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 چکيده

طـور   در مناطق خشك و نيمـه خشـك دنيـا بـه           زايي است كه    بيابان  مهم  تخريب اراضي و     عواملشور شدن آب و خاك يكي از        

هاي شور و همچنين بررسي عوامل موثر درتخريـب           خاك باطق  هدف اصلي اين تحقيق مشخص كردن منا      . افتد اتفاق مي  اي  هگسترد

 سـپس   ، رسيدن به هدف تحقيق، در ابتدا مرز حوضة مطالعاتي بسته شد           براي .اراضي و شور شدن خاك در دشت ورامين بوده است         

عوامل موثر در تخريب    هاي شور و همچنين       خاك ،اي و عمليات ميداني   تصاوير ماهواره ،   توپوگرافي ،شناسيهاي زمين به كمك نقشه  

دست آمد   هاي و مطالعات ميداني ب    نقشه کاربري اراضي به کمک پردازش تصاوير ماهواره       . دشزايي دشت ورامين شناسايي     و شوري 

، واحدهاي همگن ازنظر ميـزان      ٤شناسي و توپوگرافي  هاي زمين  کاربري اراضي، نقشه   ةنقشاي،  و سپس با استفاده از تصاوير ماهواره      

 نمونه گيـري خـاك صـورت گرفـت و           سپس با توجه به واحدهای همگن طيفی،      . دش طيفي بر روي تصاوير ماهواره تعيين        بازتاب

هـاي  هاي اطالعات جغرافيـايي، نقشـه      با استفاده از سامانه    .دشنسبت جذب سديم از آن استخراج        هاي هدايت الكتريكي و    شاخص

بـرداري و   هـاي بهـره    هـاي موجـود از چـاه       به کمک داده    در مرحله بعد   .دست آمد  هنسبت جذب سديم خاك ب     هدايت الكتريكي و  

آب سطحي پرداخته شد و تاثير هر کدام در تخريب اراضي            هاي هيدرومتري به بررسي آب زيرزميني و       پيزومترها و همچنين ايستگاه   

دست آمـده    هقشه کاربری اراضی ب   ن. شدشناسي بر منابع آب زيرزميني و سطحي بررسي          همچنين تاثير سازندهاي زمين   . دشمشخص  

ثير غربی تحـت تـأ    غربی، غرب وجنوب   مناطق شمال  .استنشان داد که دشت ورامين دارای اراضی کشاورزی، مراتع و اراضی باير             

 اين ,دهندای از اين مناطق سازندهای تخريبی نيز منابع آب سطحی را تحت تاثير قرار می       در پاره  .های با کيفيت پايين قرار دارند       آب

دليل اسـتفاده    هباراضی کشاورزی دشت بجز در مناطق مرکزی در ساير مناطق           . موضوع سبب تخريب اراضی اين قسمت شده است       

 آب زيرزمينـی     آمدن سطح سفرة   همچنين باال . اند ی با کيفيت پايين دچار تخريب شده      ها های سنتی آبياری و استفاده از آب       از روش 

ها حاکي از اين بود کـه       بررسيطور کلی    به. سمت را دچار بحران ساخته است      دشت، اراضی اين ق    غربی تا جنوبی  در مناطق جنوب  

مجـاز   حفـر غير ع،منظـور كشـت و زر   شور بـه    شور و لب   هاي  استفاده از آب   ، افزايش سطح ايستابي   ،شرايط اقليمي و آب و هوايي     

مازاد آب  ورود ، صنعتي به رودخانه جاجرود،هاي شهري  فاضالب ورود،رويه از منابع آب زيرزمينيبرداري بيهاي عميق و بهره چاه

وجـود سـازندهاي    ،   مديريت نامناسب و عدم وجود زهكش در بسياري از اراضي كشـاورزي            ،برگشتي ناشي از آبياري به رودخانه     

 .دان عوامل اصلي تخريب اراضي در منطقهميوسن از 
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 مقدمه

زايي،  شور   يابانب يكي از فرايندهاي مهم  تخريب اراضي و       
خشـك    خاك است كه در مناطق خشك و نيمه        شدن آب و  

ملي را كه در شـور      عوا .افتداي اتفاق مي  طور گسترده بهدنيا  
ـ  ثرؤشدن آب و خاك مـ     بـه دو دسـتة عوامـل    تـوان  مـي  ,دن

ايـن   عوامل طبيعـي مـوثر در     . طبيعي و انساني تقسيم كرد    
هاي سطحي،   مواد مادري، توپوگرافي، آب   :  عبارتند از  زمينه
از عوامـل انسـاني مـوثر در ايـن          .  اقليم  و هاي زيرزميني  آب
-ن دسته عوامل سبب شوري ثانويه مـي        كه در واقع اي    مورد
ادرسـت  هاي ن  روش: دكرتوان به موارد زير اشاره       مي ,گردند

آبياري، استفاده از آبهاي بـا  كيفيـت نامناسـب در آبيـاري،       
ــتفاده از      ــدم اس ــاري، ع ــب آبي ــان مناس ــت زم ــدم رعاي ع

هـاي زهكشـي و يـا اسـتفاده از روشـهاي نادرسـت               سيستم
ودهـاي   از ك  ، اسـتفاده  ١زهكشي، عدم رعايت راهبري آبياري    

 بـه هنگـام     شكني غيـر اصـولي     شيميايي به مقدار زياد، كف    
چاه به عنوان منبعي بـراي آبيـاري، برداشـت بـيش از              حفر

هـا   پاشيدن نمك در سطح جـاده      ,ب شيرين اندازه از سفرة آ   
 بـراي هـاي مناسـب       شكستن يخ، عدم احداث سيستم     براي

هـا كـه   تصفية فاضالب و توسعة نادرست و غير مهندسي راه   
 ها و پخش آن در منطقه مي شـوند         آبسبب تغيير مسير زه   

 ).۱۶و۱۲،۱۱،۲،۷(
های کشاورزی در استان تهران      دشت ورامين يکی از قطب    

های اخير بر وسعت اراضی شور     که در سال   رود و   شمار مي   به
سفانه مطالعات جامعی که موقعيت     متأ. آن افزوده شده است   

هـای    در سـال   ,اراضی شور را در وضعيت فعلی نشـان دهـد         
اخيــر صــورت نگرفتــه و آخــرين مطالعــات خاکشناســی در 

 .  است ۱۳۴۶ه مربوط به سال منطق
بنابراين با توجه به مطالب مذكور، هدف اصلي اين تحقيق          

هـاي شـور و همچنـين        مشخص كردن مناطق داراي خـاك     
بررسي عوامل موثر درتخريب اراضي و شور شدن خـاك در           
دشت ورامين بوده است كه بدين منظور اقـدام بـه مطالعـه             

 .دش خاك آب سطحي، آب زيرزميني، كاربري اراضي و
 

                                                            
 .شود صطالح راهبري آبياري ناميده مي تناوب، زمان و مدت آبياري به ا ‐۱

 ها مواد و روش

 مشخصات منطقه

 موقعيت منطقه مورد مطالعه، به همراه رودهـای         ۱ شکل  
بـر  . دهـد  نشان می,شوند که وارد دشت می    را اصلی و فرعی  

هاي هواشناسـي و همچنـين       اساس آمار موجود در ايستگاه    
 حـداكثر    مختلـف از منطقـه ورامـين،       هاي محققـان    گزارش

گـراد و     درجـة سـانتي    ۴۴ تـا    ۴۰  در تابستان  درجة حرارت 
ا بـه زيـر صـفر درجـه          و دم   است زمستان آن سرد و خشك    

متوسـط بارنـدگي دشـت ورامـين در         . رسـد سانتي گراد مي  
 ميلــي متــر و در ارتفاعــات ۱۵۰هــاي جنــوبي آن ، قســمت
مجمـوع تبخيـر و      ).۱۰ و ۵ ، ۱۴, ۸( ميلي متر اسـت      ۱۱۰۰

 ٢)۱۳۷۲ تـا    ۱۳۴۷( سـاله    ۲۵تعرق ساالنه  براسـاس آمـار        
 متـري از سـطح      ۸۵۰ايستگاه جواد آباد ورامـين در ارتفـاع         

 داراي دو بادهـاي منطقـه     . است ميلي متر    ۲۳۹۲دريا برابر   
درصد بر كليه بادها     ۶/۱۵ اولي باد غربي كه      ؛اند   غالب جهت

حاكميت دارد و بيشتر در فصول بهار، پاييز و زمسـتان مـي             
شـتر در فصـل    درصد كـه بي  ۷/۶وزد و ديگري باد شرقي با   

از نظر جهت فراوانـي بادهـا در درجـه اول           . وزدتابستان مي 
 غربي، درجه دوم شرقي، درجة سوم جنوب شرقي و شـمال          

  ).۱۴ و۸ ،۵(است غربي و درجة چهارم شمال شرقي 
اقليم دشت ورامين براساس روش دومارتن اصالح شـده،           

 m2(است  ۳۱/۶در ورامين   Aاقليم خشك سرد  و ضريب
 دشـت ورامـين      گوسـن نيـز در     ضريب زروترميك  ).A1.2و

كنـد، بنـابراين     تغيير مـي    ۲۵۰ تا   ۲۰۰ كه بين      است ۲۳۰
جـزء منـاطق     بـر اسـاس روش گوسـن        اقليم دشت ورامين    

بـا اسـتفاده از منحنـي       . رود  شمار مـي    بهبياباني خفيف   نيمه
ــك     ــاي خش ــداد روزه ــين تع ــتگاه ورام ــك ايس آمبروترمي

Pلسا
3
<2T

4
 . آيددست مي ه روز ب۲۴۵برابر با   

بر  اساس روش آمبرژه دشت ورامين جزء مناطق با اقلـيم            
 در دشـت ورامـين    Q ضريبکه طوري هب ,استخشك سرد 

 .دست آمد ه ب۲۴/۱۱

                                                            
 . آمار جديد از اين ايستگاه در اختيار نبود ‐۲

۳- precipitation 

‐۴ Temperature  
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  موقعيت منطقه مورد مطالعه‐۱شکل 

 

 روش تحقيق

 مـرز حوضـة     نخسـت ف تحقيـق،    اهدارسيدن به   منظور    به
هـاي هواشناسـي،    ک داده سپس به کم  . مطالعاتي بسته شد  

 توپـوگرافي،   ةهاي منطقه و همچنين نقش     تري و چاه  هيدروم
اي و مشــاهدات زمينــي و شناســي، تصــاوير مــاهوارهزمــين

ــا  هــاي اطالعــات  از ســامانهاســتفادهعمليــات ميــداني و ب
 اقلـيم، کـاربري اراضـي، خاکشناسـي،         ةجغرافيايي به مطالع  

 مطالعـاتي   ةقـ  منط ةسطحي در محـدود   ي و آب  ژهيدروژئولو
 و بـا تلفيـق آنهـا وضـعيت تخريـب اراضـي در        پرداخته شد 

 .منطقه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
 :استمراحل انجام مطالعه به شرح زير 

 شرايط اقليمي و آب و هوايي دشت ورامين از مطالعات          ‐۱
 هـاي  بـا اسـتفاده از داده      و   شـد  اسـتخراج    انجام شـده  

بـازبيني مجـدد قـرار       مورد ارزيابي و     موجود در منطقه  
 .گرفت

 TMمربـوط بـه سـنجنده       اي  به كمك تصاوير ماهواره    ‐۲
و مطالعات ميداني بـه      ۱۳۷۷ ارديبهشت   ۲۸مربوط به   

 .بررسي نحوة استفاده از اراضي در منطقه پرداخته شد
از لحـاظ    همگـن    مناطقاي،   تصاوير ماهواره   پردازش با ‐۳

 رمـذكو بـر روي تصـاوير      هـا   ميزان بازتاب طيفي پديده   
 باال بردن دقت در جداسازي واحـدها         براي،  ١شدتعيين  

شناسي و   اراضي، زمين کاربري هاي كمكي مانند  نقشهاز  
در گيري خاك     و نمونه  مدل رقومي ارتفاع  استفاده شد     

ــين  ــِن تعي ــدهاي همگ ــده، واح ــت و   ش ــورت گرف ص

                                                            
 ديگري نيز ان استفاده از اين روش براي تعيين واحدهاي همگن توسط محقق‐۱

 با توجه به ويژگي  كه)۱۹۷۷( صورت گرفته است، از جمله دالز و آنتروپ

 مانند اندازه و شكل، الگو و رنگ، واحدهاي اي ه روي  تصاوير ماهوار برها هپديد

دند و بر اساس اين واحدها كر مشخص اي ههمگن را بر روي تصاوير ماهوار

 ترتيبن اي هالبته واحدهاي همگن كه ب. دندمطالعات خاكشناسي را به انجام رسان

هايي از  بخش ,شوندبه اصطالح واحدهاي فتومورفيك ناميده مي ,آيند دست مي هب

 .هاي تصويري يكساني دارند، واحد يكساني تلقي مي شوندتصوير كه ويژگي
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 هاي هدايت الكتريكـي ونسـبت جـذب سـديم          شاخص
 سپس با اسـتفاده     .دش ترتيب اندازه گيري و محاسبه     هب

هـاي هـدايت     هاي اطالعات جغرافيايي، نقشـه    از سامانه 
با استفاده از روش    الكتريكي ونسبت جذب سديم خاك      

 .دست آمد هب ١يابي ميان
هـاي مهـم در شـور شـدن          شاخصبدليل اينكه يكي از      ‐۴

، بـدين منظـور منـابع آب        اسـت اراضي آب زيرزمينـي     
كيفـي مـورد    زيرزميني دشت ورامين از لحاظ كمـي و         

كميـت آب   در ابتـدا      بـدين منظـور    .مطالعه قرار گرفت  
 ي حلقــه چــاه پيزومتــر۱۲۰بــا اســتفاده از  زيرزمينــي

هـاي   به كمك چاه  سپس   ,شد موجود در دشت بررسي   
. برداري بـه بررسـي كيفيـت سـفره پرداختـه شـد            بهره

 بررسـي مـورد   عوامل انساني موثر در تخريب اين منابع        
 .قرار گرفت

خانـه  طحي موجود در دشـت  و تـاثير رود         منابع آب س   ‐۵
رودهـاي   و  اصـلي دشـت   جاجرود بـه عنـوان رودخانـة      

 موجود در   فرعيشميران، کن و کرج به عنوان رودهاي        
دسـت مـورد      در شور شدن اراضي اطراف و پايين       دشت

 بـدين منظـور از آمـار        ).۱شـکل   (مطالعه قـرار گرفـت    
 هيـدرومتري موجـود بـر روي        هـاي  همدت ايسـتگا  بلند
 .استفاده شدهاي موجود درمنطقه  دخانهرو

ــين   ‐۶ ــة زم ــك نقش ــه كم ــازندهاي   ب ــاثير س ــي ت شناس
شناسي بر منابع آب زيرزميني و سطحي بررسـي          زمين
 . شد

 گيري تلفيق اطالعات و نتيجه ‐۷

 

  نتايج

را نشـان    اراضـي    کاربري نقشة   ۲ شكل   : اراضي کاربری

 به  شده بندي تصوير طبقه  ٢بعد از پردازش نهاييِ   كه  دهد    مي
 و صـحت كلـي آن در        دست آمـد   هب  ٣روش حداكثر احتمال  

ــه   ــي نمون ــت زمين ــا نقشــة واقعي ــدود مقايســه ب  ۹۰اي ح

                                                            
‐۱  Interpolation 

‐۲  Post Classification  

‐۳  Maximum Likelihood  

 شـور،   ، اراضـيِ  اراضـي نقشـة كـاربري     در  . دشدرصدبرآورد  
 .نداراضي باير، اراضي كشاورزي و اراضي مرتعي مشخص شد

مطالعات ميداني نشان داد كه قسـمت اعظـم منـاطقي كـه             
 ,شـود  ديـده مـي    مـذكور  نمكي در تصـوير      صورت پوستة  هب

در شـکل ديـده     طور كه    همان .اند  اراضي كشاورزي رها شده   
هـاي   هكتار از كـل اراضـي را پوسـته         ۲۱۴۴ حدود   ,شودمي

 منـاطقي كـه     بيشتردهند،  اين اراضي در    نمكي  تشكيل مي   
اند كه در اثـر     مورد بازديد قرار گرفت، اراضي كشاورزي بوده      

 شورشـدن خـاك     موجـب ي و زهكـش     عدم مـديريت آبيـار    
هــاي آبيــاري مــورد اســتفاده در اراضــي  سيســتم. انــد شــده

صورت سنتي نظير غرقـابي      ه ب اغلبكشاورزي دشت ورامين    
هاي پيشرفتة   كشاورزاني كه از سيستم   تعداد  تي بوده و    و نش 

در اثر آبياري ،  .است بسيار اندك ,كنندآبياري استفاده مي 
هـاي   آب حل شده و بـه قسـمت       هاي سطحي در     امالح اليه 

ـ       نيمه عميق انتقال پيدا مي     دليـل  عـدم      هكنند و در آنجـا ب
هــاي  وجــود زهكــش مناســب آب و امــالح در قســمت    

 و در فصل خشك در اثر نيروي        شونداالرض جمع مي     تحت
هاي سطحي نفوذ كرده و در آنجا        اي امالح به قسمت    ينهيمو

سـطح خـاك     رسوبات  خشك و پوكي در        ،بعد از تبخير آب   
بـوديم كـه    گر چه در بعضي مناطق شاهد       ا. دكننتوليد مي   

آوري اليه نمـك  سـطح زمـين اقـدام بـه          كشاورزان با جمع  
كشاورزي مجدد در اين اراضي كرده اند كه بـالطبع  بـاز در              

 موجـب اثر عدم  احداث  زهكشي مناسـب در ايـن منـاطق              
  در بعضـي   .شـوند جمع شدن  اليه نمك در اين اراضي مي          

 سببناطق ديگر نيز باال بودن سطح سفره آب زير زميني           م
 .تجمع امالح در سطح  زمين شده است
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  لندستةماهوار  TM دست آمده از تصاوير سنجنده هراضي در دشت ورامين با کاربري ‐ ۲شكل

 
اي و بررسـي ميـزان بازتـاب         ير مـاهواره   و به کمک پردازش تصاو     شناسي اده از نقشه کاربري اراضي و زمين      با استف  :خاكشناسي

 نمونه خاک از ايـن منـاطق گرفتـه          ۴۵ند و   شد منطقه همگن از لحاظ بازتاب طيفي شناسايي         ۱۵طيفي خاک و پوشش گياهي،      
، و چون بيشتر کاربري در منطقه کـاربري      استهاي زميني    دهنده وضعيت سطحي پديده     نکه ميزان بازتاب نشان   اي  هببا توجه   . شد

  تجزيـه  بـا اسـتفاده از  . هاي خاک از عمق سطحي و به عبارت ديگر از محـدوده عمـق ريشـه گرفتـه شـد               نمونه ,زي است کشاور
 EC هاي يابي نقشه و بر اساس روش درون GIS  به كمك سپس استخراج شد، خاکSAR و EC هاي شاخص ،هاي خاك نمونه

 هر چه از سمت شمال شـرقي دشـت بـه            ,شود  طور كه مالحظه مي     همان .)۳شكل  (. دشترسيم  ورامين   خاك در دشت     SARو  
شود و ميزان هدايت الکتريکي و نسبت         بر ميزان امالح خاک افزوده مي      ,پيش مي رويم  )  جنوب و غرب   (هاي دشت  سمت حاشيه 

 .يابد ذب سديم افزايش ميج
هاي سطح آب  زايي اراضي منطقه، دادهيثير عوامل هيدروژئولوژيكي در تخريب و شورأ بررسي ت براي:هيدروژئولوژي

هاي مربوط به كيفيت  همچنين داده, تحقيقات منابع آب تهيه شدمركز دشت ورامين از يهاي پيزومتر زميني مربوط به چاهزير
  . و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتدش تهيه ,استبرداري از دشت ورامين هاي بهره آب زيرزميني كه مربوط به چاه

ـ    طول در   يهاي پيزومتر  هاي چاه از داده  كه   دهد  را نشان مي  زميني دشت ورامين    رهيدروگراف آب زي   ۴شكل   دسـت   ه ده سال ب
آبخوان دشت ورامين در مدت ده سال افتي حدود ده متر داشته است کـه در                 ,دهدن شکل نشان مي   اي  هک طوري همان. آمده است 

 .منجر شود تخريب اراضي منطقه  است به ممكننتيجه 
 
 
 



 امل مؤثر بر تخريب اراضي در دشت ورامين                                            بررسي عو  ۲۹۴

 
 

 هاي دشت ورامين  خاکSAR وECهاي  نقشه– ۳شكل 
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 )سازمان آب(۱۳۸۰ تا مهر۱۳۷۱مهر  . دشت ورامينني آب زيرزميمعرف هيدروگراف – ۴شکل  
 

هـا در منـاطق      يكي ديگر از عوامـل عمـدة شـوري خـاك          
. زميني كم عمق اسـت     هاي آب شور زير    وجود سفره , خشك

، بـر حسـب شـدت       نامنـد   مـي ين عمق را كه عمق بحراني       ا
 بررسـي ايـن     بـراي . تبخير و نوع خاك، كامال متفاوت است      

عمـق بحرانـي از     پديده در منطقه مـورد مطالعـه و تعيـين           
د شـ  اسـتفاده    ,سـت مول زير كه معروف بـه رابطـه كوودا        فر
)۱۸(:  

Y=170+8T ±15 
دهنـدة عمـق بحرانـي سـفره بـر حسـب           نشانYكه در آن  

ن دمـاي سـاالنه بـر حسـب درجـة           ميـانگي  Tو  انتي متر   س

  C º ۲/۱۶گراد است كـه در ايـن منطقـه مقـدار آن              سانتي
 بحرانـي در منطقـه    سفره  با توجه به فرمول باال سطح        .است
 نشـان   بـراي  .دست آمـد    همتر ب   سانتي ۶/۳۱۴ تا   ۶/۲۸۴بين  

ــه    ــي در نقش ــفره بحران ــق س ــفره آب  دادن عم ــطح س س
 ۳ حـد  ميانگين گرفتـه شـد و        مذكوردد  ، از دو ع   زيرزميني

 ).۵شکل ( دشبه عنوان سطح بحراني معرفي متر 
شـه   نق ،هاي کيفيت آب زيرزمينـي     همچنين به کمک داده   

  SAR و هم ECهاي هم  قابليت آبي دشت از تلفيق نقشه

 كيلومتر مربع۱۲۸۰= وسعت آبخوان
يين  متر۳۲/۱۰= افت سفره
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  ).۶شکل(  استشده بندي طبقهبر اساس دياگرام ويلکوکس شـه  ق ايـن ن   .دست آمد  هبکه تهيه شده بود،      دشت   الية آبده 
 

 
 

 ) متر۳>  ( نقشه سطح سفره آب زيرزميني و نمايش مناطق تحت بحران ‐۵شکل 

 

 

 
  نقشه قابليت آبياري دشت ورامين بر اساس دياگرام ويلکوکس–۶شکل 

 



                                             بررسي عوامل مؤثر بر تخريب اراضي در دشت ورامين  ۲۹۶

بعــد از مشــخص کــردن رودهــاي فرعــي و  :آب ســطحي
 که وارد دشت    )رودهای شميران، کن، کرج و جاجرود     (اصلي

گيـري آب در طـول مسـير         در ابتدا نمونه   ,شونديورامين م 
  و بعد از رودهای فرعی متصـل شـده بـه آن            رودخانه اصلي 
هـاي    سپس دبي ميانگين ماهانه بـراي سـال        ,صورت گرفت 

د و به کمک آمـار کيفيـت آب         شمحاسبه  ١ ۱۳۶۲ تا   ۱۳۴۲
  پل سيمان    ,هاي هيدرومتري ماملو   در اين مدت در ايستگاه    

 آب هـر ايسـتگاه در هـر مـاه از روي             آبـاد كيفيـت    و شريف 
سپس مقدار نمکي که از هـر       . دياگرام ويلكوكس تعيين شد   

رازير مـي شـود و اراضـي        سايستگاه به سمت دشت ورامين      
 از فرمول زير محاسبه ,اطراف آن را تحت تاثير قرار مي دهد

 )   ۱(:  شد

)10243600( 612

1
−×××××=∑ NTDSQW ii 

 :كه در آن 
W =ب رودخانه، بر حسب تنوزن ساالنه امالح در آ،  
Qi=ميانگين ماهانه بر حسب  دبي lit/s .  

TDSi =         متوسط ماهانه مجموع نمكهاي محلول در آب بـر
 تعداد روزهاي هر ماه = mg/lit  ‐ Nحسب 

هــاي آب در طــول مســير  نتــايج حاصــل از تجزيــه نمونــه
رودخانه نشان مي دهد كه هر چه به طـرف جنـوب دشـت              

ان هدايت الكتريكي و در نتيجه  امالح   بر ميز  ,رويم پيش مي 
جـاجرود  زايي رودخانـه     تخريب و شوري   شده و سبب  اضافه  

هـاي كيفيـت آب     نتايج حاصل از بررسي شاخص    . مي گردد 
  :استهاي هيدرومتري به صورت زير  نيز  در ايستگاه

 دياگرام ويلكوكس ميانگين كيفيت آب رودخانه اساسبر
هاي فصل تابستان كه  اهجاجرود در ايستگاه ماملو در م

و در ساير  C3S1 در كالس ,ميزان دبي آن كم است
در  .) ساله۲۰آمار  (است C2S1هاي سال در كالس  ماه

ميانگين كيفيت آب رودخانه در تمام  ايستگاه پل سيمان
 و فقط در ماه فروردين در C3S1اي سال در كالس ه ماه

 ايستگاه در، و ) ساله۱۳آمار (قرار مي گيرد  C2S1كالس 
 هاي يانگين كيفيت آب رودخانه در كالسمآباد  شريف

                                                            
هاي كيفيت و دبي بوده است نتخاب اين پايه زماني به دليل همزماني بين داده ا‐۱

 .ي جديدتر در اختيار نبودها هو داد

C4S2,C4S1 و C4S3  در واقع  ). ساله۱۶آمار (است
هاي سال از   تمامي ماهآباد در ايستگاه شريف آب كيفيت

و از لحاظ قلياييت بين  C4لحاظ شوري در كالس 
  . در نوسان استS3 وS1 , S2كالسهاي 

  از وسـط سـاالنه نمـك كـه       دست آوردن مقـدار مت     هبراي ب 
 از فرمول   ,شود  به سمت دشت ورامين سرازير مي      ها ايستگاه

طور متوسـط سـاالنه    نتايج نشان داد كه به. ستفاده شد ا) ۱(
ـ      تن نمك   ۳۱۴۸۲   ميليـون    ۱۱۲/۷۹وسـيله  ههاي محلول ب

متر مكعب آب رودخانه جاجرود از ايستگاه ماملو بـه سـمت     
مقدار متوسـط  سيمان   از ايستگاه پل     .دشودشت حمل مي    

 برابـر اسـت بـا       ,ساالنة نمك كه به دشت سرازير مـي شـود         
ـ       ۳۸۹۰۶   ميليـون    ۴۱۶/۵۹وسـيله    ه  تن نمك محلول كه ب

مقـدار متوسـط    و  . دشـو متر مكعب آب رودخانه حمل مـي        
 ,ساالنة نمك كه از ايستگاه شريف به دشت سرازير مي شود          

ـ           ۵۰۵۶۲۶برابر است بـا      له  وسـي  ه  تـن نمـك محلـول كـه ب
 .دشو  ميليون متر مكعب آب حمل مي ۹۴۱/۱۴۹

 
 نشان داد كـه سـازندهاي زيـر از          مطالعات :شناسي زمين

سازند قم، سازند   كرج،  سازند   :قديم به جديد رخنمون دارند    
 . كواترنرآبرفت هزار دره و، سازند قرمز بااليي
هـاي آهكـي و      ، سازند قم كه از سـنگ      ها نشان داد   بررسي

 در حاشـية    يصورت باند بـاريك    هاست و ب  مارن تشكيل شده    
هــاي پيشــوا و شــرق منطقــه رخنمــون دارد و جنــوبي تپــه

 حاشيه جنوب و جنـوب      در که   همچنين سازند قرمز بااليي   
ع آب  ب بـر کيفيـت منـا      , وجـود دارنـد    منطقـه   و شرق  غربي
 .گذار است اثر

ود دارنــد کــه جــ در زيردشــت نيــز تشــکيالت ميوســن و
اند و در واقع سـنگ      ن پوشيده شده  هاي جوا  وسيله آبرفت  هب

توانند بـر کيفيـت     دهند و مي  کف اين منطقه را تشکيل مي     
 .آب زيرزميني تاثير بگذارند
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 گيرينتيجهو بحث 

هـاي  دهد كه اراضـي شـور در قسـمت        ها نشان مي  بررسي
مختلف دشت ورامين پراكنده است و كيفيت خاك هر چـه           

 كاسـته  ,ويمشـ از مركز دشت به حواشي دشت نزديـك مـي    
اي چنـد   ها پوسـته   كه در بعضي از قسمت      به طوري  ,شودمي

 . استانباشته شدهمتري از نمك روي اراضي سانتي
تجزيه و تحليل عوامل مختلف مورد بررسـي حـاكي از آن            

هاي مختلف در   است كه تمامي عوامل مورد بررسي با شدت       
هــاي مختلــِف منطقــة مطالعــاتي  تخريــب اراضــِي قســمت

مقـدار بسـيار زيـادي      هرسـاله   منابع آب سطحي    . دان  دخيل
كننـد   هاي غربي و جنوب غربي منطقه مي نمك وارد قسمت 

دهند و از طرف    كه اراضي اطراف خود را تحت تاثير قرار مي        
ديگر استفاده از ايـن آب در بعضـي منـاطق جنـوبي بـراي               

زايي در طـي    آبياري سبب تخريب اراضي و گسترش شوري      
ي از طــرف ديگــر ســازندها.  اســتچنــد ســال اخيــر شــده

 .  تاثير نيستندشناسي نيز در تخريب كيفيت آب بي زمين
عميق در منطقـه بـراي       هاي عميق و نيمه    رويه چاه  حفر بي 

هـاي   استفاده از منـابع آب زيرزمينـي  نيـز در طـول سـال              
اي معـادل يـك متـر در سـطح         افـت سـاالنه   گذشته سـبب    

البتـه در   . ده اسـت   شـ  ايستابي  سفره آب زيرزميني منطقه     
مناطق جنوب غربي به دليل ريز بافت بودن خاك و مناسب           

 شـايان  . انـد دار شـده  هاي زهكشي، اراضي زه    نبودن سيستم 
هاي  ذكر است كه كل آب زيرزميني از بعد آبياري در كالس          

 تمهيـدات الزم  يـد مناسبي براي كشاورزي قـرار ندارنـد و با     
هــاي مختلــِف  ســمتبــراي اســتفاده از آب زيرزمينــي در ق

 كـه   اي  يهمچنين در اراض  . منطقة مطالعاتي انديشيده شود   

 ,گيرنـد بـرداري قـرار مـي     به عنوان اراضِي زراعي مورد بهـره      
پــذيري خــاك و مســائل مــديريتي، همچــون نفوذبايســتي 

، نـوع محصـول قابـل كشـت، نـوع سيسـتم             احداث زهكش 
  .  دشوآبياري و تناوب زراعي رعايت 

لوگيري از رونـد تخريـب      ج زير براي    هايدن پيشنها يبنابرا
 :گرددزايي در منطقه ارائه مياراضي و شوري

نسبت به تغذيه آبخوان ناحيه شمال شرقي دشت و پـايين     
احـداث زهكـش در      انداختن آب در قسمت جنوب غربـي و       

 . اين قسمت اقدام الزم صورت گيرد
قبل از تغذيه سـفره در قسـمت شـمال شـرقي دشـت، از               

همين ها در اين ناحيه كاسته شود،        عات پمپاژ چاه  ميزان سا 
ها در اين قسـمت اكيـدا جلـو          شكني چاه  طور از حفر يا كف    

 .دشوگيري 
 بـه   ...هـا و  هاي صنعتي، دامـداري   از ورود فاضالب كارخانه   

هـاي    تاحد امكان اقـدام   رودخانه جاجرود جلوگيري گردد و      
 .ت گيردها صور  استفاده از سپتيك براي فاضالبالزم براي

در جلوگيري از ورود فاضالب تهران به دشت يا در صورت           
 . الزم صورت گيردهاي اقدامامكان تصفيه آن 

 آبيـاري  بـراي اراضـي         جهـت  در استفاده از آب رودخانـه     
 همچنـين احـداث    ,كشاورزي دقت بيشـتري صـورت گيـرد       

هاي مصنوعي براي اين اراضي در دسـتور كـار قـرار             زهكش
 .گيرد

ضي قسمت مركزي دشت به پايين   افاده از ار  در صورت است  
براي كشاورزي، الگوي صحيح كشت و شيوه مناسب آبياري         

حتمـا مـورد    ) دشو پيشنهاد مي    اي  هاستفاده از آبياري قطر   (
  .توجه قرار گيرد
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Abstract 
Decrease in land potential, land degradation, happens due to various factors. One of the important 

factors causing degradation of lands and desertification is soil and water salinization that occurs in arid 
and semi arid regions. Factors influencing soil and water salinization are natural as well as 
anthropogenic. The main objective in this research was to get knowledge of saline soils as well as to 
study the factors affecting land degradation and soil salinization in Varamin Plain. Towards this aim, 
surface water, groundwater, land use, geology, and soil factors were studied. First, the limit of 
watershed was determined, and then with the help of geology and topography maps as well as satellite 
images together with field-work, saline soils and factors affecting land degradation were made known. 
Land use condition (with the help of remotely sensed data and field-work) was obtained. With the use 
of land use map, satellite imaging and remotely sensed data, geology and topography maps, the 
homogenous units were obtained on the satellite imaging. Soil sampling in these units was done and 
EC and SAR parameters obtained. Then with help of GIS, iso_EC and iso_SAR were obtained. With 
the use of in-use and pizometer wells data and hydrometery stations, ground and surface water were 
studied and influences of each on land degradation determined. Also, influences of geology formations 
on surface water and groundwater were studied. Results indicated that wide regions of south, 
southwest, southeast, northwest and west of Varamin plain were degraded. From margin to central 
plain the degree of land degradation and salinization was decreased. From center to northeastern part 
of the plain there isn’t any serious salinization observed. Also, the studies revealed that climatic 
conditions, rise of water table, use of saline water for irrigation, unauthorized deep well excavations, 
improper exploitation of groundwater sources, intrusion of urban and industrial sewage in to Jajrood 
river, entrance of irrigation drainage water in to river, management, lock of drainage systems, and 
existence of Miocene formations are among the causes of land degradation. 
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