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  چکیده 
وسیله  تواند استفاده نامناسب از اراضی به علل آن میمعنی کاهش کیفیت خاك است که یکی از  تخریب خاك به

این تحقیق با هدف شناسایی . از تخریب فیزیکی، شیمیایی و زیستی است ناشیکاهش کیفیت خاك . انسان باشد
هاي تکمیل شـده   و ارزیابی کیفیت خاك و اراضی، تعیین انواع تخریب اراضی و برآورد شدت آنها براساس فرم

هاي عرب لو  نتایج نشان داد خاك. انجام گرفت GISهاي مربوطه در محیط  و باالخره تهیه نقشهاطالعات میدانی 
مسـاحت   بیشـتر . شود و اردشاهی جزء خاکهاي شور و جبل کندي نیز جزء خاکهاي شور و سدیمی محسوب می

ي و آلـی  زایی و فرسایش مواد مغـذ  تخریب فیزیکی، شوري .باشد منطقه تحت تاثیر فرسایش خاك سطحی می
زایی به خصوص در حاشیه دریاچه ارومیه و نیـز در برخـی    شوري .اهمیت قرار دارندهاي بعدي  خاك در مرتبه

هاي کشاورزي سنتی  هایی براي بهبود کیفیت فعالیت با توصیه. هاي میانی دشت ارومیه قابل مشاهده است قسمت
تخریب اراضی از نوع فرسایش داخلی خاك و  توان تاثیر بسزایی در کاهش هاي مدرن می و تبدیل آن به روش

نوع عملیات مورد نیاز براي اصالح اراضی براساس نوع، درجه و شدت . شستشوي مواد مغذي و آلی خاك داشت
  .تواند مورد استفاده کارشناسان قرار گیرد شده و می هاي مربوطه قابل دستیابی است، انتخاب  تخریب که از نقشه

  
  .فیت خاك، ارزیابی اراضی، شوريکی : واژه هاي کلیدي

  
 
  
  
  

                                                
  .کز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی آذربایجانغربیمر :آدرس نویسنده مسئول -  ١
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   مقدمه
 آن تولید ظرفیت کاهش معناي به زمین تخریب

 سطح در وسیعی نواحی بر تأثیرگذاري ضمن است که
 کویري و خشک مناطق در افراد از بسیاري زندگی کشور،

 مختلفی دالیل به زمین تخریب. است ساخته متأثر نیز را
 مدیریت به توان می آن جمله از که دهد رخ تواند می

 نامطلوب کیفیت و منفی اراضی، سیل، بیالن نامطلوب
لغزش، رسوب،  خاك، زمین زیرزمینی، فرسایش هاي آب

 طبق .نمود اشاره کاري دیم و اراضی از نامطلوب استفاده
 نقاط از برخی در فرسایش ساالنه هزینه جهانی برآورد

  . می باشد آمریکا دالر میلیارد 40 دنیا حدود
 تخریب پنهان هاي هزینه برآورد این حال، این با

 تخریب زمین که وقتی کوددهی افزایش به نیاز قبیل از
 هايانداز چشم و زیستی تنوع رفتن دست از یا و شود می

 که وقتی عالوه به. شود نمی شامل را فرد به منحصر
 به منجر زمین فرسایش ابد،ی می کاهش حاصلخیزي

 غذایی، امنیت عدم مانند عیاجتما و اقتصادي مشکالت
، 2الدا( شود می نیز مهاجرت و توسعه محدودیت

 زیاد بسیار اراضی تخریب شده اصالح هزینه).2006
عملیات اصالح  باشد شده تخریب شدت به اگر و باشد می

 مزایاي دادن دست از به منجر اراضی غیر ممکن شده
 براي مهم الزم اجتماعی و اقتصادي محیطی، زیست

  . شود می آن توسعه و جامعه ردپیشب
در تحقیق خود در  )1384(اسکوئی  سکوتی

 تلفیق اطالعات مربوط به غربی با منطقه ماکو آذربایجان
گزارش  به روش فائو یونپ جنبه هاي چهارگانه بیابانزایی

زایی مربوط  که بیشترین مساحت وضعیت بیابان ه استکرد
خیلی شدید، شود که فرسایش آبی و بادي  به کالسی می

. داردزایی ناچیز و زوال پوشش گیاهی متوسط  شوري
زایی در منطقه شامل کالس فرسایش آبی  پتانسیل بیابان

خیلی شدید، فرسایش بادي و زوال پوشش گیاهی شدید 
از نظر . داشتزایی ناچیز، بیشترین وسعت را  و شوري

اراضی با فرسایش آبی و فرسایش  ،زایی سرعت بیابان
                                                

2 - The Land Degradation Assessment in Drylands project 
(LADA) 

ی شدید، زوال پوشش گیاهی و شوري زایی بادي خیل
 در زیرزمینی هاي آب اندازه بیش از استخراج .بودناچیز 

 سفره کیفی و کمی باعث افت کویت جنوب از اي ناحیه

 آب سطح طوریکه شده به منطقه این زیرزمینی آب

 شده پیش بینی .است نموده افت متر 20 حدود زیرزمینی

 آب شدید کیفیت هشکا موجب روند این ادامه که است

خاك  شوري افزایش آن دنبال به و منطقه چاه هاي
   ).2004السنافی و آبراهام، ( شد خواهد

کالیفرنیا در  2003رك و همکاران، کال دي
 را به عنوان نوعی تخریب خاك خاك شوري تغییرات

 طی منطقه خاك شوري داد نشان نتایج. دندکر بررسی

 خصوصیات بهبود گربیان که است کاهش یافته مدت این

 مدیریتی صحیح هاي روش از دلیل استفاده به خاك کیفی

 با کاربرد پنجاب ایالت در خاك تخریب وضیعت. باشد می
بررسی )  خاك تخریب جهانی ارزیابی(  گالسود روش

 بودن غرقابی دالیل به منطقه خاك که داد نشان نتایج. شد
 و) درصد سه( بودن سدیمیو  شوري ،)درصد 3/1(

 8/7 مجموع در دارد و مشکل) درصد 3/13( آبی فرسایش
 تخریبی مشکالت مختلف انواع وسیله به خاك از درصد
 درصد تلفات و است گرفته قرار تاثیر تحت خاك
   ).2002سیدهو و همکاران،( بود 18 وري بهره

) GLASOD( خاك تخریب جهانی ارزیابی
 نظر از زمین کیفیت از جهانی ارزیابی گذارترین تاثیر

 ارزیابی بین رابطه حال این با. است بوده محیطی زیست
 از اقتصادي و اجتماعی تاثیر و زمین تخریب از گالسود

افتخاري و ( است مانده باقی مبهم همچنان تخریب آن
براي ارزیابی تخریب خاك با روش  .)1390همکاران،

GLASOD  فرسایش آبی، فرسایش بادي، "عوامل
فیزیکی، درجه تخریب، عوامل  تخریب شیمیایی، تخریب

موثر بر تخریب، وسعت نسبی انواع تخریب، شدت 
تخریب و میزان تخریب در گذشته مورد بررسی قرار 

دن از جمله ششوري و سدیمی . )1991اولدمان، ( گیرد می
مهمترین عوامل در جهت کاهش توان بالقوه اراضی است 
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عدم  ر کشاورزي اقتصادي در صورتواز این رو انجام ام
اجراي عملیات اصالحی در آنها تقریبا غیرممکن بنظر 

دهد که  نشان می تحقیقات انجام شده بررسی .آید می
جدي بوده و الزم است در کشور معضل تخریب اراضی 

براي کنترل و مهار آن راه کارهاي عملی و منطقی به کار 
در  در ایران GLASODکه روش  بخصوص. گرفته شود

در  اندکی نگرفته و سوابق ستفاده قرارمورد ا سطح وسیعی
با توجه به اینکه . استمورد آن در کشور در دسترس 

 میهروا  میه به دلیل مجاورت با دریاچهوهاي دشت ار خاك
، در معرض تخریب قرار نامناسب هاي زراعی و فعالیت

و شناسایی تحقیق حاضر با هدف بنابراین  اند گرفته
   .انجام یافتها  خاك این تخریبنوع و شدت ارزیابی 

  

  ها مواد و روش
  مطالعهمنطقه مورد 

در هکتار  35000منطقه مورد مطالعه به مساحت 
 10̀̀̀̀̀̀و 37˚مختصات جغرافیایی  بین ،غربی استان آذربایجان

طول شـرقی در   21 ̀̀̀̀و 45˚عرض شمالی و  35 ̀̀̀و 37˚ تا
منطقـه تحـت   ایـن  . اسـت  قرار گرفتهجنوب شهر ارومیه 

ــت ــب کش ــتان ات،اغ ــا تاکس ــت ه ــالیانه   و زراع ــاي س ه
بافت خاك لومی رسی بـوده و تمرکـز آهـک در    .باشد می

قـرار   هـا  لوسـ  شـود و در رده اینسـپتی   روي آن دیده مـی 
از نظــر آب و هــوایی داراي  ).1386قائمیــان ،(گیــرد  مــی

هـاي سـرد و    هاي نسبتا معتدل و خشک و زمستان تابستان
ــایی م )1(شــکل در . باشــد مرطــوب مــی ــت جغرافی وقعی

ــت   ــده اســـ ــه شـــ ــاتی ارائـــ ــدوده مطالعـــ .محـــ
.  

  
  موقعیت منطقه مورد مطالعه  - 1شکل 

 
الیـه سـطحی    برخی خصوصیات )1(در جدول 

خـاك   سـري  15تعداد هاي شاهد  پروفیل )سانتیمتري 30(
براسـاس   ).1386قائمیـان ، ( مورد مطالعه ارائه شده اسـت 

 سـنگین بافـت خـاك دشـت ارومیـه عمومـا      این جدول، 
بـه جـز در    کـه  ساختمان خوب مکعبـی . باشد می )رسی(

ساختمان منشوري و ستونی  با برخی مناطق پست و شور،
سـدیمی بـوده و داراي    و کندي که شور منطقه جبل. است

بیشـترین درصـد رطوبـت اشـباع را      و بـوده بافت سنگین 

هـاي   دشـت  در واحـد فیزیـوگرافی  منطقه آغچه زیوه .ددار
بقیـه منـاطق داراي    .داردبافت سـبک   ،اي برفتی رودخانهآ

از نظـر غلظـت امـالح     .باشـند  بافت متوسط تا سنگین می
کندي شـور و   شور و جبل ،شاهیولو و ارد هاي عرب خاك

واکـنش گـل اشـباع خـاك      .شـود  سدیمی محسـوب مـی  
هاي قورت  واکنش گل اشباع خاك و 5/8کندي باالي  جبل

از نظـر میـزان   . است 5/8تا  8تپه و چوب تراش هم بین 
درصد  9/1 داراي حدودمنطقه قورت تپه  ،کربن آلی خاك
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   .استکربن آلی  درصد 2/0بـا   کندي جبلاراضی مربوط به  این عامل و حداقل مقدار

  
  هاي مورد مطالعه در دشت ارومیه شیمیایی خاك و خصوصیات فیزیک - 1جدول 

  بافت سري خاك
Texture 

 درصد اشباع
SP 

 هدایت الکتریکی
ds/m 

pH SAR 

1 Si.C.L 42 63/0 9/7 - 
2 Si.C.L 43 63/0 4/7 - 
3 L 44 59/0 9/7 - 
4 C.L 51 95/0 8/7 - 
5 Si.C.L 50 83/0 7/7 - 
6 L 40 83/0 6/7 - 
7 L 39 46/0 9/7 - 
8 Si.L 42 11/2 6/7 - 
9 C.L 52 05/1 5/8 - 
10 Si.L 42 11/2 6/7 - 
11 Si.L  42 11/2 6/7 - 
12 C 53 39/1 2/8 - 
13 L 48 2/33 1/7 75/78 
14 Si.C.L 52 61/2 8/8 74/26 
15 Si.C 60 04/28 0/8 22/70 

  
  روش تحقیق

مراجعه و   به منطقه GPSبا استفاده از دستگاه 
خاك  تخریبارزیابی هاي الزم براي  فرمنقطه  60در 

در این . )2(شکل  تکمیل گردید GLASODروش  به
شامل  عامل مهم در تخریب اراضی چهار ،ارزیابی

تخریب و  تخریب شیمیایی، فرسایش بادي، فرسایش آبی
که باختصار بشرح زیر  دشدن گرفته در نظرفیزیکی 

  :باشند می
فرسایش (  Wtبا سه مشخصه کلی  ): W( فرسایش آبی 

و ) اي ندقی، شیاري و یا تودهخ فرسایش(Wd ، )اي ورقه
Wo )شوند نشان داده می) سیل و آلودگی.  

فرسایش نیز با سه مشخصه این نوع  ): E( فرسایش بادي 
ها مشابه  اندیس(شود  می تعریف Eoو  Et   ، Edکلی 

  ).فرسایش آبی است

کاهش ( Cn با شش مشخصه کلی ): C(  تخریب شیمیایی
، )شوري و قلیائیت(  Cs،)مواد آلی خاكحاصلخیزي و 

Ca )اسیدي شدن(،Cp  )آلودگی( ،Ct ) تغییرpH ( وCe 
مورد بررسی ) فسفر نیتروژن وي  افزایش بیش از اندازه(

  .گیرد قرار می
ب فیزیکی خاك با پنج تخری ): P( تخریب فیزیکی 

غرقاب ( Pw ،)فشردگی و سله بستن( Pc مشخصه کلی
 کاهش( Ps ،)کاهش رطوبت خاك( Pa، )ها شدن خاك
 مطالعه) هاي فیزیکی انسانی فعالیت( Poو  )مواد آلی

 .شود می

با توجه به  فوق علت وقوع هر کدام از عوامل
 يها یتفعال یه،رو یب يچرا یی،زدا جنگلمورادي مانند 

 یاهی،از حد از پوشش گ یشب يبردار بهره ي،شاورزک
  .شود ی تعیین میصنعت يها یتفعال



 165/  1393/  2ره شما/ 2جلد /مدیریت اراضی نشریه

 
   هاي گالسود تکمیل فرمنقاط  موقعیت - 2شکل 

ــه و  بــراي طبقــه بنــدي عوامــل اصــلی چهارگان
 205هـاي نشـریه    هـاي فرعـی آنهـا، از روش    زیرمجموعه

هر کـدام از ایـن   . موسسه تحقیقات خاك آب استفاده شد
طبقـه کـم، متوسـط،     چهارتخریب به  ل از نظر درجهعوام

دسته  پنجتخریب به  گسترشزیاد و خیلی زیاد و از لحاظ 
ــدبنــدي گردید طبقــه هــا  حاصــل ترکیــب ایــن کــالس. ن
که  باشد کالس می 20در تعداد  دهنده شدت تخریب نشان

   .)3(شکل ندا ها ارائه شده در داخل شبکه
  

 
  یبنحوه ارزیابی شدت تخر - 3شکل 

  
اطالعات بدست آمده از بازدیدهاي  براساس

فرم نمادهاي گالسود نقشه نوع، درجه و  تکمیلمحلی و 
  .تهیه گردید ILWISي نرم افزار  وسیله شدت تخریب به

  
   نتایج

به تفکیـک   تخریب اراضی منطقه )2(در جدول 
بـه ایـن   . ارائـه شـده اسـت   تخریـب  شدت نوع، درجه و 

بیشترمسـاحت منطقـه تحـت    از نظر نوع تخریـب   ،ترتیب
   در مرحله بعدي. باشد تاثیر فرسایش خاك سطحی می

  
تخریب فیزیکی، سپس شـوري زایـی و فرسـایش     اهمیت

فرسـایش خـاك در   . قـرار دارد مواد مغذي و آلـی خـاك   
ــه چشــم    ــه ب ــف آن در بیشــتر ســطح منطق اشــکال مختل

زایـی بـه خصـوص در حاشـیه دریاچـه       شوري. خورد می
هـاي میـانی منطقـه قابـل      برخـی قسـمت  ارومیه و نیز در 

دهد تنها نـوع   ها نشان می بررسی). 4(مشاهده است شکل 
در توانـد   میزایی است که  تخریب در حال تشدید شوري

زمینــی و  نتیجـه پسـروي دریاچـه و شــور شـدن آب زیـر     
درجه تخریب در کـل  . استفاده از آن براي کشاورزي باشد
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ین وجـود در منـاطقی   با ا. رزیابی شده استا منطقه ناچیز

بـویژه در   با وسعت کم درجه تخریب متوسـط تـا شـدید   
در ). 5(شـود شـکل    مالحظـه مـی   اراضی حاشیه دریاچـه 

هاي شدت تخریب  نیز وسعت هر یک از کالس )6(شکل 

 تخریـب  بیشترین و کمترین شدت. خاك ارائه شده است
اراضی واقع در . می باشد 2/2و  1/1هاي  مربوط به کالس

اي برخـوردار   هـم از گسـترش قابـل مالحظـه     5/4کالس 
  . که در حاشیه دریاچه قرار دارند است

  
  نتایج ارزیابی تخریب اراضی به روش گالسود -2جدول

شدت  درجه تخریب نوع تخریب خاك سري خاك شماره نمونه خاك
 تخریب

عوامل تخریب 
 خاك

سرعت 
*تخریب  

1 1/7  Pk 1.1 ناچیز a کم 
2 1/9  Pk , Wt 1.1 ناچیز a کم 
4 1/11  کم a,i - ناچیز -- 
5 1/12  Pk 1.1 ناچیز a کم 
6 2/8  کم a - ناچیز - 
7 3/10  کم a - ناچیز - 
8 1/12  Pk 1.2 ناچیز a کم 
9 1/11  کم a - ناچیز - 
10 1/14  Cs 4.3 بسیار شدید a زیاد 
11 1/1  Cn,Et,Wt 3.4 شدید a,i زیاد 
12 2/10  Cn,Et,Wt 3.5 شدید a,i زیاد 
13 4/7  Pk 1.2 ناچیز a کم 
15 4/7  Wt 1.2 ناچیز a کم 
16 4/7  Pk 1.1 ناچیز a کم 
17 1/8  Wt 1.1 ناچیز a کم 

  
   پیشنهادات

تخریب اراضی به تفکیک نوع، در این تحقیق 
به این ترتیب که . درجه و شدت تخریب مشخص گردید

 8000حدود (از نظر نوع تخریب بیشتر مساحت منطقه 
باشد که الزم  تحت تاثیر فرسایش خاك سطحی می) ارهکت

در . است در این اراضی عملیات حفاظت خاك انجام داد
از نوع فشردگی و بسته شدن  رتبه بعدي تخریب فیزیکی

زایی، فرسایش مواد مغذي و  ، سپس شوري خلل و فرج
در این موارد نیز الزم است . گیرد آلی خاك قرار می 
ري از سله بستن، شستشوي اراضی و عملیاتی مانند جلوگی

 .تغییر نوع آبیاري غرقابی به آبیاري مدرن انجام گیرد
زایی به خصوص در حاشیه دریاچه ارومیه و نیز در  شوري

اي میانی منطقه قابل مشاهده ه برخی قسمت
دهد تنها نوع تخریب در حال  ها نشان می بررسی.است

ن آب زایی است که در نتیجه شور شد تشدید، شوري

زیرزمینی و استفاده از آن براي آبیاري اراضی زراعی و 
هاي منطقه به  علل گرایش کیفیت خاكلذا . باشد باغی می

توان به عوامل طبیعی و غیر  شوري و سدیمی بودن را می
از بین رفتن  ،آب و هوا تغییرات .طبیعی مرتبط دانست

 نامناسب، سنگینی بافت خاك و زهکشی، پوشش گیاهی
زیرزمینی در بخشی از  آب ایستابی سفره ودن سطحباالب

 مورد استفاده براي هاي آبنامناسب  کیفیت ،اراضی منطقه
آبیاري  ،عدم وجود سیستم زهکشی مناسب ،آبیاري

برداري از منابع آب  هاي بهره روشپیشرفته نبودن  ،رویه بی
و خاك از عوامل شور و سدیمی شدن خاك دشت ارومیه 

ی براي بهبود کیفیت فعالیت هاي یه هابا توصی .باشد می
هاي صحیح نظیر  کشاورزي سنتی و تبدیل آن به روش

اي یا بارانی، استفاده بهینه از  استفاده از آبیاري مدرن قطره
هاي  هاي کشاورزي مثل کود و سم، اصالح روش نهاده

هاي  توان تاثیر منفی فعالیت می ،داشت و برداشتکاشت، 
همانگونه که . راضی کاهش دادانسانی را در تخریب ا
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اشاره شد نوع عملیات مورد نیاز براي اصالح اراضی 
هاي  براساس نوع، درجه و شدت تخریب که از نقشه

ند مورد توا شده و می مربوطه قابل دستیابی است، انتخاب 
همچنین در این تحقیق، . قرار گیرد استفاده کارشناسان

موسسه  205با استفاده از نشریه  GLASODروش 
هاي موجود در آن براي  بندي تحقیقات خاك و آب و طبقه

  .سازي گردید عوامل مختلف خاك، بومی

  

 
  منطقه  خاك نوع تخریب - 4 شکل

 

 
  منطقه  خاكدرجه تخریب  - 5شکل 
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  منطقه خاك شدت تخریب  - 6شکل 
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