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  های شور منظور مدیریت ویژه خاک به شوری خاک هه نقشتهی
  )قالزراعی شمال شرقی دشت آق بخشی از اراضی: مطالعه موردی(

  
  4 و ابوالفضل مساعدی3، فرهاد خرمالی2اول ، عباس پاشایی1مطلق غالمرضا قانعی*

 دانشگاه علوم کشاورزی و ، گروه خاکشناسیاستاد2،  گرگاندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعیگروه خاکشناسی، ارشد  آموخته کارشناسیدانش1
  ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه خاکشناسیدانشیار3، منابع طبیعی گرگان

   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه مهندسی آبدانشیار4
 16/7/87:  ؛ تاریخ پذیرش16/10/86:  تاریخ دریافت

  
 

  

  1کیدهچ
ها  شدن خاک شور و سدیمیعمق خشک با سفره آب زیرزمینی کمترین مشکالت مناطق خشک و نیمه یکی از مهم

های محلول اضافی در ناحیه  ، زیرا نمکبسیاری داردتهیه نقشه شوری خاک برای مدیریت ویژه مکانی اهمیت زیادی . دباش می
قال واقع شده  شرقی شهرستان آقمنطقه مورد مطالعه در شمال. د نمایدتواند مشکالتی برای رشد گیاه ایجاتوسعه ریشه می

 0-30 نقطه و از عمق 784 متر در 100×100صورت شبکه منظم  بهبرداری برای تهیه نقشه شوری خاک، نمونه. است
ها و تهیه ل داده تجزیه و تحلیوگیری  اندازه)ECe(هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک . انجام شدمتری سطح خاک  سانتی

نتایج نشان داد که هدایت الکتریکی عصاره . انجام شد) GIS(نقشه شوری خاک با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی 
براساس نقشه شوری خاک، . باشدزیمنس بر متر متغیر می دسی9-32منطقه مورد مطالعه بین ) ECe(های  اشباع خاک

مطالعات نشان . زیمنس بر متر قرار گرفتند دسی24-32 و 15-24، 9-15 محدوده شوری 3های منطقه مورد مطالعه در  خاک
ثیر شور و سدیمی أت  تحتعمق، دلیل تبخیر بیش از اندازه سفره آب زیرزمینی شور و کم های منطقه مورد مطالعه به داد که خاک

تر بودن سطح آب زیرزمینی نسبت به عمق کمدلیل  بهاین در حالی است که شوری خاک در اراضی جنوبی. شدن قرار دارند
عنوان راهکار اصلی جلوگیری از ادامه  و تعمیق سطح آب زیرزمینی بهرو، مدیریت ویژه  از این. باشداراضی شمالی بیشتر می

ور منظ بهدر این مطالعه تهیه نقشه شوری خاک . شدن خاک در منطقه مورد مطالعه پیشنهاد گردید و سدیمی ر شوگرایش به
  .د نظر بوده استورهای منطقه مورد مطالعه م ارائه برنامه مدیریتی ویژه برای اصالح و بهسازی خاک

  
  قال، استان گلستان، آق)GIS( شوری خاک، نقشه شوری، سامانه اطالعات جغرافیایی :های کلیدیواژه

  

                                                 
  ghaneie2004@yahoo.com:  مسئول مکاتبه-*
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  مقدمه
افزون جمعیت، نیاز به تولید با توجه به رشد روز
شود و  از پیش احساس میمحصوالت غذایی بیش

عنوان یکی از محورهای بخش اقتصادی در  اورزی بهکش
، باشد میتامین مواد غذایی موردنیاز بشر مطرح 

سوم تولیدات غذایی  یککه در حال حاضر تقریباً طوری به
سطح کل . دشومین میأتمحصوالت کشاورزی ا بجهان 

لیارد  می7 میلیارد هکتار است که 2/13اراضی کره زمین 
 میلیارد هکتار از آن 5/1هکتار آن را اراضی قابل کشت و

از اراضی تحت ). 1990تنجی، (باشد تحت کشت می
 درصد 37 درصد اراضی شور و 23کشت حدود 

سپاسخواه و همکاران، (باشند های سدیمی می خاک
های  های شور و سدیمی اغلب در اقلیم خاک). 1986

). 1991زابولک، (شوند خشک یافت میخشک و نیمه
 هکتار از اراضی 3دهد که در هر دقیقه برآوردها نشان می

ها از بین شدن خاک  شوری و سدیمیدلیل  جهان بهزراعی
بنابراین اصالح ). 1988آبرول و همکاران، (روند می

 سدیمی مورد توجه خاصی قرار –های شور و شور خاک
شویی  های شور نیاز به آب اصالح خاک. گرفته است

فرنکل و همکاران، ( ها از ناحیه رشد ریشه دارد  نمک
طور خاص در بسیاری از نواحی خشک جهان، به). 1989
طبیعی در خاک وجود دارند باید با طور هایی که بهنمک

ها در  اگر این نمک. استفاده از آب آبیاری خارج شوند
 خاک های زیرین خاک تجمع کنند، در نهایت به سطحالیه

ثیر نامطلوب خود قرار أت  کرده و خاک را تحتراه پیدا
کشی  همچنین در شرایط زه). 1998کالن و ولتر، (دهند می

 زیرزمینی را تا تواند سطح آبها، آبیاری می ضعیف خاک
ناحیه توسعه ریشه گیاه باال آورده و موجب از بین رفتن 

افزایش ). 2000 بورالگ و داسول، ؛1995فائو، (گیاه گردد 
عنوان   بهخشکهای نیمه برای آب آبیاری در اقلیمتقاضا
ای از افزایش جمعیت، در نهایت موجب تشدید نتیجه

ه یشوری ثانو. ها خواهد شد مشکل شوری ثانویه زمین
اکنون پایداری پیامد جدی کشاورزی فاریاب است و هم

  ).1991بیسواس، (کند کشاورزی را تهدید می

 هزار 240 از کل  درصد30در استان گلستان حدود 
های دشت گرگان که مناسب کشت گندم دیم  هکتار خاک

باال بودن سطح آب : هایی نظیر باشند با محدودیتمی
زیرزمینی، شوری متوسط و سنگین بودن بافت خاک 

 250 درصد از کل 25-30همچنین حدود . روبرو هستند
های ناحیه پست دشت گرگان دارای  هزار هکتار خاک
بردی، مهاجر و عظیم(باشند  شوری میمحدودیت شدید

بر این اساس اصالح اراضی در این مناطق با ). 1993
های مهم توجه به کمبود آب برای آبیاری یکی از چالش

  .شودکشاورزان منطقه محسوب می
های سامانههای  خاکشرایط شور و سدیک بودن 

خشک نیاز به کشاورزی فاریاب در مناطق خشک و نیمه
تغییرپذیری مکانی این شرایط، اصالح خاک را . دتوجه دار

های ویژه مکانی، مطلوب کاربردن مدیریتدر صورت به
آوری کاربرد فن). 2005هارنی و همکاران، (خواهد نمود 

یابی به نوعی  اطالعات مانند تهیه نقشه شوری برای دست
شود مدیریت ویژه مکانی، کشاورزی دقیق نامیده می

ترین دلیل برای  مهم). 2000 ،ونلوونبرگ و اریکس(
کاربردن مدیریت ویژه مکانی در کشاورزی دقیق کاهش  به

  ).2005هارنی و همکاران، (باشد های مترقبه میهزینه
در ارائه روشی برای ) 2005(هارنی و همکاران 

های شور در ایالت کالیفرنیا، نقشه  مدیریت ویژه خاک
. رنیا را تهیه کردند هکتار از اراضی ایالت کالیف139شوری 

، نقشه شوری خاک بخشی از )2001(یوتست و بوروتو 
 متر و 200اراضی جنوب شرقی کشور کوبا، در شبکه 

بردگان نتیجه  نام. متر را تهیه نمودند  سانتی0-20عمق 
. باشدتر بیشتر میگرفتند که شوری خاک در اراضی پست

تر را آنها دلیل زیادتر بودن شوری خاک در اراضی پست
عمق بودن سطح آب زیرزمینی نسبت به اراضی مرتفع کم

  .دانستند
ای منظم ، با طراحی شبکه)2003(جمز و همکاران 

گیری هدایت الکتریکی عصاره و اندازه)  متر100×100(
 3در یک مزرعه در کشور بریتانیا، ) ECe(اشباع خاک 

 و 7/14-2/27، 4/0-6/14محدوده شوری خاک که شامل 
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لیش . دست آوردند هبود را ب زیمنس بر متر میلی48-3/27
 هکتار از اراضی 13در مطالعه ) 2005(و همکاران 

کشاورزی جنوب غربی کشور آمریکا، نقشه شوری مزرعه 
شویی با استفاده از  را قبل و بعد از عملیات آب

در عمق  1گیری هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک اندازه
ای برای تعیین در ایران مطالعه. دندمتر تهیه کر  سانتی60-0

های خطوط یابی برای ایجاد نقشه های مناسب میان روش
وسیله  غربی ایران به  شوری خاک در جنوبمقدارهم

این مطالعه در . صورت گرفت) 1994(حسینی و همکاران 
 هزار هکتار اراضی استان خوزستان انجام شده است و 16
 کریجینگ معمولی نسبت بردگان نشان دادند که روش نام

  .اندتر بودههای دیگر دقیق به روش
که در استان گلستان وسعت زیادی از  با توجه به این

رود و اترک با محدودیت شوری  های حوزه گرگان خاک
روبرو هستند، این تحقیق با هدف تهیه نقشه شوری خاک 

های با شوری یکسان برای ارائه  و مشخص کردن زمین
های منطقه مورد  تی ویژه برای اصالح خاکبرنامه مدیری

های با محدودیت کم شوری در  شناسایی زمینو مطالعه 
 .دشمنطقه انجام این 

  
  هامواد و روش
قال در شرقی دشت آق منطقه مورد مطالعه در شمال

این منطقه شامل دو مزرعه . استان گلستان واقع شده است
ایی ـرافیـ جغایـهباشد که در محدودهشمالی و جنوبی می

ی و ـالـمـرض شـ ع37˚10 32َ˝  تا 37˚06َ 58َ˝ن ـیـب
. ت طول شرقی قرار گرفته اس54˚33 09َ˝تا  54˚30 20َ˝

 8/378 و 1/372ترتیب  مساحت مزارع شمالی و جنوبی به
بندی اقلیمی آمبرژه  با توجه به تقسیم. هکتار بوده است

وسط مت. ش شده است گزار"خشک و معتدل"اقلیم منطقه 
  ساله11قه با توجه به آمار ـانه منطـی سالیـبارندگ

                                                 
1- ECe 

 318ایستگاه هواشناسی سد وشمگیر ) 2000-1990(
 3/18رارت سالیانه منطقه ـه حـوسط درجـر و متـمت لیـمی

شیب منطقه ناچیز و ارتفاع . باشدگراد می درجه سانتی
. باشد متر متغیر می-2 تا 2منطقه از سطح دریای آزاد بین 

 نظر ژئومورفولوژیکی، منطقه مذکور شامل تیپ دشت از
ای بوده که مواد مادری آنها مواد آبرفتی آبرفتی رودخانه

  ).1989پاشایی، (باشد می
منظور انجام این تحقیق ابتدا محدودۀ منطقه مورد  به

 صورت پیمایش میدانی با استفاده از سامانه مطالعه به
 پردازش اطالعات با. یاب جغرافیایی مشخص گردیدمکان

 ه نقشIlwis (Ver.3.3)افزار دست آمده توسط نرم هب
 متر براساس روش جمز و 100×100شبکه منظم با ابعاد 

بر این . برداری تهیه گردیدجهت نمونه) 2003(همکاران 
 نمونه از نقاط مشخص شده بر روی 784اساس تعداد 

. برداری شدمتری نمونه  سانتی0-30شبکه و از عمق 
متری عبور   میلی2ها پس از هواخشک کردن، از الک مونهن

گیری از گل اشباع مقدار داده شدند و پس از عصاره
توسط دستگاه ) ECe(هدایت الکتریکی عصاره اشباع 

  ).1جدول (گیری گردید سنج الکتریکی اندازههدایت
 Arc GISافزاردر نهایت با استفاده از نرم

(Ver.9.1)تهیه 2 روش کریجینگ شوری خاک بهه نقش 
های زیرسطحی های خاک الیه منظور بررسی ویژگی به .شد

 3های منطقه در  و همچنین تشخیص سدیمی بودن خاک
نقاط حفر پروفیل . نقطه اقدام به حفر پروفیل استاندارد شد

های مختلف در مناطقی انتخاب شد که دارای محدوده
 و 15-24، 9-15های یعنی در محدوده(شوری بودند 

  ).زیمنس بر متر دسی32-24

                                                 
2- Kriging :ای که روش محاسباتی  بر پایه نظریه متغیرهای ناحیه

گیری خاص و با کمترین واریانس، توزیع مکانی اجزای  بدون جهت
  .کندبینی میهای خاک را پیش زمین از جمله ویژگی
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  .های خاکهای مربوط به هدایت الکتریکی عصاره اشباع نمونه نتایج آماره-1جدول
  dS/m 32-24محدوده   dS/m 24-15محدوده   dS/m 15-9محدوده   آماره

  125  389  270  تعداد ارزش
  3604  7030  2942  ها مجموع ارزش

  24  15  9  حداقل
  32  23  14  حداکثر
  5/28  9/19  2/12  نمیانگی
  8  8  6  دامنه

  64/2  56/2  58/1  انحراف معیار
  01/7  58/6  5/2  واریانس

  14/0  12/0  13/0  ضریب تغییرات
  -Skew 39/0  62/0  39/0ضریب 
  -Kurt 02/1-  77/0-  12/1ضریب 

 
  نتایج و بحث

افزار نقشه شوری خاک منطقه که با استفاده از نرمدر 
Arc GIS (Ver.9.1)  با توجه به  ،)1 شکل( دشتهیه

دست آمده از تجزیه هدایت الکتریکی عصاره  ههای بداده
های برداشت شده از منطقه مورد اشباع خاک نمونه

 محدوده شوری خاک برای تهیه نقشه شوری 3مطالعه، 
: های شوری خاک شاملمحدوده. خاک مشخص گردید

. باشدزیمنس بر متر می دسی24-32 و 24-15، 15-9
های مورد مطالعه دارای  ج نشان داد که خاکنتای

در . باشندتغییرپذیری زیاد مکانی از نظر مقدار شوری می
در تهیه نقشه شوری ) 2005(این راستا لیش و همکاران 

 هکتار از اراضی کشاورزی کشور آمریکا تغییرپذیری 13
نتایج . زیاد مکانی را برای شوری خاک مشاهده نمودند

نیز که ) 2003(یج جمز و همکاران این تحقیق با نتا
ای های مزرعه تغییرات زیاد مکانی در مقدار شوری خاک
  .در کشور بریتانیا نشان دادند مطابقت دارد

برای تهیه نقشه شوری منطقه مورد مطالعه از روش 
  ـرینت زدیکـیابی مانند ن های دیگر میان  روش وکریجینگ

ده و نقطه، میانگین حرکتی، کریجینگ تعدیل ش
 نشان  روش کریجینگولی. استفاده گردیدکوکریجینگ 

تری  دهد و روش مناسبیابی را انجام می  بهترین میانداد
) 1999(طبق اظهارات کراوشینکو و باالک  .باشد می

 )N≤50(های کافی وجود داشته باشد که داده هنگامی
های  برای ویژگیی یابی مناسب  میان،کریجینگروش 
نیز ) 1994(حسینی و همکاران  .دهدم میها را انجا خاک

مقدار شوری خاک در استان های همدر تهیه نقشه
ها  تر از سایر روشخوزستان روش کریجینگ را دقیق

  .دانستند
هیستوگرام توزیع فراوانی شوری خاک را در  2 لشک
دهد که نتایج نشان می. دهدمختلف نشان میهای محدوده

ترتیب  اضی از نظر شوری بهمترین درصد اربیشترین و ک
 زیمنس بر متر دسی24-32 و 15-24 شوری محدودهدر 

 محدوده اراضی مزرعه شمالی اغلب در قرار دارند و
  .قرار دارندزیمنس بر متر   دسی9-15 شوری
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  .های منطقه مورد مطالعه  نقشه شوری خاک-1 شکل
 

  
  .برحسب درصدخاک شوری  لفهای مختودههیستوگرام توزیع فراوانی در محد -2 شکل

  

شناسان  اساس اعالم کمیته اصالحات جامعه خاکبر
 2های شور و غیرشور  ده مرز بین خاکایاالت متح

های منطقه  بنابراین خاک. باشدزیمنس بر متر می دسی
طور   همان.های شور قرار دارند مورد مطالعه در طبقه خاک

های  شود دامنه شوری خاک  مشاهده می1 که در شکل
 این امر به دالیل مختلفی از .منطقه مورد مطالعه زیاد است

تفاوت در عمق آب زیرزمینی، پستی و بلندی : جمله

های زهکشی در بعضی  اراضی منطقه و وجود کانال
  .باشد میمحدودههای  قسمت
دست آمده شوری خاک در اراضی  هاساس نتایج ببر

راضی در ا. شمالی کمتر از اراضی جنوبی بوده است
صورت   گندم، جو و کلزا بهطور معمول هبمزرعه شمالی 

 نوبت در 3-4 این اراضی درگردد و فاریاب کشت می
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. گیردطول سال زراعی عملیات آبیاری تکمیلی صورت می
 اراضی مزرعه جنوبی کشت و دراین در حالی است که 

از . باشدمی) طور معمول گندم و جو هب(صورت دیم  کار به
نشدن  انجام و جنوبی بودن اراضیدلیل غیرمرتفع طرفی به

 این رویر های سطحی ب، روانابعملیات تسطیح زمین
هایی از اراضی  همچنین قسمت. دنشواراضی جمع می

قسمت شمالی (بندان قرار دارند جنوبی که در محدوده آب
دلیل نفوذ زیرسطحی آب از  به) 1اراضی جنوبی، شکل 

ابی داضی، همواره دچار مشکل مان ارگونهبندان به این آب
دلیل   های این اراضی به از طرفی زهکش. باشند میبودن 

از اضافی یر آب دعمق بودن، قادر به انتقال و تخلیه مقاکم
باال بودن سطح آب . باشنداین اراضی نمیدوده مح

زیرزمینی نیز در این اراضی مزید بر علت بوده در نتیجه 
. ده است شها شدید زمینسبب شور شدن کلیه این عوامل 

نقاط ) ECe(ارقام هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک 
 ارائه شده، مؤید 3 و 2برداری شده که در جداول نمونه

  .باشداین مطلب می
دلیل  د مطالعه بههای منطقه مور خاک کلی، طوربه

های آب زیرزمینی شور و  سفرهدازه ازتبخیر بیش از ان
نتایج . ثیر شور و سدیمی شدن قرار دارندتأ تعمق تحکم

پروفیل ( شوری خاک در اراضی شمالی داد کهنشان 
تر بودن سطح آب زیرزمینی نسبت دلیل عمیق به) 3شماره 

ها  بررسی. )4جدول  (باشدبه اراضی جنوبی کمتر می
دلیل  تر بههای پستکلی زمین طوردهد که بهنشان می

عمق، شورتر ینی شور و کمهای زیرزم  آبد سفرهوجو
دارند که اظهار می) 2004(مانجاناتا و همکاران . باشندمی

. باشند و شورشدن خاک میدابیاراضی پست مستعد مان
دلیل بیشتر  تر باشد بهعمقهرچه سطح آب زیرزمینی کم

های محلول در آن، همراه با نمکای موئینه آب زبودن خی
های  همچنین جریان. خاک الیه سطحی شورتر خواهد شد

های آبیاری شده اطراف مزید بر علت  جانبی از زمین
های ارائه  باشد که با گزارشتر میهای پستشوری زمین

  .مطابقت دارد) 2001(ست و بوروتو شده توسط یوت
علت بافت سنگین   که بهدادمطالعات انجام شده نشان 

 در ایهموئین زخی)  لوم رسی سیلتیغالباً(ها  این نوع خاک
 2 های ولجد(رسد  میز بوده و تا سطح مزرعه نیزیادآنها 

 ، اورتگا و همکاران؛2001 ،یوتست و بوروتو() 4 تا
 بنابراین سطح سفره آب زیرزمینی منطقه مورد .)1982

 فعالیت و محدودهکه گردد قدر تعمیق  مطالعه باید آن
له با توجه به این مسئ. ها از نمک تخلیه گرددتوسعه ریشه
ها  فعالیت و توسعه ریشهناحیه به ایز موئینهبایستی خی

بنابراین . کنترل شود خاک سطحمتر   سانتی100 دریعنی 
 متر 3 بیشتر از ایدازهنگهداری سطح آب زیرزمینی در ان

. باشدهای اصلی منطقه مورد مطالعه الزامی می در زهکش
 های اراضی در منطقه زهکشمانه بر این اساس مرمت سا

کلی در اراضی دشت رسوبی  طور همورد مطالعه و ب
 در این کمیلیهای جدید و ت  یا احداث زهکش،رود گرگان

 کاهش شوری و جلوگیری از برای زماراضی راهکاری ال
 .باشدمیضروری  شور شدن این اراضی گرایش بهادامه 
 الزم مزرعه سطحز ا اضافی های آب کردن خارج برای
 های زهکش نموده و تسطیح خوبی به را ها زمین که است

 موجب عمل این .گردد احداث آن در سطحی مناسب
 جلوگیری ها زمین پست نقاط در آب تجمع از تا شود می
د فراین باشد، عمق کمزیرزمینی آب سطح زیرا هرگاه. شود
را  های محلول نمک زیادی مقدارزمان  هم سطحی تبخیر

 باعث  وهداال درخ خاک انتق های سطحی نیمنیز به الیه
 بنابراین. گرددیم خاک سطحی هایالیه  بیشترشدن شور

  .گردد استفادهروباز  های زهکش از حداقلبایستی 
با تبخیر یا مصرف آب توسط گیاه، غلظت نمک در 

قبل از عملیات آبیاری . یابدمحلول خاک افزایش می
غلظت نمک حداکثر و بالفاصله بعد از آبیاری غلظت آن 

کوتاه کردن تناوب . رسدل خاک به حداقل میدر محلو
گردد تا میزان متوسط ، موجب میهای آبیاری بین نوبت

به این ترتیب غلظت نمک . رطوبت در خاک افزایش یابد
در . نخواهد رسید ،آور باشدبه حدی که برای گیاه زیان

، کوتاه کردن فاصله بین )ثقلی(های آبیاری سطحی روش
باعث هدررفتن مقدار زیادی آب ، های آبیاری نوبت

از این نظر برای . گرددصورت تراوشات عمقی می هب
 در رود و آبیاری و کنترل شوری اراضی در دشت گرگان

های سالی بهتر است از روش آبی و خشکهای کم دوره
زراعی یا (ای با توجه به نوع گیاه آبیاری بارانی و یا قطره

  .استفاده گردد) باغی
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  .1های خاک پروفیل های شیمیایی و فیزیکی نمونهتایج تجزیه ن-2 جدول

  عمق  مشخصه
  )متر سانتی(

هدایت الکتریکی عصاره 
 اشباع خاک

  )متر/ زیمنس دسی(

  واکنش
  خاک

نسبت جذب 
  سدیم

بافت 
  خاک

 جرم مخصوص ظاهری
  )مکعبرمت گرم بر سانتی(

عمق آب زیرزمینی 
  )متر(ماه  در تیر

Ap 15-0  23 45/7  31 SiL 44/1   
Cz1 45-15  53 68/7  42 SiC 92/1    
Cz2 77-45  77 5/7  53 SiCL 58/1 4/2  
Cy 90-77  51 84/7  56 SiCL 6/1    
C 150-90 52 67/7  67 SiCL 5/1    

  
 .2های خاک پروفیل های شیمیایی و فیزیکی نمونه نتایج تجزیه-3 جدول

عمق   مشخصه
  )متر سانتی(

هدایت الکتریکی عصاره 
 اشباع خاک

  )متر/ زیمنس سید(

  واکنش
  خاک

نسبت جذب 
  سدیم

بافت 
  خاک

  جرم مخصوص ظاهری
  )مترمکعب گرم بر سانتی(

عمق آب زیرزمینی 
  )متر(ماه  در تیر

Ap 30-0  29  64/7  28 SiL 4/1   
Cz1 75-30  53 68/7  40 SiCL 72/1    
Cz2 110-75  62 66/7  49 SiCL 7/1 7/2  
Cy 130-110  42 05/8  56 SiCL 45/1    
C 130>  43 05/8  61 SiCL 5/1    

  
  .3های خاک پروفیل های شیمیایی و فیزیکی نمونه نتایج تجزیه-4 جدول

عمق   مشخصه
  )متر سانتی(

هدایت الکتریکی عصاره 
 اشباع خاک

  )متر/ زیمنس دسی(

  واکنش
  خاک

  نسبت
  جذب سدیم

بافت 
  خاک

  چگالی ظاهری
  )مکعبمتر گرم بر سانتی(

عمق آب زیرزمینی 
  )متر (ماه در تیر

Ap 10-0  10 82/7  25 SiL 42/1   
Cz 54-10  11 8/7  33 SiCL 82/1  5/3  
C 86-54  12 76/7  44 SiL 6/1   
Cy 120-86  8 83/7  52 SiL 55/1    

 
  گیرینتیجه
گیری نمود که توان نتیجهاز نتایج این تحقیق می

کلی دشت رسوبی  طورهای منطقه مورد مطالعه و به خاک
محدودیت شوری و نیز تغییرپذیری زیاد رود دارای  گرگان

های خاک و  مکانی از نظر مقدار شوری با توجه به ویژگی
دهد که این مسئله نشان می. باشندعمق آب زیرزمینی می

رود  های دشت رسوبی گرگان سازی خاک برای اصالح و به
رسد با نظر می به. باشدهای شوری مینیاز به تهیه نقشه

ی بتوان گامی موثر در خصوص های شورتهیه نقشه
های  سازی خاک های مدیریتی برای اصالح و به روش

رود  منطقه مورد مطالعه و نیز دشت رسوبی گرگان
های شوری خاک  نقشههعمدطور  بهجا که از آن. برداشت

گردد و از طرفی های مدیریتی تهیه می ه روشئبا هدف ارا

ی خاک، ساز های زیاد اصالح و بهبا توجه به هزینه
ها  های شوری برای مدیریت بهتر زمینبنابراین تهیه نقشه

نظر   ضروری بههای اقتصادی،همراه با کاهش هزینه
  .رسد می

  

  سپاسگزاری
دانیم از زحمات ریاست محترم  در پایان الزم می

شرکت کشاورزی و دامپروری ران که اراضی کشاورزی 
سگزاری خود را در اختیار این تحقیق قرار دادند سپا

همچنین از آقایان برهانی، خوشرو و پیچک از . نماییم
کارکنان شرکت که در تمام طول انجام این تحقیق 

  .منمائی الزم را به عمل آورند سپاسگزاری میهای  همکاری
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Abstract1 

Salinization and sodification of soils is one of the major problems in arid and semi-arid regions 
with shallow water table. Preparing soil salinity map for site-specific management is an important 
issue, since excess of soluble salts in the soils root zone can provide problems to the plant growth. 
Study area is located in the northeast of Aq-Qala. For preparing soil salinity map, samples of 
100m*100m grid pattern in 784 points from 0-30 cm soil depth were taken. Electrical conductivity 
from soil saturation extract (ECe) was measured. Analysis of data and preparing ECe map were carried 
using a Geographic Information System (GIS). The results was indicated that, ECe of study area is 9-
32 dSm-1. According to the soil salinity map, soils were classified in the three ranges: 9-15, 15-24 and 
24-32 dSm-1. The results was indicated that the soils of study area were affected by salinization and 
sodification due to excessive evaporation of shallow saline water-table. While, soils in southlands is 
the more salinity than northlands, due to shallower water-table. Therefore, site-specific management 
and increasing the water table depth in study area suggested as main method to prevent of soil 
salinization and sodification. In this study preparing soil salinity map was aim for site-specific 
management and reclamation of soils in study area. 
 
Keywords: Soil salinity; ECe map; Geographic Information System (GIS); Aq-Qala, Golestan province 
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