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  آباد استان قم روند توسعه شوري و تخريب اراضي كشاورزي در منطقه شمس
  

 
 

 ۲ امير حسين خوشگفتارمنش و۱، محمد جعفر ملكوتي*۱، مصطفي كريميان اقبال۱رپو مژگان ولي
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  چكيده
به . باشد  جدي براي توسعه كشاورزي و استفاده پايدار از منابع خاك و آب ميخشك يك معضل ها در مناطق خشك و نيمه شور شدن خاك

ابتدا . انتخاب گرديد آباد استان قم     منطقه شمس  و افزايش شوري خاك،      هاي كشاورزي بر تخريب اراضي      تأثير توسعه فعاليت    بررسي منظور
چنـين اطالعـات در دسـترس از         ميالدي و هم   ۲۰۰۲ و   ۱۹۹۰اي  ه  اي سال   هاي ماهواره   و داده )  ميالدي ۱۹۵۵ (۱۳۳۴ سال   هواييهاي    عكس

هـاي بـا    پس از بازديد صحرايي، از خـاك  با استفاده از اطالعات موجود و  . آوري گرديد   وضعيت منابع آب و خاك منطقه در گذشته، جمع        
هـا    روي نمونـه  . شـد آوري   جمـع  متـري    سانتي ۵۱   -۱۰۰ و   ۰-۵۰خاك در دو عمق      نمونه   ۱۵۰تعداد   ترانسكت   ۳شوري متفاوت در طول     

. هاي شوري، سديمي و كاربري اراضي ترسـيم گرديـد           ، نقشه ILWISافزار    هاي فيزيكي و شيميايي انجام گرفت و سپس با كمك نرم            تجزيه
جـب   برابر افزايش يافته اسـت كـه مو      ۵/۹ سال گذشته، وسعت اراضي كشاورزي در منطقه حدود          ۴۷دست آمده نشان داد كه طي         نتايج به 

 ۱۹/۷ي منطقـه حـدود      ها  چاهدر حال حاضر متوسط شوري آب       . هاي زيرزميني اين ناحيه شده است       افزايش شوري و افت سطح منابع آب      
متوسط هدايت الكتريكي خاك در سال     . گردد   مشاهده مي  ها  چاهباشد و ساالنه حدود يك متر افت در سطح ايستابي             دسي زيمنس بر متر مي    

در .  دسي زيمـنس بـر متـر رسـيده اسـت           ۷/۱۰ اين رقم به حدود      ۱۳۸۴ دسي زيمنس بر متر و در سال         ۵/۶د   در عمق سطحي حدو    ۱۳۶۲
بنـابراين  . هـاي آينـده از حيـز انتفـاع خـارج خواهنـد شـد        ريزي صحيح، تمام اراضي منطقه در سال       صورت ادامه اين روند و عدم برنامه      

  .هاي توسعه ناپايدار كشاورزي در حاشيه كوير صورت پذيرد ن مشكالت و محدوديتريزي براي توسعه استان قم بايد با درنظر گرفت برنامه
  

  هاي كشاورزي، توليد پايدار، آب زيرزميني شوري خاك، تخريب اراضي، فعاليت :  كليدي هاي واژه
  

  

  مقدمه
ــدات    ــداري تولي ــرات آن روي پاي ــل اث ــه دلي ــب اراضــي ب تخري

اين مـشكل در    . ودر  شمار مي   كشاورزي يك معضل مهم جهاني به     
برداري بيشتر از زمـين بـه         كشورهاي در حال توسعه، به دليل بهره      

هـر فراينـدي كـه باعـث      . تـر اسـت     سبب افزايش جمعيت، جدي   
  ).۱۲(شود  تخريب خاك محسوب مي, كاهش توليد از زمين شود

زماني كه انسان تعادل طبيعي موجود در محيط زيست را بـر       

تخريـب  . گـذارد   جـا مـي     از خـود بـر    زند، آثار سويي نيز       هم مي 
ها و مراتع و تبديل آنها بـه اراضـي كـشاورزي از جملـه                 جنگل

موارد بر هم زدن توازن طبيعي موجود در محيط زيـست اسـت             
بر اثـر تغييـر كـاربري       . باشد  كه مشكل بسياري از مناطق دنيا مي      

توجهي بـه خـصوصيات كيفـي خـاك، بـسياري از              اراضي و بي  
خيـزي    تـدريجاً حاصـل    ،خريب شده و خاك   هاي خاك ت      ويژگي

  تخريـب خـاك   . گردد خود را از دست داده و به بيابان تبديل مي         
  

  ، تهران دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده كشاورزي،شناسي ستاد خاکو ا دانشيار ،دانشجوي کارشناسي ارشدبه ترتيب . ۱
   هان دانشگاه صنعتي اصف، دانشكده كشاورزي،شناسي استاديار خاک. ۲
  mkeghbal@modares.ac.ir: مسئول مكاتبات، پست الكترونيكي : *
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  ۱۳۸۷ زمستان/  )ب (چهل و ششمشماره  / مدهزدواسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  

۶۸۴  

كـه    ممكن است در مدت زمان كوتـاهي اتفـاق بيفتـد در حـالي             
ترميم يك خاك تخريب يافته و استقرار مجـدد پوشـش گيـاهي        

در بـسياري از مـوارد      ). ۱۹(در آن، به زمـان طـوالني نيـاز دارد           
 خـاك را تخريـب      زراعت و كشت و كار، خصوصيات فيزيكـي       
  ). ۱۳(كند  كرده و خاك را نسبت به فرسايش حساس مي

شدن اراضي فارياب نيـز از عوامـل ديگـري اسـت كـه                شور   
خشك،  در مناطق خشك و نيمه   . گردد  موجب تخريب اراضي مي   

هاي انساني به صورت يك مـسأله      شدن خاك در اثر فعاليت      شور
ت نادرسـت   عمليات مختلف ماننـد مـديري     . جدي درآمده است  

توجهي به تنـاوب      ها، بي   اراضي كشاورزي، عدم شستشوي نمك    
و انتخاب گياه، عدم رعايت آيش و استفاده نامتعادل از كودهاي           

هاي شهري از جمله عواملي هـستند كـه در            شيميائي و فاضالب  
  استخراج بـيش ). ۱۸( گردند دراز مدت موجب شوري خاك مي

اي از جنوب كويـت باعـث         ههاي زيرزميني در ناحي     از اندازه آب  
ــه شــده    ــن منطق   افــت كمــي و كيفــي ســفره آب زيرزمينــي اي

.  متر افت نموده است۲۰كه سطح آب زيرزميني حدود       به طوري 
بيني شده است كه ادامه اين رونـد موجـب كـاهش شـديد                پيش

ي منطقه و به دنبال آن افزايش شـوري خـاك           ها  چاهكيفيت آب   
  ).۱۱(خواهد شد 

رات شوري از طريق تغييراتي كه در نـوع گياهـان           معموالً تغيي    
شـود ارزيـابي شـده و رونـد شـوري در              در طي زمان ايجـاد مـي      

چنـين  . هـا بـه صـورت كمـي در نيامـده اسـت                بسياري از خـاك   
هاي طوالني مدت به وسيله مقايسه تغييراتي كـه در طـول              بررسي
وجـود   ها در پوشش گياهي طبيعي و كشت شده در منطقه بـه           سال
اين در حالي است كه براي بررسي شـور         . ده، انجام گرفته است   آم

ـ شدن خاك ابتدا بايد شوري را به صورت          درآورده و سـپس  يكم 
  .تغييرات آن را در طي زمان تحت كنترل و نظارت قرار داد

بررسي تغييرات شوري در يك ناحيه از اسپانيا نشان داد كـه             
هـاي    روش سـال عمليـات كـشاورزي بـه دليـل اعمـال            ۲۴طي  

مديريتي صحيح، متوسط شوري خاك اين ناحيـه كـاهش يافتـه            
 سـال از    ۱۴ و   ۱۰هـاي زمـاني       براي اين منظور در فاصله    . است

نقاط معيني كه محل آنها روي نقشه مشخص شـده بـود و آمـار          

بـرداري كـرده و پـس از تجزيـه            گذشته آنها موجود بود، نمونـه     
شوري خاك در اين فاصله     ها و تفسير نتايج آنها، تغييرات         نمونه

اي از كاليفرنيـا   در منطقـه ). ۱۷(زماني مورد بررسي قرار گرفـت       
 ساله با اسـتفاده از  ۶۰نيز تغييرات شوري خاك طي دوره آماري    

نتـايج ايـن    . ها مورد بررسي و مقايسه قـرار گرفـت          جفت نمونه 
تحقيق نشان داد كه شوري خاك منطقه طي ايـن مـدت كـاهش              

نگر بهبود خـصوصيات كيفـي خـاك بـه دليـل            يافته است كه بيا   
بررسـي  ). ۱۴(باشـد     هاي صحيح مـديريتي مـي       استفاده از روش  

 آالگل نشان داد كه طي      -ها در دشت گنبد     روند شور شدن خاك   
هاي منطقه با كـالس    درصد خاك۴/۲ ساله، حدود ۲۸يك دوره  

.  تبديل شـده اسـت     S2هائي با كالس شوري        به خاك  S1شوري  
هـاي منطقـه كـه در          درصـد از خـاك     ۵/۲۳ن حدود   عالوه بر اي  

انـد در حـال        قـرار داشـته    S2 و   S1هاي شوري     گذشته در كالس  
نتـايج ايـن تحقيـق      . انـد    تبديل شـده   S3 شوري    حاضر به كالس  

نشان داد كه عوامل انساني نقش مهمي در توسعه رونـد شـوري             
  ). ۶(اند  خاك منطقه داشته

ر اوقـات بـه منـاطق       مشكل شوري خاك در كشاورزي بيشت        
 ۴۱ايـن منـاطق حـدود       . شـود   خشك محدود مـي     خشك و نيمه  

 ميليـون هكتـار     ۱۴۷۴از  . كننـد   درصد سطح زمين را اشغال مـي      
 ميليون هكتار به كشت آبي      ۲۳۰اراضي زير كشت جهان، حدود      

 ميليــون هكتــار ۴۵اختــصاص داشــته و از ايــن مقــدار حــدود 
 سـرعت تخريـب     ).۱۵(باشـند     تحت تأثير شوري مـي    %) ۵/۱۹(

). ۱۰( هكتـار در دقيقـه اسـت         ۳خاك در اثر فرايند شور شـدن        
اراضي شور با سرعتي حدود يك الي دو ميليون هكتار در سـال             

يابند كه اين رشد، درست برابر ميزان توسعه اراضـي            افزايش مي 
 ).۱۶(آبي در هر سال در تمام دنيا است 

 ۵/۴۴دود  ميليون هكتار اراضي كـشور ايـران حـ        ۱۶۵از كل      
در منـاطق  ). ۱(ميليون هكتار آن به درجات مختلف شور هستند     

 ايران، به دليل كمبود بارندگي و عـدم  مانندخشك   خشك و نيمه  
نواخت آن، آبياري يك اصل مهم در كـشاورزي ايـن             توزيع يك 

به دليل محدود بودن منابع سـطحي آب        . رود  مناطق به شمار مي   
  برداري از منابع آب زيرزمينـي   هو افزايش جمعيت، امروزه به بهر     
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  آباد استان قم مسروند توسعه شوري و تخريب اراضي كشاورزي در منطقه ش 

۶۸۵  

   
  موقعيت منطقه مطالعاتي. ۱شكل 

  
عميـق و رواج      ي عميق و نيمـه    ها  چاهحفر  . افزوده شده است  

هاي اخير، از يك طرف مسأله        يافتن آنها در كشور در طي ده      
آب را در بسياري از نقاط كـشور حـل كـرده ولـي از طـرف       

مينـي، موجـب افـت    رويه از منابع آب زيرز   ديگر برداشت بي  
هـاي آب   سطح آب زيرزميني و نفوذ آب شور به داخل سفره      

رويه   برداشت بي ). ۹(شيرين در بسياري از مناطق شده است        
برداري در  ي بهرهها چاههاي زيرزميني و افزايش تعداد   از آب 

منطقه دشت اردكان يزد موجـب افـت سـطح آب زيرزمينـي             
.  گرديـده اسـت     سال گذشـته   ۵۰ متر طي    ۴۲دشت به ميزان    

هـا در باالدسـت ايـن منطقـه           بـرداري   چنين افزايش بهـره     هم
موجب افت كيفي آبها در مناطق پايين دست شـده اسـت بـه       

 پسته اين منطقه را غير      هاي   هكتار باغ  ۳۰۰۰كه حدود     طوري
  ). ۵(اقتصادي نموده است 

يكي از منـاطقي كـه در طـي چنـدين دهـه اخيـر بـه دليـل                      
اصـولي از منـابع آب و خـاك آن، كمبـود            يـر هـاي غ    برداري  بهره

جريانات آب سطحي مناسب و برداشت بيش از اندازه از منـابع            
آب زيرزميني با افت سطح ايستابي و نيز افزايش شوري مواجـه            

هـدف از   . باشـد   آباد در اسـتان قـم مـي         شده است، منطقه شمس   
چنـين   انجام اين طرح بررسي روند توسعه شـوري خـاك و هـم    

هاي كشاورزي و تغيير كاربري اراضي روي شـوري    اليتتأثير فع 
  .باشد خاك مي

  ها مواد و روش
آباد به مساحت     اراضي منطقه شمس  : موقعيت منطقه مطالعاتي   -

 ۰۵׳ تـا    ۵۱˚ ۰۰׳ هكتار بين طول جغرافيـايي       ۱۱۰۸۵حدود  
 شمالي،  ۳۴˚ ۳۸׳ تا   ۳۴˚ ۳۰׳ شرقي و عرض جغرافيايي      ۵۱˚

ــا ميــانگين  متــري از ســط۸۵۰-۹۳۰در ارتفــاع  ح دريــا و ب
منطقـه  . متر، در استان قم قرار دارد   ميلي ۱۴۵بارندگي ساالنه   

شود   زارهاي درياچه نمك منتهي مي      مذكور از شرق به شوره    
  ). ۱ شكل(

به منظور آگاهي از وضعيت منابع خاك        :اي  مطالعات كتابخانه  -
ــه      ــاز منطق ــورد ني ــات م ــته، اطالع ــه در گذش و آب منطق

ــع ــد جم ــات   . آوري گردي ــات، مطالع ــن مطالع ــه اي از جمل
 مؤسـسه  مـسيله بـود كـه توسـط          - منطقـه قـم    شناسي  خاك

 انجـام گرفتـه و نقـشه        ۱۳۶۲تحقيقات خاك و آب در سال       
از ). ۸(شوري و سديمي خاك نيز همراه با آن موجـود بـود             

هـاي موجـود از       اطالعات اين نشريه بـه عنـوان اولـين داده         
  .دوضعيت شوري خاك منطقه استفاده گردي

 منطقـه بـا مقيـاس       هواييهاي    هاي توپوگرافي و عكس     نقشه   
 نيروهـاي مـسلح ارتـش، نقـشه         جغرافيايي از سازمان    ۱:۵۰۰۰۰

شناسي كشور، آمار جمعيـت       شناسي منطقه از سازمان زمين      زمين
هـاي    چنـين داده    روستاهاي منطقه از كتابخانه مركـز آمـار و هـم          

منطقـه از سـازمان    مـيالدي  ۲۰۰۲ و ۱۹۹۰هـاي   اي سال  ماهواره
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  ۱۳۸۷ زمستان/  )ب (چهل و ششمشماره  / مدهزدواسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  

۶۸۶  

اطالعات منـابع آب زيرزمينـي منطقـه        . فضائي ايران تهيه گرديد   
بـرداري، وضـعيت كمـي و كيفـي           ي بهـره  هـا   چـاه شامل تعـداد    

اي و ساير اطالعات مـورد نيـاز نيـز از اداره          هاي مشاهده   چاهك
  .آوري گرديد آب استان قم جمع

 و  هـوايي هـاي     پـس از تفـسير عكـس      : ييمطالعات صحرا  - -
ن مرز محدوده مطالعاتي، چندين بار از منطقه كه حدود          تعيي

ــسمت اعظــم آن    ــار وســعت داشــت و ق ــازده هــزار هكت ي
بـرداري    كشت بـود، بازديـد بعمـل آمـد و نقـاط نمونـه               زير

برداري سعي گرديـد      براي انتخاب نقاط نمونه   . مشخص شد 
برداري در مزارع تحت كـشت قـرار          كه اوالً تمام نقاط نمونه    

برداري انتخاب شوند كه آمار       اً نقاطي براي نمونه   گيرند و ثاني  
 نقطه انتخاب شـد كـه از   ۲۵تعداد . گذشته آنها موجود باشد  

بـرداري    متري آنهـا نمونـه       سانتي ۵۱-۱۰۰ و   ۰-۵۰دو عمق   
بــرداري   موقعيــت دقيــق نقــاط نمونــهGPSبــا كمــك . شــد

به منظور باال بردن دقت كار، در هر يك از          . مشخص گرديد 
 تكـرار بـا فاصـله چنـد متـري از            ۳نتخاب شـده،     نقطه ا  ۲۵

 نمونه براي   ۱۵۰در نهايت تعداد    . يكديگر در نظر گرفته شد    
. هاي مورد نياز بـه آزمايـشگاه منتقـل گرديـد            انجام آزمايش 

 و نهرهاي آبيـاري موجـود در منطقـه       ها  چاهچنين از آب      هم
 براي تعيين ميزان شـوري و اسـيديته آنهـا        نيز تعدادي نمونه  

  .فته شدگر
هاي خاك گرفتـه شـده پـس از           نمونه :مطالعات آزمايشگاهي  -

متـري عبـور داده     ميلي۲هوا خشك شدن و كوبيدن، از الك       
شدند و سپس ميزان شوري، اسيديته، درصد اشـباع، سـديم           
تبـادلي و محلـول، كلـسيم و منيـزيم محلـول، گـچ، آهــك،       
ظرفيت تبادل كاتيوني و بافت خاك بر اسـاس دسـتورالعمل           

  . گيري شد اندازه) ۷( خاك و آب ؤسسهم
ــات    - ــستم اطالعـــ ــتفاده از سيـــ ــايياســـ    جغرافيـــ

 (Geographic Information System):   ــه ــه ب ــن مرحل در اي
. هاي مورد نياز تهيه گرديد  نقشهILWIS 3.0افزار  وسيله نرم

هـاي     نمونـه   دسـت آمـده از تجزيـه        هاي به   با استفاده از داده   
موجود از وضعيت شـوري خـاك    هاي    چنين داده   خاك و هم  

 و  ۱۳۶۲هـاي     هاي شوري خاك براي سـال       در گذشته، نقشه  
شناسـي منطقـه،    در مراحل بعدي نقشه زمين .  تهيه شد  ۱۳۸۴

، نقشه سديمي خاك منطقـه و سـاير         ها  چاهنقشه شوري آب    
هـاي   بـا كمـك عكـس     . هاي مورد نياز نيز تهيه گرديـد        نقشه
هـاي    اي سـال    هوارههـاي مـا      منطقه و داده   ۱۳۳۴ سال   هوايي
ــيالدي ۲۰۰۲ و ۱۹۹۰ ــسي۱۳۸۱ و ۱۳۶۹( م ــشه ) شم ، نق

  . افزار الويس تهيه شد كاربري اراضي توسط نرم
  

  نتايج و بحث
  وضعيت كاربري اراضي

دست آمـده از      بررسي نتايج به   :۱۳۳۴كاربري اراضي در سال      -
 نشان داد كه بخش بسيار      ۱۳۳۴نقشه كاربري مربوط به سال      

طقه مـورد مطالعـه بـه اراضـي كـشاورزي           كوچكي از كل من   
) ٪۶( هكتـار ۶۶۹اختصاص داشته و وسعت آنهـا در حـدود      

 در  ۱۳۳۴عـالوه بـر ايـن، در سـال          ). ۱ جـدول (بوده است   
گونه عمليـات كـشاورزي        هكتار از اراضي منطقه هيچ     ۵۱۹۲

گرفتـه و ايـن اراضـي فاقـد كـاربري كـشاورزي           انجام نمـي  
نطقـه در نـواحي شـمالي       اكثر اراضـي كـشاورزي م     . اند  بوده

انـد كـه      محدوده مطالعاتي و در حواشي روستاها قرار داشته       
علت آن تمركز منابع آب سطحي مانند نهرهـا و قنـوات در              

در گذشـته بـه دليـل       ). ۲ شـكل (ها بـوده اسـت        اين قسمت 
كمبود منابع آب سطحي، قسمت وسيعي از اراضي منطقه در          

شـتند و تنهـا در      ها در حالـت آيـش قـرار دا          بسياري از سال  
رفتنـد، ايـن اراضـي     صورت وجود آب كافي زير كشت مـي      

بـديهي  . دادنـد    درصد از كل منطقه را تشكيل مـي        ۴۲حدود  
است كه اين ميزان اراضـي كـشاورزي جوابگـوي نيازهـاي            

مـساحت  . جمعيت ساكن در منطقه در آن زمان بـوده اسـت          
 ارائـه   ۱ در جـدول     ۱۳۶۹هاي مربوط به سـال        انواع كاربري 
  .شده است

 ۶۳۴۵ حـدود  ۱۳۸۱در سـال   :۱۳۸۱كـاربري اراضـي سـال     -
ــار  ــوده اســت  از ار) ٪۵۷(هكت ــر كــشت ب اضــي منطقــه زي

  بسياري از اراضي منطقـه كـه در گذشـته كـشت            ). ۲ شكل(
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  آباد استان قم مسروند توسعه شوري و تخريب اراضي كشاورزي در منطقه ش 

۶۸۷  

  )هكتار(هاي مختلف  آباد در سال انواع كاربري اراضي منطقه شمس. ۱جدول 
 نوع كاربري  ١٣٨١سال   ١٣٦٩سال   ١٣٣٤سال 

 درصد مساحت درصد مساحت درصد   مساحت

 ٢/٥٧ ٦٣٤٥ ١/٥٩ ٦٥٥٦ ٠/٦ ٦٦٩ اراضي زيركشت

 ٤/٢١ ٢٣٦٨ ٦/١٢ ١٣٩٧ ٠/٤٢ ٤٦٦٤ اراضي آيش

 ٩/٨ ٩٨٤ ٥/١٨ ٢٠٥٦ ٨/٤٦ ٥١٩٢ اراضي كشت نشده

 ٩/٦ ٧٧٠ ٨/٤ ٥٣٥ ٠/١ ١١٣ اراضي شور

 ٨/٢ ٣٠٦ ٥/١ ١٦٨ ٣/٠ ٣٥ نواحي مسكوني

 ٨/٢ ٣١٢ ٤/٣ ٣٧٣ ٧/٣ ٤١٢ زدگي سنگي برون

 ١٠٠ ١١٠٨٥ ١٠٠ ١١٠٨٥ ١٠٠ ١١٠٨٥ جمع

  

  
  نقشه كاربري اراضي منطقه مطالعاتي. ۲شكل 

 
اند در حـال حاضـر بـه اراضـي كـشاورزي        نشده و يا آيش بوده    

بيـشترين تغييـر در كـاربري اراضـي، در نـواحي            . اند  تبديل شده 
 ۱۳۸۱جنوبي منطقه اتفاق افتـاده و موجـب شـده كـه در سـال                

 هكتار كاهش پيـدا     ۹۸۴وسعت اراضي كشت نشده در منطقه به        
  ). ۱جدول (كند 

طـور كلـي       بـه  :۱۳۸۱-۱۳۳۴هاي    تغيير كاربري اراضي طي سال     -
بيشترين تغييـر در كـاربري اراضـي منطقـه طـي دوره آمـاري         

 مربوط به اراضي زير كشت و اراضـي كـشت           ۱۳۸۱ تا   ۱۳۳۴
ل گذشـته بـر      سـا  ۴۷به اين ترتيـب كـه طـي         . باشد  نشده مي 

 هكتار افـزوده شـده و       ۵۶۷۶كشت، حدود     وسعت اراضي زير  
 هكتار كاسته شـده     ۴۲۰۸از وسعت اراضي دست نخورده نيز       

 درصد از كل اراضـي منطقـه بـه          ۶ فقط   ۱۳۳۴در سال   . است
 اين رقـم  ۱۳۸۱اراضي كشاورزي اختصاص داشته كه در سال   

ه به عبارت ديگـر طـي ايـن فاصـل         .  درصد رسيده است   ۵۷به  
ايش يافتـه و     برابـر افـز    ۵/۹زماني، اراضي كـشاورزي حـدود       

 هكتار كاهش در وسـعت اراضـي        ۲۲۹۶عالوه بر اين، حدود     
ايـن امـر مويـد افـزايش        . تحت آيش منطقه مـشاهده گرديـد      

بيـشترين تغييـرات    . باشـد   هاي كشاورزي در منطقه مي      فعاليت
 صورت گرفته و پس از سـال    ۱۳۶۹ تا   ۱۳۳۴طي دوره آماري    

ت ايـن   عل.  سرعت تغيير كاربري اراضي كند شده است       ۱۳۶۹
 وسعت اراضي   ۱۳۶۹كاهش رشد احتماالً آن است كه تا سال         

  كــشت نــشده در منطقــه بــسيار كــم شــده و از طــرف ديگــر 
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  ۱۳۸۷ زمستان/  )ب (چهل و ششمشماره  / مدهزدواسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  

۶۸۸  

  )هكتار (۱۳۸۴ و ۱۳۶۲هاي  هاي شوري خاك منطقه در سال مساحت انواع كالس. ۲جدول 
  ۱۳۸۴سال   ۱۳۶۲سال 

Cm ۵۰ -۰  Cm ۱۰۰-۵۱  Cm ۵۰ -۰  Cm ۱۰۰-۵۱  كالس شوري  
 درصد مساحت درصد مساحت درصد مساحت درصد مساحت

S0 ۳۷۰۳ ۴/۳۳ ۳۰۲۳ ۳/۲۷ ۳۶۰ ۲/۳ ۵۱۴ ۶/۴ 

S1 ۴۸۹۹ ۲/۴۴ ۴۸۷۳ ۹/۴۳ ۱۹۵۷ ۶/۱۷ ۳۱۹۳ ۸/۲۸ 

S2 ۲۳۶۷ ۳/۲۱ ۲۲۳۶ ۲/۲۰ ۷۵۳۸ ۰/۶۸ ۷۳۳۵ ۲/۶۶ 

S3 ۱۱۶ ۰/۱ ۸۸۷ ۰/۸ ۱۲۳۰ ۱/۱۱ ۴۳ ۴/۰ 

S4 ۰ ۰/۰ ۶۶ ۶/۰ ۰ ۰/۰ ۰ ۰ 

 
  . طقه وجود داشته استمحدوديت منابع آب در من

دهد كـه      هكتاري اراضي مسكوني نيز نشان مي      ۲۷۱افزايش     
جمعيت منطقه نيز طي چندين سال گذشته تغييـر نمـوده اسـت             

 ۹به عبارت ديگر وسعت اراضـي مـسكوني حـدود        .)۱جدول  (
دنبـال گـسترش      به.  افزايش يافته است   ۱۳۳۴برابر نسبت به سال     

رايط اشتغال و كـسب درآمـد      اراضي كشاورزي و فراهم شدن ش     
كم جمعيت ساكن در منطقه نيـز         ، كم ۱۳۵۷در منطقه پس از سال    

افزايش يافته و اين در حالي اسـت كـه تـا قبـل از آن جمعيـت                  
دهـد كـه      آمار موجـود نـشان مـي      . منطقه تقريباً ثابت بوده است    

 نفر در سال ۹۳۲۰ به  ۱۳۳۵ نفر در سال     ۵۶۶۴جمعيت منطقه از    
افزايش جمعيت به ميـزان تقريبـاً       ). ۳(ته است    افزايش ياف  ۱۳۷۵

 سال گذشته، بيانگر افزايش فشار بر روي منـابع  ۳۰دو برابر طي   
برداري بيشتر از اين منابع و تـأمين          خاك و آب منطقه براي بهره     

به عبـارت ديگـر در      . باشد  نيازهاي جمعيت ساكن در منطقه مي     
لي نـسبي   گذشته بين جمعيت و منـابع موجـود در منطقـه تعـاد            

دنبال افـزايش جمعيـت در منطقـه ايـن تعـادل       برقرار بوده كه به   
از طرفي نيازهـاي مـردم منطقـه نيـز همـان            . برهم خورده است  

نيازهاي ساليان گذشته نبوده و با گذشت زمان ايـن نيازهـا هـم              
  .افزايش يافته است

  
  هاي منطقه مطالعاتي وضعيت شوري خاك

هـاي حاصـل از نقـشه         بررسـي داده   :متري   سانتي ۰-۵۰عمق   -
درصد  ۳۳ حدود  ۱۳۶۲شوري خاك منطقه نشان داد كه در سال         

 قـرار  S1 درصـد در كـالس   ۴۴ و S0از اراضي منطقـه در كـالس       
 نيز مشخص است    ۱۳۶۲روي نقشه سال    ). ۲ جدول(داشته است   

انـد     قرار داشـته   S0كه تمام اراضي نواحي جنوبي منطقه در كالس         
٪ از اراضي منطقـه در كـالس        ۳فقط   ۱۳۸۴اما در سال    ). ۳ شكل(

S0   درصد در كـالس      ۱۷ و S1       قـرار داشـته و قـسمت وسـيعي از 
 قـرار داشـته     S2در كـالس    ) ٪۶۸حـدود   (اراضي منطقه مطالعاتي    

ايــن در حــالي اســت كــه همــين اراضــي در گذشــته در  . اســت
  .  اند  قرار داشتهS1 و S0هاي  كالس
 بـه   S0ي  هـاي بـا شـور        سال گذشته از وسعت خاك     ۲۲طي   

 هكتـار  ۲۹۴۲ حـدود    S1هاي با كالس       و خاك  هكتار ۳۳۴۲ميزان  
 حـدود   S2كاسته شده و در مقابل بر وسـعت اراضـي بـا شـوري               

وري ـط شـ ـن متوسـ  ـچنيـ   هـم . ده اسـت  ـ هكتار افزوده شـ    ۵۱۷۱
ي زيمـنس بـر متـر       ـ دسـ  ۵/۶دود  ـ ح ۱۳۶۲ در سال     ح خاك ـسط

.  رسـيده اسـت   دسي زيمنس بر متر۷/۱۰ به ۱۳۸۴بوده و در سال  
اين وضعيت حاكي از تخريب شـديد اراضـي بـه لحـاظ شـوري               

  .  باشد مي
در اين عمق نيـز رونـد تغييـرات          :متري   سانتي ۵۱-۱۰۰عمق   -

 ۲۷ حدود   ۱۳۶۲در سال   . ايجاد شده همانند عمق سطحي است     
ــ ـــد از اراضـــدرص ــه در ك د در ـ درصــ۴۳ و S0الس ـي منطق

وري ايـن   ـه شـ  ـنقش. )۲جدول  ( است    هـرار داشت ـ ق S1الس  ـك
ي ـدهـد كـه تمـام اراضـي نواحـ            نشان مي  ۱۳۶۲ق در سال    ـعم

 قرار داشته و به سمت نواحي شمالي  S0جنوبي منطقه در كالس     
  در ). ۴ شـــكل(شـــود   مـــشاهده مـــيS1تغييـــر كـــالس بـــه 
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۶۸۹  

    
  متري  سانتي۵۱-۱۰۰نقشه شوري در عمق . ۴شكل   متري  سانتي۰-۵۰نقشه شوري درعمق . ۳شكل 

 
 منطقـه   S1 و   S0هـاي      از وسعت اراضي داراي كالس     ۱۳۸۴سال  

 درصد از كل اراضي منطقه      ۶۶كم شده و در حال حاضر حدود        
دهد كه  مقايسه ارقام ارائه شده نشان مي.  قرار داردS2 در كالس 

 به ميـزان زيـاد افـزايش يافتـه و در            S2وسعت اراضي با شوري     
وب غربي منطقـه    حال حاضر بخش بسيار كوچكي از نواحي جن       

متوسط شوري خاك اين عمق در سـال        .  قرار دارد  S0در كالس   
 به  ۱۳۸۴ دسي زيمنس بر متر بوده كه در سال          ۵/۷ حدود   ۱۳۶۲

افزايش در شوري خـاك     .  دسي زيمنس بر متر رسيده است      ۰/۹
  .در برخي نقاط تا دو كالس شوري نيز مشاهده گرديد

ود در طبيعـت  قابل ذكر است كـه همـواره بـين منـابع موجـ           
ها به طور مستقيم و غيـر         تعادل برقرار بوده و از زماني كه انسان       
انـد، تخريـب منـابع آغـاز          مستقيم اين توازن طبيعي را برهم زده      

هـاي    يكي از مناطقي كه در استان قـم طـي سـال           . گرديده است 
هاي نادرست مديريتي  اخير به دليل دخالت انسان و اعمال روش     

شدن اراضي مواجه شده است،       آبي و شور    با مشكالت بحران كم   
اين منطقـه بـه دليـل نزديكـي بـه           . باشد  آباد قم مي    منطقه شمس 

چنين نوع تـشكيالت زمـين شناسـي و مـواد          درياچه نمك و هم   
مادري خود از جمله مناطقي است كه به طـور طبيعـي اسـتعداد              

هاي غيراصولي از منابع آب و خـاك      برداري  اما بهره . شوري دارد 
هاي اخير موجـب شـده        قه و حفر تعداد زيادي چاه در سال       منط

  .كه منطقه مستعد شوري ثانويه گردد
تغيير در كاربري اراضـي و گـسترش اراضـي كـشاورزي در            

هاي الزم براي اين ميزان توسـعه را نـدارد،            اي كه پتانسيل    منطقه

. آيـد   حـساب مـي     آبـاد بـه     يكي از عوامل تخريب اراضي شـمس      
 ۱۳۳۴ هكتار در سـال      ۶۶۹اضي كشاورزي از    افزايش وسعت ار  

 دهنـده توسـعه اراضـي        ، نـشان  ۱۳۸۱ هكتـار در سـال       ۶۳۴۵به  
 هكتار طي اين دوره زماني بوده       ۵۶۷۶كشاورزي منطقه به ميزان     

 اكثر اراضـي كـشاورزي منطقـه در حـوالي      ۱۳۳۴در سال   . است
روستاها و نـواحي شـمالي محـدوده كـه از منـابع آب بيـشتري                

مقايـسه تـصاوير    . رخوردار بودند، محـدود شـده بـود       ب) قنوات(
دهـد كـه بيـشترين رشـد      اي و آمـار موجـود نـشان مـي          ماهواره

خـصوص پـس از پيـروزي      و به۵۰كشاورزي در منطقه در دهه      
هـا بـسياري از اراضـي         در اين سال  . انقالب صورت گرفته است   

منطقه كه به صورت اراضي بـاير در اختيـار منـابع طبيعـي قـرار        
ت به كشاورزان واگذار شد و متعاقب آن كار كـشاورزي در            داش

  . اين اراضي آغاز گرديد
همواره گسترش و توسعه كشاورزي با افزايش نيـاز بـه آب               

كـه منطقـه      نظـر بـه ايـن     . براي آبياري اراضي همراه بوده اسـت      
مطالعاتي مورد نظـر از نظـر شـرايط اقليمـي و ميـزان بارنـدگي                

باشد، تأمين آب مورد نياز منطقه        ي نمي ساليانه در وضعيت مناسب   
بررسـي  . پذير بـوده اسـت      از طريق حفر تعداد زيادي چاه امكان      

ي منطقـه پـس از      ها  چاهدهد كه اكثر       نشان مي  ها  چاهتاريخ حفر   
 حلقـه در    ۲۸ي منطقه از    ها  چاه حفر گرديده و تعداد      ۱۳۵۷سال  
از طـرف   .  رسـيده اسـت    ۱۳۸۳ حلقه در سال     ۹۱ به   ۱۳۴۵سال  

ـ هـا  چـاه يگر چون امكان تغذيه آب برداشـت شـده توسـط         د ه  ب
پذير نبوده، بـه     هاي دائمي امكان    وسيله منابع آب فصلي و جريان     
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  ۱۳۸۷ زمستان/  )ب (چهل و ششمشماره  / مدهزدواسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  

۶۹۰  

 كم شده و بسياري از قنوات موجود در         ها  چاهمرور زمان آبدهي    
منطقه خشك گريده است و در نتيجه كشاورزان مجبور به عميق       

ايـن عمـل   . انـد  دهي خود و يا حفر چاه جديـد شـ  ها چاهنمودن  
بـه طـور كلـي    .  شـده اسـت    هـا   چـاه موجب افت سطح ايستابي     

 متر،  ۶/۱۸ حدود   ۱۳۴۵متوسط سطح ايستابي دشت قم در سال        
 متـر   ۴/۴۶ بـه    ۱۳۷۹ متر و در سـال       ۳/۳۳ حدود   ۱۳۶۷در سال   

 تـا  ۱۳۴۵هـاي    متر را طي سال۸/۲۷رسيده است كه افتي معادل  
يــانگر ايــن اســت كــه ايــن ارقــام ب). ۴(دهــد   نــشان مــي۱۳۷۹
)  آغـاز شـده    هـا   چـاه كـه از زمـان توسـعه        (رويه    برداري بي   بهره

هاي زيرزميني به ميزان متوسط يـك   موجب افت سطح منابع آب  
  .متر در سال شده است

آباد بـه درياچـه نمـك موجـب شـده             نزديكي اراضي شمس     
است كه پديده نفوذ آب شور درياچـه بـه سـمت دشـت اتفـاق          

 به وسيله ي منطقه   ها  چاه ديگر ميزان كسري آب      به عبارت . بيفتد
جايگزيني آنها با آب شور درياچه نمك جبران گرديده كـه ايـن             

 طي ساليان اخير شـده  ها چاهامر موجب افت كيفي تدريجي آب    
 دسي زيمنس   ۹/۳ از   ها  چاهكه متوسط شوري آب      طوري  است به 

 ۱۳۸۴ دسي زيمنس بر متر در سال        ۲/۷ به   ۱۳۴۵بر متر در سال     
ي منطقه بـر    ها  چاهدر حال حاضر شوري آب تمام       . رسيده است 

 آزمايشگاه شوري آمريكـا در كـالس        ۱۹۵۴بندي سال     طبق طبقه 
C4              قرار داشته كه استفاده درازمدت از آنها تهديـد جـدي بـراي 

  .باشد توليد پايدار در منطقه مي
هاي شور براي آبيـاري اراضـي و عـدم وجـود              استفاده از آب     

 صــحيح كــشاورزي در منطقــه، موجــب شــور شــدن و مــديريت
اكثـر اراضـي منطقـه در     . ها به مرور زمان شده است       تخريب خاك 

كـه   انـد در حـالي    قرار داشتهS1 و S0 در كالس شوري     ۱۳۶۲سال  
در سـال   . اند   تبديل شده  S2 به كالس    ۱۳۸۴همين اراضي در سال     

  درصـد  ۴۳ و   S0 درصد از كل منطقه در كـالس         ۳۰ حدود   ۱۳۶۲
 ۶۰ بيـشتر از     ۱۳۸۴ قرار داشـته اسـت امـا در سـال            S1در كالس   

. دهد   تشكيل مي  S2درصد از كل منطقه را اراضي با كالس شوري          
دهد كه گسترش و افـزايش        هاي شوري نيز نشان مي      بررسي نقشه 

شوري از حوالي روستاهاي نواران، سراجه و نواحي شرقي منطقـه    

هرچه بـه   . پيشروي است آغاز شده و به طرف ساير نقاط در حال          
تـر شـويم از ميـزان شـوري          سمت نواحي جنوبي منطقـه نزديـك      

علت اين مسأله نزديك بودن اين مناطق به        . شود  ها كاسته مي      خاك
باشد لذا آب و خـاك ايـن نـواحي از             منابع تغذيه كننده دشت مي    

  . كيفيت نسبتاً بهتري نسبت به ساير مناطق برخوردار است
 از گندم به جو طي چندين سال اخير بـه           تغيير الگوي كشت     

از آنجـا كـه     . باشد  هاي گذشته مي    سبب افزايش شوري طي سال    
 دسي زيمنس بـر متـر       ۶حد آستانه شوري براي گياه جو حدود        

ازاء هر واحـد افـزايش شـوري حـدود            باشد و عملكرد آن به      مي
هـاي منطقـه    لذا بسياري از خـاك ) ۲( يابد  درصد كاهش مي۱/۷

  . باشند  كشت اين گياه نيز مناسب نميحتي براي
  

 گيري نتيجه
، آسـماني  منطقه مطالعاتي و كمبود نـزوالت        جغرافياييموقعيت  

شناسـي    باال بودن ميزان تبخير از سطح خاك و سازندهاي زمـين          
منطقه موجب شده كه منطقه به لحاظ عوامـل طبيعـي، پتانـسيل             

افـزايش  گسترش اراضي كـشاورزي،     . ي داشته باشد  يشوري باال 
برداري از منابع آب  ، عدم رعايت اصول فني در بهره     ها  چاهتعداد  

هـاي    زيرزميني، كشت گياهاني با نياز آبي باال، اسـتفاده از روش          
ــت  ــات كاش ــنتي در عملي ــتفاده از  -س ــت، اس  داشــت و برداش

هاي سنتي آبياري، از دسـت رفـتن حجـم زيـادي آب در                روش
خـصوص در     قـه بـه   كـشي ضـعيف اراضـي منط       زمان آبياري، زه  

نواحي مركزي و شمالي، عدم رعايـت مـصرف بهينـه كودهـاي             
شيميائي، عدم رعايت تناوب زراعي و آيـش اراضـي، مـديريت            
نادرست بقاياي گياهي، عدم آگاهي از آزمون خاك، عدم آگاهي          

هـاي مبــارزه بــا شـوري و كــاهش آن موجــب تــشديد    از روش
  .شوري در اراضي منطقه شده است

الـذكر موجـب شـده كـه          امل طبيعـي و ثانويـه فـوق       مجموعه عو    
ريـزي   آباد تخريب شوند و در صورت عدم برنامه   اراضي منطقه شمس  

و مديريت صـحيح بـراي جلـوگيري از ادامـه ايـن فراينـد، در آينـده                
نزديك شاهد تخريب كامل منابع خاك و آب منطقه كه خـود تهديـد              

. ، خـواهيم بـود    باشـد   جدي براي در خطر انداختن توليـد پايـدار مـي          
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  آباد استان قم مسروند توسعه شوري و تخريب اراضي كشاورزي در منطقه ش 

۶۹۱  

بديهي است با اين روند سوء مديريتي، بسياري از اراضي كه در حـال              
شوند در آينده نـه چنـدان دور بـه اراضـي بيابـاني و            حاضر كشت مي  

ريزي بـراي توسـعه اسـتان         بنابراين برنامه . زار تبديل خواهند شد     شوره

هـاي توسـعه ناپايـدار        قم بايد با درنظر گرفتن مشكالت و محدوديت       
  .كشاورزي در حاشيه كوير صورت پذيرد
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