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 چکیده 

 تاثیر کاربري هاي مختلف بر آن ب تهران و از اراضی جنو هکتار 20000به منظور بررسی وضعیت شوري در  این تحقیق    
و شناسایی نواحی شور و غیر شور بتوان در مدیریت و انتخاب نوع  تهیه نقشه شوري خاكانجام شده است تا  ضمن 

 1000جهت تهیه نقشه شوري خاك نمونه برداري به صورت  شبکه منظم . محصول تصمیم گیري هاي الزم را اتخاذ نمود
) ECe(عصاره اشباع خاك الکتریکیهدایت . سطح خاك انجام شد سانتی متر 0-30نقطه از عمق  196متر در  1000در 

و روش درون ) GIS(تجزیه و تحلیل داده ها وتهیه نقشه شوري خاك با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی اندازه گیري و
 8-16 ،4- 8، 2-4 ،0-2در چهار محدوده شوري،  نتایج نشان داد که خاك هاي مورد مطالعه. یابی کریجینگ انجام شد

- درصد از کل مساحت مورد مطالعه می 5/4و  6/22،  4/42، 4/30و سهم هر یک از آنها به ترتیب  دسی زیمنس برمتر
مطالعه به علت تفاوت در عمق آب زیر زمینی، پستی و بلندي  نشان داد که خاك هاي منطقه مورد ه حاضرمطالع. باشند

تحت تاثیر شوري می  ،تفاده از فاضالب جهت آبیاريرودخانه و اس هاي کم عمق  و چاهآب   قه، استفاده ازاراضی منط
  . باشند 

  

 جنوب تهران  کشاورزي ، اراضیGISشوري،   :کلیدي هايهواژ

  

  

  
                                                

، مقطع حتصیلی و رشته ختصصى، دانشکده و درجه علمى: نويسنده مسئول -*و  ١
 )، راست چين١١ B Nazanin .pt(نويسنده اول  دانشگاه حمل حتصیل

 تحصیل، دانشکده و دانشگاه حمل )يا مست کارى(و رشته ختصصى  درجه علمى - ٢
 )، راست چين١١ B Nazanin .pt(نويسنده دوم 
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  مقدمه  -1

ها در برخی کشورها مانند زمینسرعت شورشدن  .هاي دنیا متاثر از پدیده شوري هستنددرصد از زمین 20به طور میانگین      
براي تولید ) میلیون هکتار19(ایران  مساحتدرصد  12 حدوداز و  درصد بیشتر از دیگر کشورهاست 30آرژانتین  و مصر ایران،

به نقل از دا ئم ( هاي مختلف مشکل شوري ، سدیمی یا غرقابی دارنددرصدآن به درجه 50 شود که حدودکشاورزي استفاده می
طی مطالعات خود در منطقه رودشت اصفهان ، با استفاده از ) 1385،همکاران نادري خوراسگانی و( .)1390 ،ه و همکارانپنا

اند واین افزایش اي به این نتیجه رسیدند که در چندین سال گذشته اراضی بیشتري دچار مشکل شوري شدهاطالعات ماهواره
نقشه شوري خاك بخشی از اراضی  )1389,قانعی و همکاران(. وجود آمده اندهاي آبیاري و زهکشی بشوري تحت تاثیر کانال

 روش از استفادهبا  0 – 30نقطه از عمق  784متر در 100در100شمال شرقی دشت آق قال را به صورت شبکه بندي منظم 
طالعه شوري در منطقه استفاده از روش ژئواستاتیستیک به م با ) 1378,محمدي ( .دادند انجام GIS افزار ونرم کریجینگ

از سه عمق متفاوت جمع آوري گردید که از تابع  متر و 500نمونه خاك به فواصل  600رامهرمز پرداخت ، در این مطالعه 
با مطالعه خاکهاي کلرادو ) (Cardon et al, 2011 .آماري واریوگرام براي تجزیه وتحلیل ساختار فضایی متغیرها استفاده کرد

 شرایط آب و هاي نمکی به جاي مانده از دریاهاي قدیمی،فسیل هوازدگی طبیعی مواد معدنی یا ،شوري تکه عل بیان کردند
پهنه بندي  جهت بررسی شوري و. دنباشهاي شهري میمنابع انسانی مانند فاضالب آب آبیاري و هوایی خشک، کیفیت بد

دائم پناه ( .Abdelfattah et al, 2009)استفاده کردند) RS( و سنجش از دور GIS هاي سواحل ابوظبی امارات ازشوري در خاك
ها در بخشی از پالیاي واقع در جنوب شهرستان مه والت تعداد سدیمی بودن خاك با هدف بررسی شوري و )1390و همکاران ،

ند، برداشت کرد 1000در1000متري خاك از محل تقاطع خطوط یک شبکه منظم با ابعادسانتی 0- 10نمونه از عمق  88
  .نمودندروش زمین آماري تهیه  سدیمی با استفاده از فن دورسنجی و و هاي شورنقشه

  روشها و مواد -2

این منطقه در جنوب تهران و . واقع شده استجنوب تهران در هکتار از اراضی  20000حدود به وسعت منطقه مورد مطالعه    
در این مطالعه از روش شبکه بندي منظم با . قم قرار گرفته است -تهران و تهران -در حد فاصل بزرگراه هاي آزادگان، ساوه

ي هانمونه .سانتی متري برداشته شد 0-30نمونه خاك از تقاطع بین خطوط و عمق 196تعداد  متر 1000 در 1000فواصل 
ري با کمک پمپ عصاره گی ،گل اشباع تهیهاز  پس. شد عبور دادهمیلی متري 2و پس از کوبیدن از الک  شدندهواخشک  خاك
 .گیري شداندازه 720مدل اینولب  WTWهدایت الکتریکی به وسیله دستگاه هدایت سنج قابلیت  و انجام گردید ءخال

بهترین  رسم و +GSالگوهاي تغییرنما بوسیله نرم افزار .)1جدول(انجام شد SPSSافزار  آنالیزهاي آمار توصیفی با استفاده از نرم
به منظور  .گرفتانجام  )3شکل(ArcGIS 10بندي شوري با کمک نرم افزارو پهنه )2شکل(گردیدهالگوي تغییرنما انتخاب 

، ضریب  ، جذرمیانگین مربعات خطاي تخمینهاي میانگین خطا  برداري نشده از آماره بینی خواص در نقاط نمونه ارزیابی پیش
یابی برداري نشده با استفاده از روش درون نقاط نمونهبندي و تخمین متغیر شوري در  همچنین جهت پهنه. شد  تببین استفاده

   .کریجینگ انجام شد
  
  نتایج و بحث   -3

هاي آماري به ویژه محاسبه واریوگرام تاثیر نامطلوب دارد، تحلیل از آنجایی که زیاد بودن انحراف از توزیع نرمال در تجزیه و     
پس از گرفتن لگاریتم . نشان داده شده است) 1(جدول ها دراري این دادههاي شوري گرفته شد که خالصه آملذا لگاریتم داده

که بیان کننده ) صفر تا یک (همچنین مقدار چولگی کاهش یافته . مقدار میانگین و میانه بسیار به هم نزدیک شده است
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توان از آن براي مقایسه تغییرات یک صفت در پارامتر ضریب تغییرات بدون بعد بوده و می. باشدراف کم از توزیع نرمال میانح
  . Mohammadi, 2006)(برداري استفاده کرد هاي متفاوت نمونهمقیاس

  ، قبل و بعد از تبدیل لگاریتمی) ds/m(هاي شوري خالصه آماري داده - 1جدول 

  تبدیل لگاریتمی از بعد  هاي اصلیداده  ريپارامتر آما

  196  196  تعداد نمونه ها
  27/0  26/2  میانگین

  25/0  79/1  میانه
  062/0  13/3  واریانس
  0  0  حداقل
  1  13  حداکثر
  63/0  27/3  چولگی

  7/1  8/13  کشیدگی
  88/0  75/0  (%)ضریب تغییرات

  
واریوگرام تجربی  متر h=1000ي شوري، با درنظرگرفتن متوسط فاصله  هامکانی دادهتغییرات مطالعه ساختار جهت بررسی و   

آورده ) 2(پارامترهاي مربوط به این مدل درجدول .باشدبهترین مدل برازش داده شده مدل نمایی می.  )2(شکل . رسم گردید
عه داراي ساختار مشخص شده خصوصیت مورد مطال C0/(C+C0)جهت بررسی استحکام ساختارفضایی باکمک نسبت .شده است

 .باشدفضایی متوسط می

  
  مدل نمایی برازش داده شده و) ds/m(Ln((2واریوگرام تجربی  - 2شکل 

  
  خاك مقادیر کنترل اعتبار براي تخمین کریجینگ شوري – 2جدول 

ME       : ، میانگین خطاRMSE  : ، ریشه میانگین مربعات خطاي تخمینR2  : ضریب تبیین.  
  

نه مشکل شوري با قابلیت از اراضی منطقه مورد مطالعه فاقد هر گو) هکتار 6082(درصد 4/30نتایج نشان می دهد که تنها    
این مناطق عمدتاً در مناطقی قرار گرفته که از آب چاه عمیق استفاده . دسی زیمنس بر متر است 2هدایت الکتریکی کمتر از 

دسی زیمنس بر متر، اراضی هستند که  4تا  2از اراضی با قابلیت هدایت الکتریکی ) هکتار 8488(درصد 4/42. می نمایند
                              ه از آب چاه هاي عمیق به علت محدودیت هاي آبی در سال هاي اخیر از آب فاضالب به عنوان آب آبیاري در عالوه بر استفاد

  
  )cm(عمق  

  
  مدل

  
        اياثرقطعه          

)2))ds/m(Ln((  

  
  حدآستانه

2))ds/m(Ln(  

  
  اثیردامنه ت

) m(  

  
C0/(C+C0)  

 

  

R2 
  

ME 
  

RMSE  

  1/2  018/0  82/0  33/0  1130  06/0  02/0  نمایی  0 -30
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از ) هکتار 4526(درصد 6/22دسی زیمنس بر متر  8تا  4مناطق با قابلیت هدایت الکتریکی  .اراضی زراعی استفاده نموده اند
که اغلب این اراضی در دشت هاي مسطح تر بخش جنوبی قرار گرفته و اغلب با آب فاضالب و آب چاه  اراضی را اشغال نموده

از اراضی با قابلیت ) هکتار 904(درصد  5/4. هاي کم عمق و آب با کیفیت کم، پایین دست رودخانه کن آبیاري می شوند
یین دست دشت قرار دارند که وضع ظاهري زمین به همراه دسی زیمنس بر متر نیز غالباً در اراضی پا 13تا  8هدایت الکتریکی 

نتایج این تحقیق . باال بودن نسبی سطح ایستابی و استفاده از آب با کیفیت پایین عوامل اصلی شور شدن این اراضی هستند
ي از نشان می دهد که اراضی کشاورزي جنوب تهران در معرض شور شدن قرار داشته و در حال حاضر امکان کشت بسیار

گیاهان سبزي و صیفی در بخش قابل توجهی از اراضی مورد مطالعه با مشکالت جدي و کاهش عملکرد همراه خواهد بود، لذا 
نقشه هاي پیوسته تهیه شده در این اراضی می تواند الگوي مناسبی در جهت انتخاب نوع محصول مناسب و متحمل یا نیمه 

  .دهدرا نشان میو نقشه کاربري اراضی منطقه  کریجینگ شوري نقشه )3(شکل.متحمل به شوري در این اراضی باشد
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