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حسین بتولی*

را  فراوانی  مشکالت  جابه جایی خود  با  سال  هر  و  دارند  قرار  روان 
وجود  به  تأسیسات  و  شهرها  کشاورزی،  اراضی  جاده ها،  براي 
.)1381 )بتولی،  هستند  پیش روي  حال  در  نیز  پیوسته  و  می آورند 
روان  ماسه زارهای  مخرب  آثار  کنترل  زمینه  در  فعالیت  پیشینه 
گذشته  دهه  پنج  از  بیش  به  کشور،  بیابانی  مختلف  قسمت های  در 
بازمی گردد. پروژه تثبیت شن های روان در قالب برنامه مدون از اوایل 
دهه 1350 توسط سازمان جنگل ها،  مراتع و آبخیزداری کشور آغاز 
شد و با اجرای عملیات مالچ پاشی، احداث انواع بادشکن و تثبیت 
بیولوژیک در نقاط بحرانی، تالش هایی در راستای ایجاد جنگل های 
 )1 )شکل   )Haloxylon ammodendron( »تاغ«  دست کاشت 
زیست بوم  به  سازگار  رستنی های  سایر  و 
.)1379 )بتولی،  گرفت  انجام  بیابانی 
تل ماسه ها  تثبیت  داد،  نشان  بررسی ها 
به  روان  شن های  حرکت  از  جلوگیری  و 
و  شیمیایی  مکانیکی،  مختلف  روش های 
این  از میان  انجام می شود که  بیولوژیکی 
خاک های  بیولوژیکی  تثبیت  روش ها، 
ماسه ای، با استفاده از گیاهان سازگار، از 
نظر  محیط زیستی، دارای اثرات پایدارتر 
نیز  اقتصادی  نظر  از  و  بوده  سالم تر  و 
.)Petrov, 1966 مقرون به صرفه است )جعفری و همکاران، 1388؛
بزرگ ترین »ارگ«  بیدگل،  ماسه زارهای ریگ بلند آران و 
بیابان های  از گسترده ترین ریگ زارهای شاخص  بیابانی، یکی 
پهنه  این  دارد.  قرار  اصفهان  استان  شمال  در  کشور،  مرکزی 
شنی نواری که در اصطالح محلی به آن، »بندریگ« یا »نوار 
تا  شمال  کیلومتری   20 فاصله  در  می شود،  گفته  ریگ بلند« 
گسترش  کاشان  و  بیدگل  و  آران  شهرستان های  شرق  شمال 
و  کیلومتر   120 حدود  ماسه ای  پهنه  این  طول  است.  یافته 
عرض متوسط آن بین 3 تا 25 کیلومتر است )بتولی، 1381( 
تا  دقیقه   27 و  درجه   51 جغرافیایی  طول  محدوده  در  که 
و  درجه   33 جغرافیایی  عرض  و  دقیقه   25 و  درجه   52

مقدمه
گستره  غالب  ژئومرفولوژي  شکل هاي  از  یکي  بیاباني  ماسه زارهاي 
نواحي گرم و خشک بیاباني به شمار می آید که به واسطه ساختار عوامل 
تشکیل دهنده این رخساره، از شرایط ادافیکي خاصي برخوردار هستند. 
وجود خاک هاي ماسه ای با نفوذپذیری بسیار زیاد و حساس در برابر 
فرسایش بادي، حاکمیت طوفان شن، فقر مواد غذایي خاک، کمبود 
رطوبت نسبي، فراواني انرژي نوراني خورشید، نقصان نزوالت جوي 
و خشکي مفرط هوا، ازجمله ویژگي هاي برجسته ماسه زارهای بیابانی 
است که استقرار گیاهان شن دوست را محدود می کند و سبب کاهش 
تنوع و تراکم پوشش گیاهي می شود )بتولی و شاهمرادی، 1391(.

اراضی ماسه اي که به بیابان هاي ماسه اي 
یا »ارگ« موسوم است از عوارض مهم در 
مناطق بیابانی هستند. این نوع بیابان ها در 
نتیجه فرسایش شدید سایر مناطق و حمل 
ماسه و انباشته شدن آن حاصل می شوند و 
در  و طوفان  باد  تداوم وزش  در صورت 
این مناطق، پیوسته تپه هاي ماسه اي جدید 

تشکیل می شوند )احمدی، 1387(.
از  یکی  بیابانی،  و  خشک  مناطق 
اکوسیستم هاي بسیار حساس موجود در 

طبیعت است که به واسطه عوامل محدود کننده متنوع حاکم بر این 
مناطق، باعث ایجاد شرایط خاص  محیط زیستی شده و در نتیجه 

تنوع گیاهی آن بسیار محدود می شود )کردوانی، 1373(.
بیابانی  بیش از چهل و شش هزار کیلومتر مربع از اراضی 
 .)1392 )عباسی،  می دهد  تشکیل  ماسه ای  پهنه های  را  کشور 
بخشی از گستره ماسه زارهای بیابانی به لحاظ استقرار گیاهان 
گیاه  از  پوشیده  شنی  تپه های  به عنوان  امروزه  ماسه دوست، 
می گیرند،  قرار  تثبیت شده  ماسه ای  اراضی  و جزو  تلقی شده 
بدون  شنی  پهنه های  از  قابل توجهی  بخش  با این وجود، 
سیطره  و  باد  حاکمیت  لحاظ  به  و  هستند  گیاهی  پوشش 
و  فعال  ماسه ای  تپه های  جزو  محیطی،  استرس های  انواع 

یکی  بیابانی،  و  خشک  مناطق 
حساس  بسیار  اکوسیستم هاي  از 
موجود در طبیعت است که به واسطه 
عوامل محدود کننده متنوع حاکم بر 
این مناطق، باعث ایجاد شرایط خاص 
 محیط زیستی شده و در نتیجه تنوع 

گیاهی آن بسیار محدود می شود.
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و 20 دقیقه قرار دارد. تنوع ارتفاعی  تا 34 درجه  دقیقه   36
تپه های شنی ریگ بلند، از 780 متر تا 1100 متر از سطح دریا 
و مساحت آن، بیش از 168000 هکتار است. گستره بوم شناسی 
ریگ بلند بیش از 25 روستا، مزرعه و واحه دارد)بتولي، 1392(.

ماسه زارهای  در  محیطی  تنش های  انواع  وجود  به دلیل 
ریگ بلند و نزدیکی این پهنه شنی گسترده به شهرستان های آران 
فعالیت های منسجمی،  پنجاه  اوایل دهه  از  بیدگل و کاشان،  و 
روان  شن های  تثبیت  راستای  در  اجرایی،  ذی ربط  دستگاه های  توسط 
در محدوده های پیرامونی )جنوبی، شرقی و غربی( نوار ریگ بلند آغاز 
شد. پس از چهار دهه تالش برای کاهش تهدیدات  محیط زیستی ناشی 
تا  بیابانی شمال  ماسه زارهای  از  قابل توجهی  بادی، بخش  فرسایش  از 
شمال  غرب و شمال شرق شهرها و روستاهای پیرامون آن تثبیت شده 
است. عملیات مشترک فیزیکی )احداث بادشکن(، شیمیایی )مالچ پاشی( 
نسبی  پایداری  منجر به  دست کاشت(؛  جنگل های  )ایجاد  بیولوژیک  و 
این اکوسیستم شده است. جنگل کاری های تاغ، کاشت سایر گونه های 
»اُشنان« و   )Nitraria schoberi( »قَره داغ«  نظیر  بیابانی  درختچه ای 

 )Seidlitzia rosmarinus( در عرصه مراتع قشالقی، عالوه بر کاهش 
صدمات ناشی از فرسایش بادی، میزان بهره مندی از ذخایر ژنتیک گیاهی 
)بتولی، 1379(. نیز دو چندان کرده است  اکولوژیک را  پهنه  این  مراتع 

دانش بومی زراعت دیم در ماسه زارهای بیابانی 
بیابان نشینان از گذشته هاي بسیار دور به توان طبیعي ذخیره رطوبت در 
قشرهاي زیرین تپه هاي ماسه اي واقف بوده اند و از این توانمندي در راستاي 
نوعي زراعت دیم بهره گرفته اند. شنزارهاي بیاباني دارای خاک ماسه اي و 
بسیار نفوذپذیر هستند، بنابراین قدرت ذخیره رواناب هاي جاري و ریزش هاي 
جوي زمستانه را در قشرهای تحتانی خود دارند. رطوبت نهفته در این قشر 

از خاک، توانایي تأمین نیازهاي آبي گیاهان شن دوست بیاباني استقرار یافته 
در تپه های ماسه ای را دارد و از این پتانسیل، مي توان در راستاي نوعي 
زراعت دیم در ُگستره ماسه زارها بهره ُجست. مردم سخت کوش حاشیه 
بیابان هاي آران و بیدگل )شمال استان اصفهان(، برخالف روش هاي معمول 
آبیاري، با بهره گیري از شیوه آبیاري ابتکاري خود )به عنوان تجربه اي نادر 
در سطح جهان(، به جاي رساندن آب به ریشه گیاه، ریشه ُرستني ها را به 
آب پنهان موجود در پیکره تپه هاي ماسه اي مي رسانند )بتولی، 1381(.

در این شیوه زراعت دیم که بر پایه نوعی دانش بومی خالقانه بنا شده 
است، بیابان نشینان حاشیه ماسه زارهای ریگ بلند آران و بیدگل با تسطیح 
اراضی مابین تپه های شنی )چاله ریگ ها( که به سطح ایستابی سفره های 
آب زیرزمینی نزدیک هستند )رطوبت موجود در عمق یک تا یک و نیم 
متری(، زمین های زراعی به ابعاد 10 ×10 مترمربع تا 40 ×40 مترمربعی 
را برای کشت دیم ایجاد می کنند. سپس درون بستر چاله ها، گودال هایی به 
عرض 30 سانتی متر و عمق یک متر و با فاصله یک و نیم متر از یکدیگر 
حفر می کنند. نزدیک به 40 سانتی متر از عمق گودال ها را با کود پوسیده 
دامی و مابقی آن را توسط خاک ماسه ای سطحی پُر می کنند. سپس در 
اوایل اردیبهشت ماه اقدام به کشت بذر نوعی هندوانه بومی می کنند. این 
روش زراعت دیم از گذشته های دور تاکنون، در نواحی مابین تپه های 
شنی ماسه زارهای ریگ بلند آران و بیدگل مرسوم بوده است )شکل 2(.

ازجمله مزارع بیابانی که در آن به صورت لکه های کوچک اقدام 
به »چاله چهار طاقی«، »چاله  می توان  می کردند،  نوع کشت  این  به 
ُکنجه«، »چاه عروس«، »چاه شیرین«، »ارغوانی«،  ُسنبک«، »چاه 
پیرامونی  نواحی  در  واقع  ُعمر«  »تخت  بیابان های  و  »قندی آباد« 
اشاره  بیدگل(  و  آران  شمال  )بیابان های  ریگ بلند  شنی  تپه های 
اغلب مزارع  نوع زراعت صیفی در  این  تا چهار دهه گذشته  کرد. 
تنها،  فعالیت زراعی دیم،  نوع  این  انجام می شد. هم اکنون  یاد شده 
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شکل 1- جنگل های دست کاشت »تاغ« )Haloxylon ammodendron( در گستره ماسه زارهای بیابانی تثبیت شده ضلع شرقی ریگ بلند آران و بیدگل
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می شود. انجام  ُسنبک  چاله  و  چهار طاقی  چاله  مزرعه  دو  در 

مخاطرات  و  بیابانی  ماسه زارهای  طبیعی  توانمندی 
 محیط زیستی فراروی آن 

بر اساس پیمایش های میدانی انجام شده در ُگستره ماسه زارهای 
ُسنبک  چاله  مزرعه  دو  تنها،  بیدگل،  و  آران  ریگ بلند  بیابانی 
و  هستند  هندوانه  دیم  زراعت  کشت  زیر  چهار طاقی  چاله  و 
رها  را  زراعت  اقتصادی،  صرفه  عدم  به دلیل  مزارع،  مابقی 
تسطیح  با  تنها  کشت،  نوع  این  مرسوم  سنتی  شیوه  در  کردند. 
ناچیز بستر چاله های مابین تپه های شنی، عملیات زراعت این 
ساختار  در  که  سنتی  روش  این  با  می شود.  انجام  صیفی  نوع 
نمی کند،  ایجاد  تغییری  بادی  ماسه های  ژئومرفولوژی  طبیعی 
زیست بوم ماسه زارها تهدید نمی شود و تنها از شرایط زیست بوم 
اما  می کنند.  استفاده  هندوانه  کشت  به منظور  ماسه زارها  طبیعی 
دارای  که  ماسه زارهایی  گستره  در  به ویژه  اخیر  سال  چند  طی 
)مزرعه چاله  بوده  زیرزمینی  ایستابی سفره های آب   اُفت سطح 
به منظور  مالکین  چاله های کشت هندوانه  از  برخی  چهار طاقی(، 
دسترسی آسان تر به منابع آبی مطمئن و با هدف گسترش بیشتر 
ابعاد چاله ها، اقدام به برداشت بیش  از  اندازه خاک ماسه ای بستر 
چاله ها می کنند. و با استفاده از ماشین آالت سنگین نظیر بُلدوزر، 
بستر  خاک  عمق  از  متر  سه  تا  یک  از  بیش  تراکتور،  و  لودر 
سطحی چاله ها را تخلیه و اقدام به زراعت دیم می کنند )شکل 3(.

انباشته  رطوبت  سریع  زه کشی  منجربه  فرایندی  چنین  اعمال 
شده در تپه های ماسه ای می شود و با ظاهر شدن سطح ایستابی 
آب سفره ها، ذخایر آبی الیه های ماسه ای چاله ریگ ها، در معرض 
تبخیر مستقیم محیط قرار می گیرند. این شیوه برخورد غیراصولی 
اکوسیستم  طبیعی  ساختار  تخریب  به دلیل  ماسه زارها،  طبیعت  با 
بیابان، نه تنها امکان زراعت دیم را بر اساس دانش بومی، به خطر 
سطح  شدید  اُفت  و  آب  مستقیم  تبخیر  موجب  بلکه  می اندازد، 
ایستابی سفره های آب زیرزمینی نیز می شود. کاهش رطوبت نهفته 
موجود در تپه های ماسه ای، صدمات غیرقابل جبرانی را برای ادامه 
درختچه زارهای  به ویژه  شن دوست،  گیاهی  عناصر  بیشتر  حیات 
مختلف  گونه های  )نظیر  ماسه ای  تپه های  دامنه  در  یافته  استقرار 
در  موجود  ُرستنی های  و  علفزارها  سایر  و  ُدم گاوی(  و  اسکنبیل 
به همراه دارد. متأسفانه این روش سودجویانه طی  این زیست بوم 
چند سال اخیر، به دلیل دسترسی افراد فرصت طلب به ماشین آالت 
سنگین و عدم مدیریت یکپارچه مبتنی بر توانمندی طبیعی زراعت 
به  چهار طاقی،  مزرعه  در  فعال  چاله های  گستره  در  به ویژه  دیم، 
مخرب  محیط زیستی  پیامدهای  از  یکی  و  می شود  دیده  فراوانی 
است. ریگ بلند  شنی  تپه های  بومی  گیاهی  پوشش  زوال  آن، 

چاله های  پیرامونی  ماسه زارهای  در  میدانی  بررسی های 
دیم کاری شده نشان داد، بیش از شصت تا هفتاد درصد از گونه های 
استقرار  درختچه ای   )Psammophyte( ماسه دوست  گیاهی 
)گونه های  ریگ ها  کوچه  بستر  و  ریگ ها  چاله  دامنه  در  یافته 
.)4 )شکل  شده اند  خشک  به طور کلی  اسکنبیل(  جنس  مختلف 

بدیهی است به دلیل اُفت شدید و ناگهانی رطوبت موجود در دامنه 
چاله ریگ ها، شبکه گسترده ریشه های افقی این گونه شن دوست ها 
در معرض خشکی و کم آبی شدید قرار گرفته اند و روند زوال پوشش 
دیده  به روشنی،  اخیر  دهه  طی  اسکنبیل  درختچه زارهای  گیاهی 
طبیعی  درختچه زارهای  گذشته،  دهه  دو  تا  مثال  به عنوان  می شود. 

،)Zygophyllum eichwaldii( »زیادی از پایه های »قیچ کاشانی
 Smirnovia( »ُدم گاوی«  و   )Prosopis farcta( »جغجغک« 
چاله های  در  افقی،  گسترده  ریشه ای  سیستم  با   )turkestana
دیم کاری دامنه  شیب های چاله ریگ ها، وجود داشت که متأسفانه 
امروز، تنها در بستر چاله های رهاشده یا در اراضی دارای رطوبت 

کافی می رویند )شکل 5(.
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شکل 4- زوال پوشش گیاهی درختچه زارهای بیابانی اسکنبیل در اثر وقوع 
خشک سالی های طوالنی و فقدان رطوبت تپه های ماسه ای )چاله ریگ های اطراف 

مزرعه ُسنبک واقع در ماسه زارهای ریگ بلند آران و بیدگل(

شکل 3- حفاری بستر چاله های هندوانه کاری دیم برای دسترسی بیشتر به رطوبت 
سطحی توسط ماشین آالت سنگین لودر )چاله های مزرعه چهار طاقی واقع در 

ماسه زارهای ریگ بلند آران و بیدگل(

شکل 2- یک نمونه از چاله های کشت هندوانه دیم واقع در مزرعه »ُسنبک« 
)ماسه زارهای ریگ بلند شمال آران و بیدگل(
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شکل 5- استقرار رستنی های ماسه دوست »قیچ کاشانی« و »خارشتر« در چاله های دیم کاری هندوانه رها شده )ماسه زارهای ریگ بلند مزرعه چاله چهار طاقی واقع 
در شمال آران و بیدگل(

شکل 7- احداث اطاقک در پیرامون چاله های دیم کاری هندوانه )ماسه زارهای 
ریگ بلند مزرعه چاله چهار طاقی واقع در شمال آران و بیدگل(

شکل 6- ساخت و سازهای غیراصولی و احداث اطاقک در پیرامون چاله های 
دیم کاری هندوانه )ماسه زارهای ریگ بلند مزرعه چاله چهار طاقی واقع در شمال 

آران و بیدگل(

مناسب  مدیریت  عدم  به دلیل  اخیر،  سال  چند  طی  عالوه براین، 
ماسه ای،  تپه های  اکوسیستم  طبیعی  وضعیت  بر  اجرایی  دستگاه های 
به  اقدام  چهار طاقی،  مزرعه  هندوانه کاری  چاله های  بیشتر  مالکین  
ساخت اطاقک، باغ ویالی بیابانی، آالچیق، فنس کشی، احداث دیوار 
در  غیرقانونی  و  غیرمتعارف  ساخت و سازهای  و  آجری  یا  سیمانی 
فرایند   .)7 و   6 )شکل های  کرده اند  ریگ ها  چاله  پیرامونی  محیط 
سیمای  تنها  نه  بیابانی،  زیست بوم  در  ناهنجار  تخریب  محیط زیستی 
طبیعی چشم انداز اکوسیستم بیابانی را ناخوشایند کرده، بلکه شرایط 
نظیر  بیشتر زیستمندان ساکن در گستره ماسه زارها،  برای  را  زیست 
پستانداران، خزندگان، جوندگان و پرندگان سازگار با این زیست بوم 
و  باد  حاکمیت  به واسطه  عالوه بر آن،  است.  انداخته  خطر  به  نیز  را 

طوفان های موسمی در این پهنه و سست و ناپایدار بودن خاک ماسه ای 
و سبک گستره تپه های شنی، ساکنین و مالکین فعلی چنین اراضی، 
برای مهار تبعات ناشی از صدمات طوفان شن و جلوگیری از هجوم 
احداث  و ساختمان های  اطاقک ها  به درون  فعال  و  روان  ماسه های 
از  قابل توجهی  بخش  در  به چیدن الستیک های خودرو  اقدام  شده، 
دامنه تپه های شنی و محیط پیرامونی سکونتگاه ها کرده اند که مناظر 
 .)8 )شکل  است  کرده  ایجاد  زیست بوم  این  برای  را  نازیبایی  بسیار 
همچنین زیستگاه طبیعی حیات وحش را نیز دستخوش تغییرات جدی 
رویشگاه های  در  عمرانی  فعالیت  هرگونه  است  بدیهی  است.  کرده 
طبیعی بیابان، تهدیدات و مخاطراتی را به محیط زیست طبیعی تحمیل 
و  پروژه  ماهیت  به  توجه  با  آن  احتمالی  خطرات  ابعاد  که  می کند 



مالحظات محیط زیستی متفاوت خواهد بود.
یکی از پدیده های مخرب  محیط زیستی بسیار تأسف باری که طی 
چند سال اخیر در چاله های دیم مزرعه چاله چهارطاقی به شدت در 
حال رواج است، حفاری چاهک های متعدد در درون چاله ریگ ها 
درون  شده  انباشته  آب  استحصال  برای  برقی  الکتروپمپ  نصب  و 
بستر تپه های شنی به منظور کشت آبی انواع سبزیجات و صیفی جات 
است. در این شیوه غلط با پمپاژ کردن آب سطحی درون چاهک ها، 
ماسه ای  تپه های  فوقانی  بخش های  ماسه ای  خاک  در  را  کرت هایی 
تربچه،  پیازچه،  )نظیر  سبزیجات  انواع  به کشت  اقدام  و  کرده  ایجاد 
خیار،  خربزه،  )نظیر  صیفی جات  و  وغیره(  گشنیز  اسفناج،  ریحان، 
کدو، گوجه، بادمجان و غیره( و حتی زراعت پنبه و کرچک کرده  اند 

)شکل های 9 تا 10(. بدیهی است در این شیوه زراعت به دلیل فقدان 
خاک حاصلخیز و به واسطه عدم قدرت نگهداری و حفظ رطوبت در 
با اصول  خاک، آبیاری غرقابی چنین کرت هایی اقدامی در تناقض 
توسعه پایدار کشاورزی بوده و نه تنها منجر به تبخیر شدید آب های 
و  علمی  توجیه  هیچ گونه  هم  اقتصادی  منظر  از  بلکه  سطحی شده، 
از  ناآگاه  مالکین  بلند پروازانه  و  بی رویه  دخالت های  ندارد.  منطقی 
معیارهای بوم شناسی اکوسیستم شکننده محیط بیابان، سیر قهقرایی 
فزاینده ای را فراروی مدیریت اجرایی منابع طبیعی قرار داده است.
مداخالت  گونه  این  با  متولی  دستگاه  هیچ  تاکنون  متأسفانه   
شکل  به  شوربختانه  و  است  نکرده  برخورد  اکوسیستم  در  مخرب 
هشدار  این  خطر  زنگ  است.  گسترش  حال  در  ناباورانه ای 
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شکل 8- چیدن الستیک های خودرو در اطراف چاله های هندوانه کاری دیم به عنوان بادشکن
 )چاله های مزرعه چهار طاقی واقع در ماسه زارهای ریگ بلند آران و بیدگل(

شکل 9- حفاری چاهک و َکَول گذاری بستر چاله های دیم کاری با هدف دسترسی 
به آب سطحی جهت پمپاژ آن برای زراعت آبی غرقابی )ماسه زارهای ریگ بلند 

مزرعه چاله چهار طاقی واقع در شمال آران و بیدگل(

شکل 10- احداث برکه های سیمانی ذخیره آب برای زراعت آبی با هدف 
کشت سبزیجات واقع در حاشیه چاله های دیم )ماسه زارهای ریگ بلند مزرعه 

چاله چهار طاقی واقع در شمال آران و بیدگل(
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دام سنگیندام سبکشتر

کاشت، نگهداری و برداشت محصول را نیز افزایش می دهد. این 
در شرایط  باغی  و  زراعی  گیاهان  ماندگاری  که  است  در حالی 
گرمای طاقت فرسای تابستان، با چالش های متعددی همراه است.
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ریگ بلند،  ماسه زارهای  گیاهی  پوشش  زوال  در   محیط زیستی 
به روشنی قابل درک است. امروزه وضعیت زنده مانی و حیات بیشتر 
رستنی های شن دوست حاشیه چاله ریگ ها، بسیار ناامیدکننده است. 
درجه  نسبی  افزایش  آسمانی،  نزوالت  کمبود  هوا،  مفرط  خشکی 
حرارت سالیانه، فراوانی تشعشعات نورانی، سیطره باد و طوفان های 
موسمی، باال بودن تبخیر و تعرق سالیانه و حاکمیت انواع تنش های 
محیطی، از آسیب های پُرمخاطره ای محسوب می شوند که اکوسیستم 
این  است.  کرده  پیچیده  نابسامانی های  دستخوش  را  بیابان  ناپایدار 
موجب  غیرمسئول،  ساکنین  نابخردانه  اقدامات  که  است  حالی  در 
درصورتی که  بنابراین  است.  شده  محیطی  استرس های  تشدید 
ناشی  خسارت  ترمیم  برای  هدفمند  و  منسجم  اقدامی  امر،  متولیان 
نکنند؛  اتخاذ  بیولوژیک،   این عرصه  از دست کاری های بی شمار در 
بدون شک پیامدهای بسیار نامیمونی را می بایست انتظار داشته باشیم.
در حاشیه برخی از چاله های دیم کاری مزرعه چاله چهار طاقی، عالوه بر 
اجرای ساخت و ساز های غیراصولی، نظیر دیوارکشی و ساخت اطاقک، 
اقدام به احداث خانه باغ بیابانی و کشت گونه های درختی مثمر می کنند.
ریگ های  چاله  در  موجود  شده  ذخیره  رطوبت  از  حفاظت 
بیابانی  شن دوست  گیاهان  آبی  نیاز  تأمین  به دلیل  ماسه ای  تپه های 
مستقر در گستره ماسه زارها، از اولویت ویژه مبانی آمایش سرزمین 
در زیست بوم های بسیار حساس و شکننده محسوب می شود. بدیهی 
است هرگونه اقدامی جدا از این وضعیت بوم شناسی، مغایر با اصول 
توسعه پایدار تلقی شده و در بازه زمانی بلند مدت موجب آسیب های 
جبران ناپذیر در عرصه های بیابانی می شود. هرگونه فعالیت کشاورزی 
در حاشیه تپه های ماسه ای ریگ بلند، اعم از کشت محصوالت زراعی 
)غالت، صیفی جات و گیاهان علوفه ای( )شکل 11( و احداث باغ های 
آب سطحی  کردن  پمپاژ  به دلیل  12(؛  )شکل  پسته(  باغ  )حتی  میوه 
ماسه زارها و اعمال آبیاری غرقابی، رطوبت شنزارها را تهدید می کند. 
هزینه های  اراضی،  چنین  ماسه ای  خاک  بودن  فقیر  به دلیل  همچنین 
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شکل 11- فعالیت های کشاورزی )زراعت غالت( در حاشیه ماسه زارهای ریگ بلند 
شمال آران و بیدگل

شکل 12- فعالیت های کشاورزی )احداث باغ پسته( در حاشیه ماسه زارهای 
ریگ بلند شمال آران و بیدگل


