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 خالصه

د، منطقه ماکو کندی که به منظور بررسی تغییرات مکانی و توزیع فراوانی برخی ویژگی های شیمیایی خاک اراضی ساحلی دریاچه ارومیه که از نظر آبباری اهمیت دارن

توسط  [متر 400×400]نمونه برداری خاک  ،انتخاب گردید. پس از شبکه بندی منظم منطقه مورد مطالعه ،در مسیر بادهای غالب از سمت دریا به سمت خشکی واقع شده

تهیه گردید.  1395نمونه خاک دست خورده در مرداد ماه سال  ،سانتیمری خاک 40الی  20و  20نقطه تعیین شده از الیه های صفر الی  33مکان یابی شد. در  GPSدستگاه 

و بافت  [TDSو  ECe ،PH] میلیمتری عبود داده شد. ویژگیهای شیمیایی نمونه های خاک 2مونه های خاک در هوای آزاد و کوبیدن آنها از سرند پس از خشکانیدن ن

، بطوری که داشتخاک تعیین گردید. نتایج اندازه گیری ها نشان داد که هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک از سمت دریا به سمت خشکی روند کاهشی چشم گیری 

دسی زیمنس بر متر در سمت خشکی بدست آمد. همچنین اندازه گیریها نشان داد که  32/0دسی زیمنس بر متر درسمت دریا و کمترین آن با  48/61با  ECeبیشترین 

ر چه اراضی زراعی به ساحل دریا نزدیکتر باشد از وابستگی مکانی ضعیفی برخوردار بود. بنابر این ه PHو بافت خاک از وابستگی مکانی قوی ولی  ECe ،TDSتغییرات 

آنها بر رشد و نمو و عملکرد  بیشتر تحت تأثیر امالح ناشی از فرسایس نمک های موجود در بستر خشک شده دریاچه ارومیه قرار می گیرند و در نتیجه برای جلوگیری از اثر

 محصوالت زراعی نیاز به آب آبیاری و آبشویی بیشتری می باشد. 

 

 بندی.، نقشه پهنه، بافت خاکEC ،PH ،TDSکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

 تغییراتی آن بر عالوه باشد،می  شکل اراضی و مادری مواد مانند پدوژنیک هایعامل تاثیر طبیعی تحت گونه به هاخاک هایویژگی مکانی تغییرات

 در زیادی اهمیت از خاک شوری بر . نظارت[Backett and Webster, 1971]افتندمی اتفاق هاخاک در اراضی کاربری و نتیجه مدیریت در هم

 عمده نگرانی یک عنوان به را آن توانفیزیکی خاک، می خواص روی بر مخرب آن و اثر شوری به توجه با خشک برخوردار است. نیمه و خشک مناطق

 Gorji et al., 2015; Scudiero et al., 2015; Taghizadeh-Mehrjardi et]شناخت  رسمیت به مناطق این در محیطی زیست و کشاورزی

al., 2015; Wu et al., 2014]. اکوسیستم دلیل به خاص توجه به نیاز شور حد از بیش و شور یهاپذیر، دریاچه ی آسیبهادریاچه تمام میان در 

. دریاچه ارومیه، [karbassi et al., 2010] شدن خود دارند در اثر خشک برگشت قابل محیطی غیر زیست و اجتماعی و اثرات پذیر آسیب بسیار

در  [1378شبستری، ] بزرگترین دریاچه داخلی و دائمی کشور که در شمال غرب فالت ایران، بین دو استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی واقع شده

 6000و  5000و مساحت آن بین  بودهگسترده شده است. دریاچه به شکل نیمه مستطیل  [N , 45˚ - 46˚ E 17́ ˚38 -´4 ˚37] محدوده جغرافیایی

 ,.Kakahaji et al]است نفر میلیون 6 حدود جمعیت با کشاورزی مهم منطقه یک ارومیه دریاچه آبریز حوضه .[1382شبستری، ] می باشدکیلومتر مربع 

 گاه به عنوان ذخیره 1976اضافه شد و در سال  1971ها در سال المللی به فهرست تاالب. این دریاچه یک پارک ملی است که با اهمیت بین[2013

در  .[AGH, 2014; Manaffar et al., 2011; Marjani & Jamali, 2014; UNEP& GEAS, 2012 ]یونسکو تعیین شد  کرهزیست

  2km 1995دریاچه در سال  مساحت که دهد می نشان ایماهواره تصاویرهای اخیر دریاچه ارومیه یک کاهش سریع مساحت را تجربه کرده است، سال
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 یافت کاهش  2km  953به  2013در ماه اوت سال  سپس و 2km  2366 [2012GEAS, & UNEP ]به  2011و در ماره اوت سال  بود  6100

[AGH, 2014] .داده شده است. نشان 1در شکل  1393 و 1378 هایارومیه بین سال مساحت دریاچه تغییرات 

 

 
 2014ژوئیه  20 تا 1999 ژوئیه 3 در ارومیه دریاچه. 1 شکل

 

 ,.Delju et al]رخ دهد گذشته سال 40 در طی شدید خشکسالی که است شده دریاچه ارومیه باعث حوضه در دما افزایش با همراه بارش کاهش

 تهمی دهد که بارش ها روند کاهشی داشی دریاچه ارومیه صورت گرفته نشان . مطالعاتی که در خصوص نزوالت جوی در حوضه[2013

[Farokhnia and Morid, 2014; Hassanzadeh et al., 2012; Katiraei et al., 2006; Rezaei Banafsheh et al., 2010 ] و

 دریاچه آبریز حوضه شده در ضی کشتارا کل. [AghaKouchak et al., 2015] درصدی سطح دریاچه ارومیه شده است 80موجب کاهش 

 اراضی کمتر از سه دهه مساحت یافت بطوری که  در افزایش هکتار 000/400 به 2007بود و در سال  هکتار 000/150حدوداً  1980ارومیه در سال  

میلیارد متر  5/5 به  مکعب متر میلیارد 8/1 از کشاورزی بخش هایآب از استفاده دوره، این برابر شد. در سه تقریبا کشاورزی پیرامون دریاچه ارومیه

یافت و موجب افت شدید سطح آب سفره های زیر زمینی شد و بالطبع تحت تأثیر آب دریا شوری آبهای زیر زمینی در منطقه افزایش  افزایش مکعب

 واقع ارومیه دریاچه حوضه غربی بخش در که منطقه، این. باشدمی ارومیه شهرستان شرقی قسمت منطقه این در جمعیت پر بسیار مناطق از یافت. یکی

 مکانی تغییرات دارای خاک هایویژگی. [TMU & CIWP, 2012]شود حوضه را شامل می در شده کشت هایزمین کل درصد 15 حدوداً شده

 غیر ویژگیهای و (مادری خاک مواد از متأثر فاکتورهای نظیر) ذاتی تأثیر ویژگیهای تحت که میباشند بزرگ تا کوچک مقیاسهای زمانی از و

هدف از این  .[2005همکاران  و یمفک ، 2002 و زهانگ کوئین] گیرد می قرار (زراعی تناوب و کوددهی ، مدیریتی خاک عملیات مانند) ذاتی

اچه ارومیه قرار گرفته اند، دریمطالعه بررسی تغییرات ویژگیهای شیمیایی خاک های اراضی ساحلی که تحت تآثیر نمک های فرسایش یافته از جانب 

بطوری که با داشتن اطالعات صحیح  می توان راهکار های مناسب را در جهت جلوگیری از افزایش شوری خاک و کاهش عملکرد محصوالت بود. 

 ارائه داد.
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 مواد و روش .2

 [N , 45˚ - 46˚ E ]17́ ˚38 -´4 ˚37ای در منطقه ماکو کندی واقع در غرب دریاچه ارومیه با طول و عرض جغرافیایی در قالب این مطالعه محدوده

الی  20و  20نقطه از اعماق صفر الی  33مکان یابی و از  GPSها  با دستگاه بندی و محل گرهمتر شبکه 400×400قطعات به به طور منظم انتخاب شده و 

های خاک پس از خشکانیدن در هوای های خاک از سمت ساحل دریاچه به سمت خشکی بود. نمونهبرداریسانتی متری نمونه خاک  تهیه شد. نمونه 40

فیوژ با تهیه گل اشباع از خاک صورت گرفت و روش سانتری گیری از خاک بهمیلیمتری عبود داده شدند.  عصاره 2آزاد کوبیده شدند و از سرند 

. بافت خاک [McLean, 1982]متر صورت گرفت PHخاک با تهیه عصاره اشباع با دستگاه  PHو   سنج ECبا دستگاه  TDSو  ECeپارامترهای 

 ها به روش قرائت کامل هیدرومتری انجام شد.نمونه

 نتایج و بحث .3
 

باشد که در این مقاله برداری مینشان داده شده است. این شکل شامل کل منطقه نمونه 7تغییرات شوری در محدوده مورد مطالعه در شکل بندی روند پهنه

 برداری تحلیل شده است.نقطه پایانی از هر ردیف نمونه 6فقط 

 

 
 بندی یا روند تغییرات شوری در محدوده مورد مطالعهپهنه -7شکل 

 

 

 40الی  20و 20در الیه صفر الی  1تکرار  برداریهای نقاط نمونهبرای خاک TDSو  ECe ،PHگیری مقادیر پارامترهای اندازهبه مربوط نتایج 

 40الی  20و 20در الیه صفر الی  3و تکرار  4و  3سانتیمتر به ترتیب در شکل 40الی  20و 20در الیه صفر الی  2، تکرار 2و  1سانتیمتر به ترتیب در شکل 

 نشان داده شده است.  6و  5سانتیمتر به ترتیب در شکل 
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 سانتی متری سطح خاک 20تا تکرار اول عمق صفر  -1شکل 

 
 سانتی متری سطح خاک 40تا  20تکرار اول عمق  -2شکل 
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 سانتی متری سطح خاک 20تکرار دوم عمق صفر تا  -3شکل 

 
 سانتی متری سطح خاک 40تا  20تکرار دوم عمق  -4شکل 
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 سانتی متری سطح خاک 20تکرار سوم عمق صفر تا  -5شکل 

 
 سانتی متری سطح خاک 40تا  20تکرار سوم عمق  -6 شکل

 

دسی زیمتس بر  48/61به ترتیب با  40الی  20و  20های صفر الی در الیه TDSو  ECeمشاهده می شود بیشترین مقادیر  2و  1همانطوری که در شکل 

که نزدیکترین نقطه به دریاست مشاهده می شود و کمترین آن   P6گرم بر لیتر در نقطه  95/22دسی زیمتس بر متر و  25/38گرم بر لیتر و با   3/34متر و 

که دورترین نقطه نسبت به  P11گرم بر لیتر در نقطه  25/0دسی زیمتس بر متر و  41/0گرم بر لیتر و با   26/0دسی زیمتس بر متر و  43/0ها به ترتیب با 

د تفاوتهایی مشاهده می شود ولی در هر سه تکرار یک روند منظمی یعنی هر چن [6الی  3شکل ] ساحل دریاست مشاهده می شود. در دو تکرار دیگر

خاک در محدوده  PHتغییرات  .شودخاک و کل امالح محلول مشاهده می وابستگی مکانی قوی از نظر مقادیر پارامتر های هدایت الکتریکی عصاره اشباع

های سبک، تغییرات بافت خاک منطقه مورد مطالعه از نظم خاصی تبعیت نمی کرد و از بافت بوده و از وابستگی مکانی ضعیف برخواردار بود. 5/8 – 5/7

 .متوسط و سنگین تشکیل شده است

ذاتی  تغییرات وسیله  به است  ممکن قوی مکانی که وابستگی  کردند گزارش یزن [Camberdella et al., 1994 ] همکاران و کمبردال 

 تغییرپذیری در تفاوت گفت می توان کلی طور به رو این از .شتود  کنترل خاک ذاتی تغییرات غیر وستیله  به ضتعیفتر  مکانی وابستتگی  و خاک

 شدت به مکانی، دیگر همبستگی سوی از .برمیگردد منطقه هر در مدیریت راضی و خاکسازی فرآیندهای تاثیر به گیاه و محصول خاک ویژگیهای

 محیطهای به خاک ویژگیهای پذیری و توزیع( نیز نشتتاند دادند که تغییر 1390فروغی فر و همکاران )تحقیق میباشتتد. حامد   هر در مقیاس اثر تحت
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شکل    سوبگذاری  ضی،  ر ضی  کاربری ارا سته  فرآیندهای هیدرولوژیکی و ارا ست. با توجه به موارد فوق الذکر می توان نتیجه گرفت که ویژیکی   واب ا

شده دریاچه ارومیه قرار گرفته و نیاز به تدابیر الزم            شک  ستر خ سایش یافته از ب ساحلی تحت تأثیر نمک های فر ضی  شیمیایی خاک های ارا جهت   های 

 جلوگیری از شور و بایر شدن مزارعه کشاورزی را دارد. 
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