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شـوريزايـي در مخـروطافکنـه گرمسـار
سيـاوش شـايـان ،استـاديــار گـروه جغـرافيــا ،دانشگــاه تـربيت مــدرس
محمد شريفيكيـا ،استــاديـار گـروه سنجش از دور ،دانشگـاه تـربيت مـدرس
غالمرضـا زارع ،دانشجوی دكتری ژئـ ومورفولوژی ،دانشگـاه تـربيت مـدرس

چکيده
شوریزايـي پديـدهی مورفولـوژيکي آشـنا بـا نـواحي كـويری و حاشـيهی كـويری ماننـد ناحيـهی گرمسـار
اســت تغييــرات در رونــد و دامنــه ايــن پديــدهی در ســالهــای اخيــر ،متــأثر از اقــدامات انســاني و تغيي ـرات
اقليمي جريان زايشي آن را از پديـده بـه مخـاطره متحـول سـاخته اسـت در ايـن تحقيـر بـا اسـتفاده از منـابع
دادهای (ســنجش از دوری ،آزمايشــگاهي ،مشــاهدهای و پيمايشــي) بــه ارزيــابي و تحليــل شــوریزايــي ،در
محــدوده مخــرومافکنــه گرمســار پرداختــه شــده اســت بــدين منظــور اقــدام بــه ايجــاد پايگــاه داده مکــاني در
محــيط  GISشــده و پــس از پــردازش و تحليــل ،رونــد و دامنــه شــوریزايــي در اراضــي و منــابع آبــي تبيــين
گرديده اسـت؛ سـپس عوامـل شـوری زايـي مـورد كنکـاش و تحليـل قـرار گرفـت يافتـههـای تحقيـر عـواملي
همچــون نزديکــي و مجــاورت بــا گنبــدهای نمکــي ،تغييــر در جهــت و شــدت جريــان عبــوری آب ســطحي و
افــزايش ميــزان تبخيــر از طريــر افــزايش آبيــاری ســطحي و عمومـاً غــرا آبــي را بــه عنــوان عوامــل اساســي و
محــوری در ايجــاد و تشــديد ايــن پديــده معرفــي نمــود افــزايش نــرخ و دامنــه شــوریزايــي ،در ســطح
مخـرومافکنــه ،طـي دهــهی مــورد بررسـي از ديگــر يافتـههــای تحقيــر اسـت كــه مؤيـد كــاهش 8م 1وســعت
اراضي با شوری كم و افزايشي بـه همـين ميـزان در خنـوص اراضـي بـا شـوری متوسـط و عمـدت ًا زيـاد اسـت
شــوریزايــي در پهنــهی مــورد مطالعــه بــه واســطهی موقعيــت خــاص و نــوع كــاربریهــای مســتقر در آن
تهديدی جدی بـه شـمار رفتـه و بـه عنـوان يـک مخـاطرهی محيطـي بـرای ايـن ناحيـه و تـا حـدودی نـواحي
همجوار از جمله كالن شهر تهران ارزيابي ميشود
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 )1مقدمه

;Fernandez et al: Garcia et al, 2005: 11; Eldeiry et al: 2005: 17; 2003: 157; Metterincht et al: 2003: 2
 2006: 645مطالعات نسبتاً اندكي در ايران بر روی اين مسأله صورت گرفته كه عموماً متکي بر تحليل كيفيت منـابع آب

و پيمايشي ميداني بوده است (دهقان ،13 :1313 :بوستاني و همکاران ،18:1318 ،پوركرماني و همکـاران)181 :1313 ،
بررسي و جستجوی موضوعي پيرامون مطالعات مقدّم بر روی پديده شوریزايي مبتني بر تکنيک مـورد بحـث در كشـور
يافتهی قابل ذكری در پي نداشته لاا ميتوان اذعان داشت كه تحقيقات انتشار يافتهای در خنوص اين موضوع مشـاهده
نگرديد در سطح بينالمللي نيز اين تکنيک در چندين مورد با تفاوتهايي در تركيه باندها و به كارگيری الگـوريتمهـای
متفاوت صورت گرفته كه عمدت ًا نتايا رضايت بخشـي از بـه كـارگيری ايـن تکنيـک در تبيـين و آشکارسـازی پديـدهی
شوریزايي معرفـي نمـودهانـد ( )Douaoui et al; 2006: 217, Mulder et al; 2011: 1, Metternicht et al; 2003: 1,در
عين حال پديده شوریزايي در كشور ايران به واسطهی فراواني سازندهای تبخيری و قابليت باالی اين سـازندها در آلـوده
ساختن منابع آب و خا و در نتيجه تعديل جدّی كيفيت اين دو منبع حياتي و ذیقيمت ،از مـرز رويـداد يـک پديـده
مورفولوژيکي عبور نموده و به يک مخاطرهی جدّی زيست محيطي تبديل شده اسـت انـد بـودن منـابع آب شـرب و
كشاورزی و در كنار آن محدوديت منابع خا واجد قابليت زراعي ناشي از كمبودهای محيطي ايران ،ارزش و اهميت اين
دو منبع را دو چندان نموده است ( )Amini; 1999: 15اين مهم برای نواحي واقع در پهنـههـای خشـک و نيمـهخشـک
كشور مانند ناحيهی مورد مطالعه در حاشيه شمالي كوير (ناحيهی گرمسار) تاثيرگااری افزونتـر داشـته و رويـداد آن بـه
سرعت تبديل به تهديد و مخاطرهی برای زيرساختهای توليدی و امکانات حياتي آن ميگردد مخاطرهی شوریزايي در
ناحيهی مورد بررسي به سبه الگوی توزيعي و حاكميت حضور سازندهای نمکي در بخـش زيـادی از پهنـه فضـايي آن؛
قابليت بااليي از حدوث را معرفي مينمايد چنين پتانسيلي از حدوث ،تهديد جدی برای زيرساختهای كشاورزی (منـابع
آب و خا ) و دستاوردهای انساني (سکونتگاهها و تاسيسات صنعتي) مستقر بر مخرومافکنهی وسيع و پر دامنه گرمسـار
فراهم ميآورد شناسائي عرصههای در معرض تهديد و پي بردن به مکانيسم و كاركرد عوامل ايجابي اين مخاطره ازجملـه
اهداا محوری اين تحقير است كه درصورت تبيين علمي ميتواند ابزار مناسبي در جهـت برنامـهريـزی بـرای كنتـرل و
تعديل در اختيار برنامهريزان و مديران محلي قرار دهد (زارع)31 :1318 ،
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مخاطرات ژئومورفولوژيک به رخدادها و مخاطرات زميني گفته ميشوند كه در اثـر ناپايـداری نـاهمواریهـای سـطح
زمين و فعاليت بارز آنها ،منابع انساني را تهديد مينمايند به بيان ديگر مخـاطرات ژئومورفولـوژيکي رويـدادهای نهـادی
پديدههای طبيعياند كه حدوث آن در بستر فعاليتهای انساني تهديد آميز و در مواردی فاجعهآور اسـت (Ayala, 2002:
; Himayatllah, et al: 2008:1; Hiroto, et al: 2010: 30 Sharifikia, 2007: 157; Anjum, 2009: 95; 107بيتـوجهي
و يا كم توجهي به آنها ميتواند رويداد يک پديدهی طبيعي ،مانند زمينلرزه در بستر محيطـي خـود را بـه تهديـد و نـا
امني تبديل نموده و در موارد زيادی فاجعه بار سازد شوریزايي نير نوعي مخاطرهی ژئومورفولوژيکي بوده كه در برخي از
نقام جهان قابليت ظهور يافته است اين مخاطره پپامدهای فراواني داشته كه كاهش كيفيت منابع آب و خا به عنـوان
اصليترين و مهمترين معضل حاصل از رويداد آن در چند دهه اخير معرفي شده است (زهتابيان و همکـاران؛ ،81 :1338
سوری )31 :1318 ،گنبدهای نمکي يکي از مهمترين منابع شوریزايي و تهديد منابع آب و خـا محسـوب مـيشـوند
(بوستاني و همکاران ،)11 :1318 ،كه مطالعات فراواني در خنوص آنها صورت گرفته و عمدتاً متکي بـر تکنيـکهـای
دورسنجي در شناسائي و پـايش ايـن پديـده بـوده اسـت ;Khan et al, 2001; 41; Khaier et al: Aharoni, 1997: 31
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برای رسيدن به هدا پژوهش حجم زيادی از دادهها مورد استفاده قرار گرفت كه اهمّ آنها شامل موارد زير است:
الف) منابع اسنادی مشتمل بر نقشههای موضوعي (زمينشناسـي 111111م 1گرمسـار ،توپـوگرافي 11111م 1گرمسـار،
كهنآباد و آرادان) ،آمار و اطالعات ثبتي (دادههای هيدرولوژيکي و اقليمي و ميزان امالی آبهای زيرزميني) ،بررسيهـای
توصيفي و كتابخانهای
ب) تناوير سنجش از دوری مشتمل تناوير ماهواره لندست سنجنده  TMمربوم بـه سـال  ،1881و سـنجنده ETM+
مربوم به سالهای 2111
ج) دادههای پيمايش ميداني مشتمل بر مشاهدهی ميداني و اعتبار سنجي اطالعات و يافتههـای تحقيـر جهـت تکميـل
فرايند پژوهش
روش تحقير مورد استفاده در اين مطالعه مبتني بر عمليات آزمايشگاهي -پيمايشي و توصيفي -تحليلي است
بدين منظور اقدام به مطالعه و جمعآوری دادههای مورد نياز و پردازش اوليهی آن به منظور ايجـاد پايگـاه داده در
محيط نرمافزاری شده است؛ سپس اين دادهها با هدا استخراج اطالعات مورد تحليل قرار گرفته ،يافتهها از طرير
بررسيهای ميداني كنترل شده است در مرحلهی بعد مخاطرهی ژئومورفولوژيکي شوری قابـل حـدوث در پهنـهی
مخرومافکنهی گرمسار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته ،تبيين و معرفي شد يافتههای اين مرحلـه جهـت اعتبـار
سنجي از طرير عمليات ميداني كنترل شده ،سپس نقشهی مخاطرهی ژئومورفولوژيکي شوری ترسيم و بـه عنـوان
خروجي تحقير معرفي گرديد انطبااسازی نقشهی مخـاطرهی شـوریزايـي بـا نقشـهی رقـومي الگـوی كـاربری
(سکونتگاهها ،تاسيسات و مزارع) به منظور استخراج عرصههای مورد تهديد در فرجـامين مرحلـهی تحقيـر انجـام
پايرفت (شکل)1
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مخرومافکنهی گرمسار در حاشيهی جنوبي البرز مركزی ،در غرب اسـتان سـمنان و در حـدود  81كيلـومتری از
جنوبشرقي تهران ،بين  12درجه و  11دقيقه تا  12درجه و  31دقيقهی طول شرقي و  31درجه و  1دقيقـه تـا 31
درجه و  13دقيقهی عرض شمالي واقع شده و از طرا جنوب ،مشرا به كوير مركزی ايران است (شـکل  )2از نظـر
زمينشناسي در دامنهی جنوبي رشته كوه البرز ،جايي كه رود حبله رود پس از حفر و ايجاد درهای منجر بـه تشـکيل
مخرومافکنهی گرمسار در پای اين رشته كوه و شمال دشت كوير واقع شده است مخرومافکنهی گرمسار قسمتي از
فالت مركزی ايران است و آب و هوايي مشابه با ساير نقام حاشيه اين فالت را داراست بخش مركـزی ايـران از يـک
فالت وسيع تشکيل يافته كه از اطراا آنرا كوههای مرتفعي احاطه نموده و مانع از نفوذ رطوبت درياهای اطراا به اين
منطقه ميگردند تغييرات فنلي عوامل آب و هوائي ،از جمله تابش آفتاب در گرمسار خيلي زياد است و تابستانهـای
اين ناحيه بسيار گرم و خشک و زمستان سرد و خشک است (عليجاني)212:1331 :
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11

 )4يافتههاي پژوه
منشأ گنبدهای نمکي گرمسار و شمال آن ،رسوبهای تبخيری نئوژن (ميوسن) ميباشند (عاليي طالقاني:1312 ،

 -1-4تهديد و مخاطره شوري زايي در منابع آب

بر پايهی يافتههای تحقير عبور آبراهههای موقت و دائمي حوضهی آبريز حبله رود و آبراهههايي كه از طرا غرب
و شمالغرب ،مخرومافکنه به سمت محور اصلي آن در جرياناند ،تاثير زيادی در انتقال امالی و نتيجتا شـوری منـابع
آب ،به خنوص منايع آب زير زميني در پائين دست دارد (شکل  )3اين مسأله در خنـوص سـيالبهـا كـه از تـوان
انحالل و دامنهی وسيعتری در جريان عبور از نواحي با منشأ شوری دارند (گنبدهای نمکي) محسوستـر و اثرگـاارتر
است
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 )11تمام اين گنبدها (با سرعت  12تا  11ميليمتر درسال؛ امری كاظمي )1313 ،بـيش از  111متـر از زمـينهـای
اطراا خود باالتر آمده است و عموماً بيش از  1كيلومتر قطر دارند سنگهای احاطهكننـدهی آنهـا از نـوع مـارن و
ماسههای مارني بوده و در محل برخورد اين نمکها با سازندهای مجاور اليههای ژيپس (گچ) وجود دارد كه تقريبا بـه
حالت قائم در آمدهاند در داخل برخي گنبدها ،سنگهای آتشفشاني و نفوذی ديده مـيشـود جـنس ايـن سـنگهـا
بازالت ،گابرو و دولوميت است دولوميتهای مزبور در داخل نمکها تزريـر شـدهانـد و در نتيجـه از آنهـا جـوانتـر
هستند شکل آنها اصوالً نامنظمتر و پراكندگي آنها به منطقهی نو زمينساختي مشخني محدود شده است نظم
چينها در مغرب گرمسار اغله در اثر گنبدهای نمکي به شدت به هم خورده است (عاليي طالقاني )211 :1312 ،در
قسمت جنوبي حوضه ،طبقات اليگوميوسن كه شامل آهک ،مارن ،گچ و نمک است مشاهده ميشوند گنبدهای نمکي
دوران سوم در سمت چپ رود سطح وسيعي را در بر گرفتهاند كه باعث شوری بعضي از شاخههای حبله رود ميگردد
اگر در اين ناحيه بارشي رخ دهد ،مواد محلول طبقات فوقاني كه دارای مقدار زيادی نمک است در آب حل شـده و بـا
ورود به رود باعث شوری بيش از حد آن ميگردد گرچه ميزان آب ورودی از پهنهها بسيار كم است ،ليکن بيش از 11
درصد مواد رسوبي و  11تا  11درصد امالی قابل حمل در رود از اين پهنهها منشأ ميگيرد به همين علت اسـت كـه
مردم گرمسار بر اثر تجربه دريافتهاند كه سيالبهای ورودی از اين محدوده برای زمين زراعي آنان بسيار مضراست در
عين حال در موارد استفاده از آب اين سيالبها برای سيراب ساختن مزارع مشاهده شده كه عمدتاً ناشي از جبر حاكم
و مسأله كمبود آب زارعي در ناحيه است اين مسأله برای مزراع سميندشت و گزوار به سمت پائين دسـت مخروطـه
افکنه شايعتر است بر اساس دادههای موجود ،ميزان هدايت الکتريکي ( )ECآب در حبله رود در قسـمتهـای بـاالی
حوضه نسبتاً اند (  338ميکروموس بر سانتيمتر مربع) است ،در حاليكه اين شاخص در بخشهای پائين دست به
طور محسوس افزايش يافته و در مواردی به  3111ميکروموس بر سانتيمتر مربع ميرسد چنين تغييری در شاخص
سنجش كيفيت آب ناحيه ،ناشي از وجود گنبدهای نمکي در مسير رود و حمل و انحالل امـالی نمکـي در آن اسـت
هدايت الکتريکي آب حبله رود ،در فنول مختلف سال متفاوت بوده كه ناشي از كاهش تبخير و افـزايش دبـي آب در
آبراههی اصلي و محوری آن است بهطور مثال در فنل بهار به دليل ذوب براها ،بارش باران و افـزايش دبـي غلظـت
نمکها كم شده و در نتيجه مقدار هدايت الکتريکي كاهش پيدا ميكند بر عکس در فنول كم باران و گـرم ،غلظـت
امالی و مآالً شاخص هدايت الکتريکي افزايش مييابد افزايش اين كميت و خسارات ناشي از آن تـاثيرات نـامطلوبي را
برای ناحيه فراهم آورده به نحوی كه آن را از شکل پديـدهی طبيعـي بـه تهديـد و مخـاطره در دو زمينـهی اصـلي و
محوری شورسازی منابع آب و خا تبديل نموده است
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در اين تحقير از ارقام اندازهگيری شده ميزان شوری مربوم به  11حلقه چاه ناحيه طي سالهای  1312تا
 1313با توزيع متناسه در سطح مخرومافکنه استفاده شده است يافتهها نشان داد كه كمترين مقدار شوری
متعلر به نقام واقع در راس مخرومافکنه ( 2111تا  3111ميکروموس بر سانتيمتر مربع) است ،در حالي كه
با حركت از رأس به قاعده و كنارهها مقدار شوری افزايش چشمگيری مييابد به طوری كه ميـزان شـوری در
مواقعي به ارقام حداكثری ( 3111كناره غربي) نزديک ميشود اين ارقام برای نقام ميـاني و قاعـده مخـروم
حداكثر  8111گزارش شده است (شکل )8

شکل ( )8نقشهی هم شوری آبهای زيرزميني در مخرومافکنهی گرمسار (بر اساس داده های وزرات نيرو)1313 :
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شکل  –1متوسط شوری آبهای زير زميني مخرومافکنه گرمسار (بر اساس دادههای وزرات نيرو)1313 :
 -8-4تهديد شوريزايي در منابع خاك:

در شوری خا های مخرومافکنهی گرمسار چند عامل تاثيرگاار هستند مجاورت با گنبدهای نمکي ،درجهی
حرارت باال و در نتيجه تبخير زياد ،سيالبهای بهاری (شستشوی نمک از سطوی گنبدها و انتقال و رسـوب آن بـر
روی منابع خا پائين دست) ،آبياری با آب شور و غيره از جمله عوامل اصلي و محـوری زايـش شـوری در منـابع
خا محدوده مورد بررسي است
در اين تحقير به كمک تناوير سنجش از دوری ماهواره لندست و تجزيه و تحليل صورت گرفتـه بـر روی بانـدها در
محيط نرمافزاری ،پهنهی خا شور در سطح مخرومافکنه آشکارسازی گرديد بدين منظـور پـس از انجـام تنـحيحات
(هندسي و راديومتريک) باندهای  1و  3سنجنده لندست (در بازه زماني  3سپتامبر  1881و  13سـپتامبر  ) 2111بهـره
جسته شده است به عنوان دامنه ،طيفي معرا شوری انتخاب و اقدام به تحليل و استخراج پيکسلهای معـرا از طريـر
نسبتگااری بين ايـن دو بانـد شـد ( .)Band 5- Band 7( / )Band 5 + Band 7سـپس دادههـای سـلولي دو نقشـه
خروجي حاصل از اعمال اين پردازش بر روی تنـاوير مقـدم و مـواخر (تنـوير سـال  1881و  )2111جهـت اسـتخراج
تغييرات ،مورد باز تحليل قرار گرفته و تغييرات پيکسلهای معرا شـوری بـه كمـک مقايسـه نقشـهای )(Map to map
استخراج گرديد و مورد تحليل آماری قرار گرفت (جدول  1و شکل  )1مبتني بر ارقام مستخرج از تحليل دو نقشه سلولي
شوری خا  ،اراضي واقع در مخرومافکنهی مورد مطالعه بر مبنای حداقل و حداكثر ارزش پيکسلي خود در چهار كالس
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ارقام ثبتي هدايت الکتريکي مؤيد تغييرات ساالنه متناوبي است كه عمدتاً ناشي از تغييـرات رژيـم بـارش در منطقـه
است (شکل  )1دادههای هواشناسي ايستگاههای فيروزكوه و گرمسار همسبتگي معنـاداری را بـا نوسـانات نـرخ هـدايت
الکتريکي آب در اين محدوده نشان ميدهند
الگوی توزيعي مقادير شوری در سطح محدودهی مورد بررسي يکسان نيست عواملي مانند واگرايـي شـبکهی آبراهـه
سطحي و تاثير آن در افزايش ميزان شوری نواحي حاشيهای ،كاهش دبي آب در نواحي پائين دسـت و افـزايش شـوری،
معکوس فاصله از گنبدهای نمکي و شيه سطحي و تاثير آن در كاهش ميزان شوری از جمله اصليتـرين عوامـل شـکل
دهنده اين الگو ميباشند

تحليل فضايي و سنج
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شکل( )1تغييرات مقادير شوری اراضي مستخرج از تناوير ماهوارهای لندست (باند  1و  )3در بازه زماني 2111 -1881
جدول( )1مساحت پهنه های اراضي مخرومافکنه گرمسار بر اساس شوری خا
سال

مساحت هر پهنه به كيلومتر مربع

شوري كم

شوري متوسط

شوري زياد

شوري خيلي زياد

1116

328911

21292

111911

128911

8661

288933

311981

181912

212

درصد تغييرات

-23

1191

-2291

11918

ارقام حاصل از پردازش اين تناوير روشن ساخت كه پهنـههـای خيلـي شـور در سـال  2111نسـبت بـه 1881
مساحت بيشتری را در برداشتهاند همچنين پهنههای با شوری زياد نيز در قسمتهای مياني مخرومافکنـه گرمسـار
مساحت قابل توجهي را اشغال كرده است به نظر ميرسد كه اقدامات انساني در اثر افـزايش كشـت در ايـن اراضـي و
عدم انجام زهکشي مناسه باعث افزايش شوری در قسمتهای مياني و در مجموع موجه افزايش پهنـههـای شـور و
خيلي شور شده است امروزه سطح زير كشت در مخرومافکنه گرمسار به  81هزار هکتار رسيده است از آنجـايي كـه
آب حبله رود توانايي تامين آب كشاورزی اين اراضي را ندارد ،استفاده از قنات ،حفر چاه نيمـه عميـر و عميـر مـورد
توجه است برابر تحليل صورت گرفته بر روی دادههای مشاهدهای حاصل از چاههای پيزومتری ،تراز آبي طي سالهای
 31تا  13از  11911متر به  21981متر كاهش يافته است كه مؤيد برداشت بيش از ظرفيت بازسازی منابع آبي در اين
محدوده است چنين برداشت بيرويهای از منابع آب زيرزميني در شرايط خاص اقليمي ناحيهی موجه افزايش تبخير
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مختلف شوری (شوری كم ،متوسط ،زياد و خيلي زياد) طبقه بندی و نامگااری شد (شکل  )1تحليل ارقـام ايـن تنـاوير
مؤيد حاكميت عرصههای واجد شوری كم در سطحي معادل  288933كيلومترمربع از مخرومافکنه مورد مطالعـه اسـت
شوری متوسط نيز مساحتي در حدود  311981كيلومتر مربع را شامل ميشود پهنههای با اراضي شـوری زيـاد و خيلـي
زياد در قسمت مياني مخرومافکنه گرمسار استقرار دارند و مساحت آنها به ترتيه  181912و  212كيلومتر مربع است
مسئله ديگر درباره شوری خا های گرمسار مربوم به تغييرات شوری در طول زمان است (شکل  1و جدول )1
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از سطح و در نتيجه برجای ماندن امالی در خا شده است موضوعي كه تداوم آن در سالهای اخير منجر به افزايش
شوری خا و تواما تشديد اين مخاطره در سطح ناحيه شده است
 -0تحليل فضايي و پهنه بندي مخاطره شوري زايي در محدودهي مورد مطالعه

شکل( )3پهنههای خطر شوری زايي مخرومافکنه گرمسار
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بهمنظور تحليل فضايي الگوی توزيعي شوری در سطح مخرومافکنهی مورد بررسي ،دو نقشه طبقهبنـدی شـوری
خا مستخرج از تنوير مواخر و نقشه همشوری منابع آب زيرزميني حاصـل از دورنيـابي ارقـام خطـوم هـمارزش
شاخص هدايت الکتريکي آب پس از انجام پردازشهای مربوطه به هم ارزش سازی و اسـتخراج فـاكتور مـؤثر (score
) factorدر محيط نرمافزاری با يکديگر همنهـاد ) (Superimposeشـدند نقشـهی سـلولي حاصـل بـر مبنـای ارزش
پيکسلي و در جهت معرفي فضاهای با ارزش شوری همسان ،در چهار گروه تقسيمبندی و به عنوان چهار كالس نهايي
شوری اراضي در مخرومافکنه مورد بررسي معرفي گرديد (اراضي با شوری خيلي زياد ،زياد ،متوسـط و كـم) تحيلـي
فضايي اين الگو ،مؤيد استقرار عرصههای واجد درجهی شوری حداكثری (شوری خيلي زياد) در قسمتهـای غربـي و
شرقي مخرومافکنه است همچنين پهنهی با خطر شوری كم عمدتاً در راس مخرومافکنـه واقـعانـد عرصـههـای بـا
شوری متوسط نيز در قسمتهای مياني استقرار دارند (شکل  )3انطبااسازی نقشهی رقـومي كـاربری اراضـي تهيـه
شده در اين تحقير با نقشهی پهنههای خطر شوری نشان ميدهد كه اكثر سکونتگاهها و اسـتقرارگاههـای انسـاني در
محدودهی با خطر شوری متوسط مستقر هستند در پهنهی كم خطر شـوری تنهـا  3سـکونتگاه روسـتايي قـراردارد
عليرغم شوری كم خا و آب اين پهنه ،كمبود ساير زيرساختهای حياتي و خطرپايری زياد از مخاطرهی سـيالب،
مانع از جاب جمعيت و استقرار افزونتر سکونتگاهها در اين عرصه شده است شهر گرمسار به عنوان اصليترين كانون
جمعيتي نيز در پهنهی واجد خطر شوریزايي متوسط استقرار دارد يافتههای حاصل از اين انطبااسـازی هـمچنـين
روشن ساخت كه بيش از نيمي از منابع آب زير زميني (قنوات و چشمه سارها) محدودهی مورد بررسي بـه همـراه دو
روستا و سه استقرارگاه تاسيساتي در عرصههای واجد خطر شوریزايي زياد قرار دارند (شکل )1
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 -0نتيجهگيري
شوریزايي پديدهی مورفولوژيکي حادث در محدودهی مورد مطالعه است كه هـر چنـد شـروع آن مربـوم بـه دوران
گاشته است ،ليکن در سالهای اخير متأثر از اقدامات انساني و همراه با تغييرات محيطي تا حدود زيـادی تشـديد شـده
است يافتههای تحقير مؤيد افزايش نرخ و دامنه شوریزايي در سطح مخروطه افکنه مورد مطالعه بـوده ،بـه نحـوی كـه
اراضي با نرخ شوری اند با اراضي با شوری متوسط و زياد جايگزين شده است ،به طوری كه در طي دهه مـورد بررسـي
8م 1از وسعت اراضي با شوری كم كاسته و به همين ميزان به اراضي با شوری متوسط و خيلي زيـاد افـزوده شـده اسـت
تغييرات فزاينده ميزان هدايت الکتريکي منابع آبي از ديگر يافتـههـای تحقيـر و مسـتندات زايـش پديـدهی شـوری در
محدودهی مورد بررسي است عواملي همچون نزديکي و مجاورت گنبـدهای نمکـي ،تغييـر در جهـت و شـدت جريـان
عبوری آب سطحي و افزايش ميزان تبخير از طرير افزايش آبياری سطحي و عموماً غرا آبي ،نقش اساسي و محـوری را
ايجاد و تشديد اين پديده بر عهده داشتهاند در ميان اين عوامل جريان عبـوری و شـبکهی آبراهـه اصـليتـريـن نقـش و
عامليت را در ايجاد الگوی فضايي شوریزايي از طرير انتقال و انباشت نمک ،يا شستشوی و حاا آن بر عهده داشتهانـد
پديدهی شوریزايي در مخرومافکنهی گرمسار به واسطهی موقعيت خاص و نوع كـاربریهـای مسـتقر در آن تهديـدی
جدی به شمار رفته و به عنوان يک مخاطرهی محيطي برای اين ناحيه ارزيابي ميشود وجود اراضي مستعد و قابليـتدار
فعاليت كشاورزی در نزديکي كالن شهر تهران ،رونـر و توأمـ ًا اهميـت خاصـي را بـه ايـن نـوع فعاليـت مسـتقر در ايـن
مخرومافکنه بخشيده ،كه حاا و تعديل آن به سبه زايش پديدهی شوری منابع آب و خـا مـيتوانـد بـرای اقتنـاد
ناحيه فاجعه بار و برای شهر تهران نيز تهديد كنند باشد مزيد بر آن شوریزايي در اين ناحيه به واسطهی مجاورت آن بـا
عرصههای كويری و بياباني امکان گسترش دامنه كوير و بلعيدن اين گوهر ارزشمند زراعي و مسکوني را پـيش روی قـرار
داده است ،امری كه مهار و كنترل آن در گرو تعديل نرخ شوریزايي و تعديل مخاطرهی ناشي از آن است
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شکل( )1انطباا سازی نقشه مخاطره شوری با نقشه كاربری اراضي
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 فهرست منابع-9
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