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  چکیده

های کشاورزی به همراه ای از کشور ايران بر روی کمربند خشک جهانی، فعاليتبه دليل قرار گرفتن بخش گسترده
اثرات  حاضر شدر پژوه .زايی شده استهای غلط آبياری و مديريت نادرست اراضی باعث تخريب خاك و توسعه بيابانروش

های ميدانی و اطالعات مربوط به آبياری با استفاده از بررسیآبياری در شور شدن اراضی دشت درگز مورد ارزيابی قرار گرفت. 
در سه کالس متوسط، شديد و خيلی آبياری معيار  در نهايت وداران تهيه گرديد های محلی از کشاورزان و باغنامهپرسش

 SAR ،ECاز پنج شاخص بافت خاك، عمق خاك، مديريت خاك و زمين،  خاك دهی به معيارارزشبرای د قرار گرفت. شدي
شرقی و شمال شرقی  هایبخش در زايی قرار گرفت.و در دو کالس متوسط و شديد از لحاظ تخريب و بيابان استفاده شد

که . لکتريکی باال در کشاورزی استهدايت ا شويم که در نتيجه استفاده آب بامنطقه متوجه شور شدن تدريجی خاك می
 باشد.میمستلزم اعمال مديريت صحيح و اصولی در جهت پيشگيری و کاهش اثرات تخريب 

  
 دشت درگز، خراسان رضوی. ،SAR ،ECشور شدن خاک،  کلمات کلیدی:
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 . مقدمه1
اين مناطق شوری زايی  در. [11]باشد خشک میهای مناطق خشک و نيمهشوری زايی يکی از مشکالت خاك

زايی خاك ممکن است همانند ساير مخاطرات  شوری [13]. ها شده است ها و کاهش کيفيت آنشدن زمينباعث بيابانی 
عنوان يک (. اما به2003و همکاران،  1و غيره( دارای قدرت تخريبی سريع نباشد )مترنيچت لغزشلرزه، زمينطبيعی )زمين

محيطی بوده و ترين مشکالت زيستمخاطره شوری زايی ازجمله قديمی. [15]گردد یمخاطره محيطی شديد محسوب م
 [14].گردد زايی محسوب میعنوان يکی از هفت عامل اصلی بيابانبه

درصد اراضی کشاورزی تحت آبياری در معرض شوری زايی قرار دارند و از اين ميزان ساالنه  20در حال حاضر 
اند )به نقل از يونپ دادهاز اراضی کشاورزی به دليل شور شدن، قابليت کشت خود را ازدستکيلومترمربع  5000تا  2500
وخاك و احيای مراتع خواهد های تحقيقاتی در جهت کاربری مطلوب از عرصه سبب حفظ آبهرگونه فعاليت [2].(، 2005

 .[4]شود شد و اثر آن در حفظ منابع طبيعی و توسعه پايدار کشاورزی نمايان می
حلقه به  46( از 1350-1387سال ) 38شده توسط اداره آبياری شهرستان درگز، تعداد چاه در طی بر اساس آمار ارائه

های زيرزمينی را افزايش داده و موجب برداری از سطح آب. اين تعداد حلقه، ميزان بهره[5]يافته است حلقه چاه افزايش 247
ر منطقه شده که نهايتاً استفاده از اين آب برای آبياری اراضی کشاورزی موجب کاهش کمی و کيفی منابع آب زيرزمينی د

تحقيقات متعددی در ارتباط با آبياری و تأثير آن در شور شدن و تخريب خاك انجام گرديده که در شودتخريب خاك نيز می
 ها اشاره شده است.ذيل به برخی از آن

مطالعه  در منطقه کهير کنارك را مورد IMDPAيی با استفاده از مدلزاشدت بيابان ( عوامل مؤثر در1387ئيسی )ر
مطالعه، معيار تخريب  زايی در منطقه موردقرار داد. وی در انجام اين تحقيق به اين نتيجه رسيد که از بين معيارهای بيابان

زايی در غرب استان بيابان( برای ارزيابی شدت 1395اکبری )است. خاك باالترين درصد وزنی را به خود اختصاص داده 
های مرکزی، شمالی و شمال غربی منطقه با نسبت مساحتی در نشان داد که بخش IMDPAگلستان با استفاده از مدل 

زايی روبرو بوده و معيار انسانی کشاورزی به همراه عوامل طبيعی مانند شور و ماندابی درصد با شدت متوسط بيابان 41حدود 
زايی گياهی، فرسايش آبی، اقليم و فرسايش بادی به ترتيب بيشترين تأثير را درشدت خطر بيابان شدن خاك، کاهش پوشش

زايی منطقه دشت قاسم پتانسيل بيابان IMDPA(، در پژوهش خود با استفاده از مدل 1395داوری و همکاران ) اند.داشته
زايی منطقه در دو کالس نشان داد شدت خطر بيابانآباد بجستان را مورد بررسی قرار دادند نتايج حاصل از اين تحقيق 

درصد( بوده و از بين عوامل مؤثر؛ معيارهای فرسايش بادی، پوشش گياهی، خاك و  75/77درصد( و شديد ) 25/22متوسط )
 اند.زايی منطقه مورد مطالعه داشتهآب زيرزمينی بيشترين تأثير را در شدت بيابان

شور و پديده قليايی شدن خاك در جنوب اسپانيا  بررسی فعاليت کشاورزی و آبياری با آب ( با2008و همکاران ) 2کوئيرشی
 (2002و همکاران ) 3سيدهو رود.میسوی نابودی پيش نشان دادند که غلظت نمک در خاك افزايش و منابع خاك منطقه به

ريب خاك ( بررسی کردند. نتايج نشان داد وضيعت تخريب خاك در ايالت پنجاب با کاربرد روش گالسود ) ارزيابی جهانی تخ
درصد(  3/13درصد(، شوری و سديمی بودن )سه درصد( و فرسايش آبی ) 3/1که خاك منطقه به داليل غرقابی بودن )

 .وسيله انواع مختلف مشکالت تخريبی خاك تحت تأثير قرارگرفته استدرصد از خاك به 8/7مشکل دارد و در مجموع 
عنوان نوعی تخريب خاك بررسی کردند. نتايج نشان در کاليفرنيا تغييرات شوری خاك را به (2003)  و همکاران 4ديکالرك

های يافته است که بيانگر بهبود خصوصيات کيفی خاك به دليل استفاده از روشداد شوری خاك منطقه طی اين مدت کاهش

 .باشدصحيح مديريتی می

                                                 
1- Metternicht 
2- Qureshi  
3- Sidhu 
4- De Clerck 
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 ها. موّاد و روش2

 ورد مطالعه. خصوصیّات منطقه م1.2

های شمال شرقی ايران و در شمال استان خراسان رضوی قرار دارد. شهرستان درگز منطقه مورد مطالعه در بخش
باشد. طول شرقی می 06o59 ’عرض شمالی و  36o37 ’هکتار و دارای مختصات جغرافيايی 376459دارای مساحتی در حدود 

 .[7]دهد. نشان می موقعيّت جغرافيايی منطقه مورد مطالعه را 1شکل 

 
 (: مرز حوضه آبریز و شهرستان درگز1شکل )

 

ها و روش تحقیقآوری داده. جمع2.2  

 . معیار آبیاری1.2.2

با توجه به نبود پايگاه داده مشخص و جامع در زمينه نوع آبياری موجود در منطقه، اطالعات مربوط به نوع آبياری، 
های محلی از نامههای ميدانی و پرسشياز بر اساس جدول آبياری با استفاده از بررسین راندمان انتقال و ساير اطالعات مورد

 (.2 نياز تهيه شد )شکل داران تهيه گرديد که در هر واحد کاری نقشه موردکشاورزان و باغ
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: راهبری آبیاری  ، حاندمان آبیاری در مزرعهب: راندمان تولید، ج: ر  ،های معیار آبیاری  الف: راندمان انتقال آبیارینقشه شاخص(: 2)شکل

 های معیار آبیارینقشه درجات خطر شاخص : نوع سیستم آبیارید

های دخيل در معيار آبياری، اين معيار در سه کالس متوسط، شديد و خيلی شديد به دست نهايت با ترکيب شاخص در
دار های خطر برقرار شد که معنیاحت و درصد مساحت کالسآمد و با استفاده از آزمون مربع کای، مقايسه آماری بين مس

و  نقشه نهايی درجات خطر معيار آبياری 3های خطر نشان داد. شکل درصد، برآورد متفاوتی را از کالس 1شدن در سطح 
 دهد.را نشان می های معيار آبياریطبقات شاخص 1جدول 

 
 نقشه درجات خطر معیار آبیاری (:3)شکل 
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 های معیار آبیاریطبقات شاخص(: 1)جدول 

 درصد فراواني نسبي مساحت )هکتار( طبقات 

ي
ص

شاخ
 

 نوع سيستم آبياری

 29/62 21500/4 ناچيز

 4/10 30443/5 متوسط

 11/53 8366/6 شديد

 54/85 42709/5 بسيار شديد

 راهبری آبياری

 33/3 24173/8 ناچيز

 9/6 8804/5 متوسط

 4/6 1888/7 شديد

 52/5 38123/2 بسيار شديد

 راندمان در مزرعه

 28/59 20752/7 ناچيز

 2/80 2031/8 متوسط

 8/52 6180/6 شديد

 1/24 901/8 بسيار شديد

 59 42884/1 آبياری ديم

 راندمان انتقال

 33/30 24165/7 تغيير غيرقابل مالحظه

 4/01 2910/7 ناچيز

 1/22 882/3 متوسط

 1/39 1006/5 شديد

 60/08 43611/3 بسيار شديد

 راندمان توليد

 34/35 24936/6 ناچيز

 61/80 44849/3 متوسط

 3/85 2790/6 بسيار شديد

معیار
زايی بر اساس معيار شدت بيابان 

 آب زيرزمينی

 29/24 20496/6 متوسط

 16/71 11625/9 شديد

 54/05 37047/0 بسيار شديد

 21/66 14442 سکوئرکای ا

  
دار در سطح يک معنی

 درصد

دار در سطح يک معنی

 درصد
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 شناسیمعیار خاک.2.2.2

استفاده  SAR ،ECدهی به اين معيار از پنج شاخص بافت خاك، عمق خاك، مديريت خاك و زمين، برای ارزش
های آن در ادارات و ( که داده4 شد )شکلنقطه برداشت انتخاب  28(. بدين منظور 10و  9و  8و  7و  6و  5های شد )شکل
توسط  ECمنظور مقايسه تغييرات ها و تحقيقات گذشته موجود بوده و اطالعات کنونی بعضی از اين نقاط بهآزمايشگاه

 .آزمايشگاه انجام گرديد

 
 نقاط برداشت معیار خاکشناسی (: 4) شکل

 

 بندی بافت خاکبندی رستری بافت خاک ج: طبقهبندی وزنی بافت خاک  ب: پهنههای معیار خاکشناسی الف: پهنهشاخص (: 5)شکل        



 

 7 

 بندی عمق خاکبندی رستری عمق خاک ج: طبقهبندی وزنی عمق خاک  ب: پهنهشناسی الف: پهنههای معیار خاکشاخص  (:6)شکل 

 

بندی رستری مدیریت خاک و زمین خاک ج: بندی وزنی مدیریت خاک و زمین  ب: پهنه: پهنههای معیار خاکشناسی الفشاخص  (:7)شکل 

 بندی مدیریت خاک و زمینطبقه
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 1396، ب:  1386خاک الف: سال  ECبندی های معیار خاکشناسی، پهنهشاخص (: 8)شکل 

 
 1396، ب: 1386خاک الف: سال  ECبندی وزنی های معیار خاکشناسی، پهنهشاخص (: 9)شکل 
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 1396، ب: 1386خاک سال  ECبندی های معیار خاکشناسی، الف: طبقهشاخص(: 10)شکل 

های شرقی و شمال شرقی ميزان شوری خاك مخصوصاً در قسمت ECبا توجه به مقايسه نتايج تغييرات کالس 
 يافته است. درصد افزايش 8د درصد به حدو 7/1که فراوانی نسبی کالس شديد از طوریيافته است به منطقه افزايش

 

 های معیار خاکشناسیطبقات شاخص (:2)جدول 

 درصد فراوانی نسبی مساحت )هکتار( طبقات 

صی
شاخ

 

 بافت خاك
 1/3 824/0 متوسط

 98/7 71598/7 شديد

EC 

1386 
 98/2 71235/7 متوسط

 1/8 1210/1 شديد

1396 
 91/8 66644/4 متوسط

 8/2 5778/6 شديد

SAR 100 72576 کم و ناچيز 

 عمق خاك
 51/7 37502/3 متوسط

 48/3 34916/8 شديد

 مديريت خاك و زمين
 95/1 68995/4 متوسط

 4/9 3438/9 شديد

معيار
 

زايی بر اساس معيار شدت بيابان
 خاکشناسی

 91/7 66257/6 متوسط

 8/3 6153/9 شديد

 69/55 49889 کای اسکوئر

دار در سطح يک معنیدر سطح يک  دارمعنی  
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 درصد درصد

 
بندی گرديد که با در نهايت نقشه نهايی از ميانگين هندسی اين معيارها تهيه و در دو کالس متوسط و شديد طبقه

های مربوط به هر معيار در ابتدا با بيشترين مساحت منطقه در کالس متوسط قرارگرفته است. داده 2و جدول  12توجه شکل 
متوسط وزنی    ZONAL STATISTICALه به وزن و شماره طبقات عددگذاری گرديد سپس با توجه به دستور توج

 بندی گرديد.در هر واحد کاری به دست آمد و سپس با توجه به جدول معيار خاکشناسی طبقه
 

 
 نقشه درجات خطر معیار خاک(: 12)شکل 

 . بحث و نتیجه گیری3

ترین وزن بیش 12/3با میانگین وزنی آبیاری  گرفته در منطقه مورد مطالعه، اثر معیار های صورتبا توجه به ارزیابی

دهد. زایی یا تخریب اراضی نشان میباشد که لزوم توجه جدی به این معیار را در جهت جلوگیری از توسعه بیابانرا دارا می

دهد توجهی کاهش می وری و بازده را به مقدار قابلباشد و آبیاری سنتی میزان بهرهتر منطقه دارای آبیاری دیم میبیش

  طابقت داشت. [16]و  [9]های که با نتایج حاصل از پژوهش

خاك نسبت به گذشته بود، ابتدا  ECشناسی با توجه به اينکه هدف بررسی تغييرات ميزان در مورد معيار خاك
شته که از ملزومات اين مطالعه بود، صورت گرفت. های هدايت الکتريکی در تحقيقات و آزمايشات گذآوری دادهجمع

های کشاورزی موجود بود. خوشبختانه در آزمايشگاه خاکشناسی درگز و سازمان جهاد کشاورزی آزمايشات خاکشناسی زمين
بندی همنظور پهنبرداری سعی شد نقاط با پراکنش مناسب و حداقل يک نقطه برداشت در واحد کاری به با توجه به نقاط نمونه

های جديد برداری و تهيه دادههای گذشته، اقدام به نمونهشده با توجه به دادهتر انتخاب گردد. سپس در نقاط انتخاب مناسب
دهد که ميزان شوری خاك نسبت به دوره گذشته در حال افزايش است. اين تغييرات در شد. نتايج معيار خاکشناسی نشان می

که درصد طوریباشد. بهباال می ECمشاهده است که علت آن آبياری با آب دارای  ضوح قابلوهای شرقی منطقه به قسمت
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 1396درصد در سال  2/8به  1386درصد در سال  8/1فراوانی نسبی کالس شديد هدايت الکتريکی خاك از حدود 
زايی در ترين تأثير را در فرايند بيابانبعد از معيار آبياری بيش 27/2شناسی با ميانگين وزنی يافته است. معيار خاكافزايش

 [5]، [3]و  [1]واحدهای کاری موردمطالعه داشته است. نتايج به دست آمده از اين پژوهش با نتايج حاصل از مطالعات 
با نگاه  باشد.های صحیح مدیریتی میمتضاد بود که علت اصلی آن استفاده از روش [10]و با نتایج پژوهش  مطابقت داشت

نتيجه استفاده آب با هدايت الکتريکی  شويم که دربخش شرقی و شمال شرقی منطقه متوجه شور شدن تدريجی خاك می به
کم شدن  گردد.که خاك شور شد، محصوالت کم میکند وقتیباال در کشاورزی است که خاك سطح زمين را شور می

بنابراين، شناخت و  يابد.جوار شده، و اين روند ادامه میمهای جديد و هها سبب به زير کشت رفتن زمينمحصوالت اين زمين
برداری مناسب از اين گونه اراضی و بهرهخشک، در مديريت اينآگاهی علل اصلی تخريب اراضی در مناطق خشک و نيمه

 اراضی نقش بسزايی دارد.

 قدردانی و سپاسگزاری

زايی ارزيابی اثرات توسعه کشاورزی در بيابان "عنوان  نامه کارشناسی ارشد باتحقيق حاضر، نتايج بخشی از پايان
در دانشکده منابع طبيعی و محيط زيست، دانشگاه فردوسی  ")منطقه موردمطالعه: شهرستان درگز، استان خراسان رضوی( 

بع طبيعی و باشد. لذا از زحمات استادان محترم و کارکنان گرامی آن دانشکده و همچنين از همکاری اداره کل منامشهد می
 آبخيز داری استان خراسان رضوی و شهرستان درگز کمال سپاسگزاری را داريم.
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