسم بازخوردي بين آنها
ایجاد میشوند .همچنين در محدوده وقوع آستانه

شکل :8شکلگيري الگوهاي متفاوت پوشش در مناطق گذر اکوسيستمی خراسان رضوي در تناسب با پتانسيلهاي
برگشتپذیري ( )RPو فرسایشپذیري ( .)EPوقوع رفتارهاي آستانهاي در چنين سيستمهایی بهمعناي شروع تغيير
الگوهاي رفتاري متفاوت سيستمها بهدنبال ایجاد ناپایداري و اختالل در وضعيت تعادل فعلی تا رسيدن به وضعيت
تعادلی جدید قلمداد میشود.

شود .منظور از پتانسيل معکوس برگشتپذیري،
کاهش توان ارتجاع پذیري و افزایش فرسایش-
پذیري است .در نقطه مقابل توان معکوس
فرسایشپذیري ،افزایش پوشش سطحی و باال بردن
توان برگشتپذیري اکوسيستم و کاهش فرسایش
است .بر این اساس میتوان مناطق بيابانی ،غير
بيابانی و مناطق گذر بين این دو محيط را با توجه
به الگوهاي پوششی خاک ،گياه و سنگ در استان
خراسان رضوي ،در پنج کالس طبقهبندي کرد
(شکل .)3بهطوريکه مناطقی با پوشش یکنواخت
تپههاي شنی و شورهزارهاي نمکی بدون هيچ
پوشش گياهی تحت عنوان کالس ( )4به عنوان یک

تحلیل ارتباط پوشش گیاهی با پتانسیلهای
معکوس برگشتپذیری و فرسایش در خراسان

رضوی :در مطالعات دیناميک اکوسيستمهاي
مناطق خشک و بررسی ارتجاعپذیري آنها ،هنوز
فقدان مطالعه و تعيين ارتباط بين شکلگيري
الگوهاي خاک و پوشش گياهی چشمانداز در
پایداري و باال رفتن توان تابآوري اکوسيستم به
خوبی مشخص نشده است (ونهاردنبرگ و
همکاران2114 ،؛ پویو و همکاران2116 ،؛ کفی و
همکاران .)2111 ،ارتباط بين الگوهاي پوشش با
شکلگيري آستانهها میتواند از نقطهنظر پتانسيل-
هاي فرسایشی و برگشتپذیري مورد بحث واقع

11
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نماي بسيار پراکندهاي از سنگ لخت در منطقه
است .در نهایت ،کالس ( )5بيشهزارهاي متراکمی
را شامل میشود که بيشتر تحت تسلط پوششهاي
گياهی چندساله و درختچهزارها بوده و بهندرت
میتوان لکههایی از خاک بایر را در این مناطق
مشاهده کرد .کالس ( )1و ( )5را میتوان بهعنوان
مناطق غيربيابانی در نظر گرفت .بر این اساس ،در
یک منطقه خشک میتوان الگوهاي پوششی فوق را
در گذر زمان تحتتأثير دامنه ارتجاعپذیري
اکوسيستم مشاهده کرد.

اکوسيستم کامالً بيابانی شناخته میشود .کالس
( )2مربوط به مناطقی از بيابان است که وجود الیه
کم عمقی از خاک شرایط رویش پوشش گياهان
مقاوم به خشکی را فراهم کرده و اغلب در چشمانداز
مراتع بيابانی کمتراکم به چشم میخورند .در این
کالس پوشش گياهی بسيار تنک و بيشتر خاک
بایر و سنگ بهچشم میخورد .کالس ( )9را میتوان
مناطق گذار اکوسيستمی یا مناطق نيمهبيابانی
قلمداد کرد که ترکيبی از پوشش ناهمگن سنگ،
خاک و پوشش گياهی در کنار هم شناخته می-
شوند .کالس ( )1شامل چشماندازي از مراتع نيمه-
متراکم و متراکم و لکههاي کوچکی از خاک بایر و

شکل :3تفکيک مناطق مختلف اکوسيستمهاي منطقه مطالعاتی (خراسان رضوي) به نسبت پتانسيلهاي برگشتپذیري
و فرسایشی .غلبه پتانسيلهاي برگشتپذیري بر پتانسيلهاي فرسایشی در شکلگيري الگوهاي مختلف پوشش مؤثر
است.

گياهی (منطقه غير بيابانی) و یا پوشش یکنواخت
سنگ لخت در بيابانهاي سنگی و یا شنزار یا
شورهزارهاي بایر(منطقه بيابانی مطلق) شاهد بود.
این ادعا را میتوان از نقطه نظر تناسب بين
پتانسيلهاي برگشتپذیري و فرسایشی تحليل

از دیدگاه تغيير پذیري مکانی باال در مناطق خشک
استان ،جایی که لکههاي سنگ لخت ،خاک بایر و
پوشش گياهی به نسبت زیاد و نزدیکتري با
یکدیگر ترکيب شده باشند ،فراوانی وقوع آستانهها
را میتوان بيشتر از مناطقی با پوشش همگن
18
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پوشش همگن تپههاي شنی و شورهزارهاي بایر در
منطقه بيابانی خراسان رضوي) .بنابراین جایگاه
وقوع آستانه در بين کالسهاي فوق را میتوان
جایی در نظر گرفت که ارتجاعپذیري اکوسيستم به
حدي کاهش یافته است که کوچکترین محرک
محيطی منجر به پاسخهاي بزرگ و ماندگار در
اکوسيستم شود (فاگره و همکاران .)2113 ،با تغيير
شرایط محيطی به نفع پتانسيلهاي فرسایشی ،چه
تحت تأثير عوامل طبيعی و چه با دخالت عوامل
انسانی ،کمکم شرایط وقوع یک تغيير کاتاستروفيک
در اکوسيستم فراهم میشود و به راحتی شاهد
تبدیل یک منطقه گذر (شکل 3کالس ،9شکل6
 )A2به یک محيط کامالً بيابانی (شکل3
کالس2و ،4شکل )A1 6خواهيم بود .در مناطقی از
استان که تحت تأثير شرایط محيطی نامطلوب،
نظير رژیم بارش نامنظم و ناکافی و یا آتشسوزي-
هاي مکرر قرار دارند ،دخالت عوامل انسانی نظير
چراي بيش از حد دام ،بوتهکنی و قطع درختان،
شرایط وقوع آستانههاي کاتاستروفيک غيرقابل
بازگشت را سریعتر فراهم مینماید .به عبارت دیگر،
مطالعه و تحقيق در ارتباط با وقوع آستانهها ،در
حقيقت جستجو براي تغييرات الگوهاي نزدیکی
است که نشاندهنده پاسخهاي پایدار و بزرگ
هستند .این امر تفاوت بزرگ و معناداري بين روند
تغييرات مکانی میباشد .با این مفهوم میتوان
چنين ادعا نمود که وقوع آستانه در وضعيتی از
اکوسيستمهاي منطقه مطالعاتی اتفاق خواهد افتاد،
که پتانسيلهاي فرسایشپذیري و برگشتپذیري
در مجاورت یکدیگر و با اختالف کمی از یکدیگر در
بطن الگوهاي پوشش منطقه نهفته باشند .در چنين
وضعيتی از اکوسيستم که توصيفکننده مناطق
گذر نيز هستند ،غلبه پتانسيلهاي فرسایشپذیري
در الگوهاي لکهاي یا نواري شکلگرفته ،همراه با
احتمال افزایش در اتصال سطوح سنگی و خاک بایر

نمود .بهعبارت دیگر ،در مناطقی که اکوسيستمهاي
خراسان رضوي به وضعيت تعادلی و پایداري دست
پيدا کرده باشد (خواه در چشمانداز یک منطقه
کامالً بيابانی و خواه در فرم یک منطقه غير بيابانی)،
نسبت بين پتانسيلهاي برگشتپذیري و فرسایش
به نفع یکی از این دو تا حد زیادي تغيير میکند،
تا جایی که نيروهاي محيطی قوي نيز گاهاً قادر به
تغيير ناگهانی در وضعيت فعلی سيستم نخواهند بود
(با فرض اینکه تنها تنشهاي محيطی طبيعی در
این تغيير وضعيت دخيل هستند و از تأثير فرآیند-
هاي انسانی چشمپوشی شود) .به عنوان مثال ،در
مناطق کامالً بيابانی و تخریب شده (شکل3
کالس4و ،2شکل ،)A1 6مکانيسمهاي بازخوردي
مثبت به حدي فرآیندهاي فرسایشی را تقویت
کردهاند که حتی وقوع بارشهاي مداوم در طول
یک فصل یا بيشتر باز هم نمیتواند وضعيت
اکوسيستم را از حالت بيابانی مطلق به فرم یک
اکوسيستم غير بيابانی در منطقه مطالعاتی تغيير
دهد .در چنين وضعيتی پاسخهاي اکوسيستم به
صورت کامالً موقتی شاید چهره ظاهري اکوسيستم
را تا برطرف شدن تنش محيطی به طور محدود
تغيير دهد .از سوي دیگر نيز در مناطق غير بيابانی
استان با پوشش متراکم گياهی (شکل 3کالس1و،5
شکل ،)A3 6پتانسيلهاي برگشتپذیري و احيا
دامنه تابآوري و ارتجاعپذیري اکوسيستمهاي
استان را به حدي تقویت نموده است که فرآیندهاي
فرسایشی دورهاي و نيروهاي محرک اقليمی نظير
وقوع خشکسالی در یک فصل یا حتی در یک دوره
ساالنه نمیتواند وضعيت منطقه را در یک تغيير
ناگهانی به فرم یک منطقه کامالً بيابانی بدل نماید.
در چنين وضعيتهاي تعادلی ،اغلب الگوهاي
خاصی در چشمانداز اکوسيستم دیده نمیشوند و
پوششها بهطور همگنی سطح زمين را میپوشاند
(پوشش گياهی متراکم در مناطق غير بيابانی و
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در چنين وضعيتی ،اکوسيستم با چشماندازي از
پوشش مناسب گياهی میتواند توصيفکننده یک
منطقه غير بيابانی با غلبه پتانسيلهاي برگشت-
پذیري و احيا باشد (شکل 3کالس1و ،5شکل6
 .)A3در این وضعيت اکوسيستم به دليل داشتن
توان احياي باال ،سرعت بازگشت کوتاه و زمان پاسخ
طوالنیتري نسبت به آشفتگیهاي محيطی دارد .در
نقطه مقابل ،مناطق بيابانی مطلق با تسلط کامل
فرآیندهاي فرسایشی ،در قبال نيروهاي وارده
محيطی باز هم در تغيير وضعيت تعادل خود به
وضعيت جدید ،زمان پاسخ طوالنیتر و سرعت
بازگشت کمتري به وضعيت فعلی خود دارند .اما در
حساسترین و آسيبپذیرترین وضعيت
اکوسيستمی (شکل 3کالس ،9شکل ،)A2 6به
دليل نزدیکی تناسب ميان پتانسيلهاي فرسایشی
و برگشتپذیري ،در اینجا حد تنشهاي ورودي به
سيستم نقش بسيار مهمی را در جهتدهی
اکوسيستم به سمت وضعيت تعادلی جدید ایفا می-
کند .چنانچه غلبه پتانسيلهاي برگشتپذیري
نسبت به فرآیندهاي فرسایشی بيشتر باشد یعنی
سيستم هنوز در فاصله دورتري تا نقاط سرازیري و
تغيير وضعيت کامل سيستم قرار دارد .در چنين
شرایطی ،الگوهاي لکهاي بيشتر به سمت تراکم
لکههاي پوشش گياهی پيش میروند تا لکههاي
سنگ و خاک بایر .در وضعيت متضاد ،دامنه ارتجاع-
پذیري اکولوژیکی سيستم بسيار محدودتر شده و
سيستم در وضعيت نزدیکتري به وقوع آستانههاي
بحرانی و نقاط انشعاب قرار خواهد داشت .در این
حالت سيستم بهدنبال کوچکترین اختالل وارد فاز
جدید تعادلی میشود (ورود به منطقه بيابانی).
بنابراین کاهش سرعت برگشتپذیري سيستم به
شرایط اوليه را بعد از برطرف شدن تنشهاي وارد
شده ،میتوان به عنوان هشداري در جهت نزدیکی
سيستم به وقوع یک آستانه بحرانی قلمداد کرد .در

و کاهش در اندازه بوتههاي گياهی در نتيجه افزایش
جریان فرسایندگی روانابها ،متناسب با شيب
توپوگرافی و تشدید سرعت فرسایندگی باد خواهد
بود (اُکين و همکاران2113 ،؛ پویگدفابرگاس،
2115؛ پویو و همکاران2116 ،؛ لودویگ و
همکاران .)2115 ،در سمت دیگر ،پتانسيلهاي
برگشتپذیري و احيا در الگوي پوشش لکهاي و
نواري ،مرتبط با افزایش اندازه بوتهها ،تراکم پوشش
گياهی و افزایش اتصال بين لکهها و در نتيجه
افزایش راندمان بهرهوري از روانابهاي سطحی و
بارش و در نتيجه غلبه و تسلط لکههاي پوشش
گياهی در مناطق خاک بایر خواهد بود .در منطقه
مورد بررسی ،بدون شک بيشترین احتمال وقوع
آستانه را میتوان در نزدیکی مرزهاي جدا شده
انتظار داشت و علت آن را میتوان در ناهمگنی
بيشتر در پوشش خاک ،سنگ و پوشش گياهی این
مناطق دانست .در این مناطق که میتوان آنها را
گذارهاي اکوسيستمی ناميد ،محيط در حال تغيير
از یک وضعيت غيربيابانی به نيمه بيابانی ( A3به A2
یا بالعکس) و یا گذر از یک محيط نيمهبيابانی به
یک محيط کامالً بيابانی ( A2به  A1یا بالعکس) می-
باشد .بنابراین آستانه در جایی تعریف میشود که
تفاوت بين تغييرات این پتانسيلها به طور قابل
توجه و معناداري افزایش پيدا کند (شوشانی،
 .)2142کاربرد مفاهيم ارتجاعپذیري اکوسيستمها
و به دنبال آن پتانسيلهاي برگشتپذیري و
فرسایشی ،میتوانند دیدگاهی براي تفکيک و
جداسازي مناطق بيابانی از غير بيابانی بهشمار آید.
در مناطقی از استان خراسان رضوي که غلبه
پتانسيلهاي برگشتپذیري نسبت به توان
فرسایشی باالتر باشد ،سيستم با داشتن دامنه
ارتجاعيت باال در مدت زمان کمتري بعد از وارد
شدن تنشهاي محيطی قابليت بازگشت به شرایط
تعادل اوليه را خواهد داشت (زمان برگشتپذیري).
81
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اکوسيستم دچار ناپایداري و بیثباتی میشود و
سيستم به یک وضعيت جایگزین یا یک وضعيت
متناوب دیگر جهش پيدا میکند .در این مقاله ،بر
پایه این تفکر ،آستانههاي اکوژئومورفيک مبناي
جداسازي محيطهاي بيابانی از غير بيابانی در استان
خراسان رضوي قرار گرفت .تحليلها مشخص
کننده مرزي بارز از تغييرات ویژگیهاي اکولوژیک
و ژئومورفيک در اکوسيستمهاي استان میباشد.
همچنين استفاده از الگوریتمهاي طيفی نشان می-
دهد که عوامل اکولوژیکی (پوششگياهی) و
ویژگیهاي ذاتی منطقه (خاک و ليتولوژي) با تغيير
نسبت پتانسيلهاي فرسایشی و برگشت پذیري،
سطوح متفاوتی از ارتجاعپذیري را در اکوسيستم
ایجاد میکنند که در نهایت در غالب محيطهاي
فرسایشیافته بيابانی یا محيطهاي غيربيابانی نمود
میکنند .در این پژوهش نشان داده شد که پارادیم
رفتارهاي غيرخطی و گسسته در برگشت پذیري
اکوسيستم پس از تغييرات ،دیناميکی از چهرههاي
بيابانی و غير بيابانی را رقم زده است .همچنين
مشخص شد که شيب این تغييرات در راستاي
تغييرات شرایط اکوژئومورفيک منطقه است ،به
گونهاي که میتوان مرزهاي اکوژئومورفيک
مشخصی را در هر محيط اکولوژیک نشان داد.

مناطق گذر اکوسيستم ،بهدليل بیثباتیهاي
موجود در وضعيت پوشش تحت تأثير نوسانات
پتانسيلهاي معکوس برگشتپذیري و فرسایشی،
اغلب میتوان شاهد شکلگيري الگوهاي لکهاي و
نواري در پوشش گياهی و خاک این مناطق بود.
بنابراین مناطق گذر را میتوان به عنوان مرزهاي
وقوع آستانههاي اکوژئومورفيک در نظر گرفت و با
شناسایی آنها مرز بين مناطق غير بيابانی ،نيمه-
بيابانی و بيابانی را تعيين نمود .تفکيک مرزهاي
اکوسيستم بر اساس پتانسيلهاي برگشتپذیري و
فرسایشی میتواند کاربرد جدیدي از این دیدگاه به
حساب آید و در جهت مدیریت صحيح مناطق
بيابانی و کاهش توسعه مرزهاي بيابانی و روند
بيابانزایی مورد عمل قرار گيرد.
نتیجهگیری
دیدگاه استفاده شده در این پژوهش دیناميک
آستانههاي غير پيوسته و غيرخطی ()Hysteresis
است ،آنچه بازگو میکند تغييرات در شرایط
محيطی منجر به تغييرات کوچک در عملکرد
سيستم و یا ترکيب گونهها میشود ،تا جایی که
سيستم به نزدیکی یک آستانه بحرانی برسد و از آن
پس یک تغيير ناگهانی در سيستم به دنبال وارد
شدن کوچکترین نيرو منجر به ورود سيستم به
وضعيت تعادلی جدید شود .از دیدگاه اکولوژیک،
آستانهها زمانی اتفاق میافتند که یک اثر ماشهاي
(اختالل یا آشفتگی موقت و زودگذر با تأثيرات
طوالنی مدت) ،کشش بازخوردهاي منفی را از یک
منطقه جذب به حوزه جذب دیگر تغيير دهد .در
نقاط انشعاب یک اکوسيستم ،وضعيت فعلی
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