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 مقدمه .1

های پدوژنیک مانند مواد مادری و شکل تاثیر عاملهای خاک به گونه طبیعی تحت تغییرات مکانی ویژگی

افتند. اطالعاتی که از ها اتفاق میباشد، عالوه بر آن تغییراتی هم در نتیجه مدیریت و کاربری اراضی در خاکمی 1اراضی

شود در مدیریت امنیت تولید غذا بدون ایجاد خسارت در محیط زیست مؤثر است. این تغییرات در خاک حاصل می

های ذاتی باشند که تحت تأثیر ویژگیهای کوچک تا بزرگ میهای خاک دارای تغییرات مکانی و زمانی از مقیاسیژگیو

های غیر ذاتی )مانند عملیات مدیریتی خاک، کوددهی و تناوب )نظیر فاکتورهای متأثر از مواد مادری خاک( و ویژگی

های آماری پراکنش مکانی برخی از ویژگیگرهای زمینتخمین ازای با استفاده . در مطالعه[7]گیردزراعی( قرار می

های کریجینگ خاک سطحی شامل هدایت الکتریکی، درصد رطوبت اشباع، نسبت جذب سدیم و درصد آهک با روش

(Kriging) گرهای . نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که تخمین[1] و رگرسیون خطی بررسی شد

نسبت به روابط همبستگی خطی از برتری نسبی برخوردار بوده و روش کریجینگ به عنوان روش برتر  آماریزمین

های های مکانی پارامترهای خاک معرفی شد. این نتایج نشان داد که برآورد به روش کریجینگ با واقعیتبرآورد داده

های کریجینگ و فاصله به روش  pHییراتبه بررسی تغ( Laseltt,.et al, 1987). [6] منطقه مطابقت بیشتری دارد

 ,Bucence and Zimback). مطالعات مشابهی توسط [4]معکوس پرداختند و کریجینگ را روش بهتری معرفی کردند

 خاک در ایالت سائو برزیل صورت گرفت و نتایج مشابهی به دست آمد   pHبندیبرای بررسی تغییرات و پهنه ( 2003

[3] .(Alemi,.et al, 1988) های کریجینگ و کوکریجینگبا مقایسه روش(cokriging)  که هدایت الکتریکی متغیر

  .[2]اصلی و درصد رس خاک را متغیر کمکی در نظر گرفتند به این نتیجه رسیدند که استفاده از کریجینگ بهتر است

  

 ها مواد و روش .2

که در شمال شهرستان آبیک در محدوده هکتار بوده  800منطقه مورد مطالعه بخشی از دشت قزوین به وسعت 

ثانیه شرقی قرار گرفته است. پس از  52دقیقه و  9درجه و  50ثانیه شمالی و  47دقیقه و  10درجه و  36جغرافیایی  

ها هوا خشک و سپس از الک دو میلیمتری عبور داده شد. قابلیت هدایت های خاک به آزمایشگاه ابتدا نمونهانتقال نمونه

گیری شدند. کلسیم و منیزیم به روش در عصاره گل اشباع اندازه pHعصاره اشباع به روش هدایت سنجی و  الکتریکی

کمپلکسومتری و سدیم در عصاره اشباع با دستگاه فلیم فتومتر بدست آمد و در نهایت مقدار نسبت جذب سدیم 

 محاسبه گردید.

و ضریب تغییرات با استفاده از  3، کشیدگی2ار، چولگیهای توصیفی میانگین، میانه، انحراف از معیتجزیه آماره

 بر متغیرهای مورد مطالعه برازش داده شد. ینمائ و های تغییرنمای کرویمدلمحاسبه شد.  SPSSنرم افزار 

 

 نتایج .3

از توزیع نرمال و هدایت  pHنشان داد که  های خاک در اراضی مورد مطالعهآمار توصیفی ویژگی

 (.1سدیم از توزیع نرمال لگلریتمی برخودار بودند )جدول شماره  الکتریکی و نسبت جذب

 

 

                                                           
1Landform 
2Skewness 
3Kurtosis 
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 های مورد مطالعههای خاکپارامترهای آمار توصیفی ویژگی :  1جدول 

هبیشین واریانس میانگین واحد پارامتر ضریب  چولگی کشیدگی کمینه 

 تغییرات
pH - 13/8  13/0  03/9  36/7  643/0-  213/0  5 

EC dS/m 80/1  96/1  02/16  69/0  58/44  50/5  78 

SAR (meq l-1)1/5 21/4  84/5  91/16  16/1  85/3  58/1  57 

 

(. متغیر هدایت 3و 2، 1 های شمارهو شکل 2 شماره ها محاسبه شد )جدولهمچنین همبستگی مکانی ویژگی

-جمله معمول مدل کروی ازاز مدل نمایی و متغیر نسبت جذب سدیم از مدل کروی تبعیت کردند.  pHالکتریکی و 

و نسبت جذب سدیم  pH متغیر. [5] های خاک استهای دارای سقف زمین آماری برازش داده برای ویژگیمدل ترین

قوی و متغیر هدایت الکتریکی از وابستگی مکانی متوسط برخوردار با توجه به نسبت همبستگی دارای وابستگی مکانی 

 باشند.  می

 

 های خاکنیم تغییرنما و معیارهای انتخاب مدل و کنترل اعتبار برای ویژگیپارامترهای  : 2جدول 

 

 

 
 

                                                           
4Root Mean SquarebError 

5orrMean Er 
6sidual sum of squaresRe 

ایاثر قطعه مدل انتخابی پارامتر  

(Co) 

 دامنه تأثیر

(A) 

ی نسبت همبستگ

 مکانی

 

 

RMSE4 

 
5ME 

 

 

Rss6 

pH 036/0 نمایی  00/2010  221/0  259/0  0016/0  5-10×131/2  
EC 034/0 نمایی  00/1176  421/0  367/0  0061/0  5-10×494/2  
SAR 032/0 کروی  00/870  131/0  672/1  028/0  5-10×240/3  



 

 

 1394اسفند          دومین کنفرانس پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و علوم غذایی

 

 pH : مدل برازش داده بر متغیر 1شکل 

 

 

 

 

 
 : مدل برازش داده بر متغیر هدایت الکتریکی 2شکل 

 

 
 : مدل برازش داده بر متغیر نسبت جذب سدیم 3شکل 

 

. نشان داده شده است 2 شماره سط روش کریجینگ در جدولهای ارزیابی اعتبار پیش بینی متغیرها تومارهآ

مسئله حائز اهمیت در تخمین بهینه کریجینگ این است که از طریق آنالیز تغییرنما بتوان به الگوی ساختار مکانی 

 .ویژگی مورد نظر پی برد

باشد. می pHگذارد، های خاک از جمله جذب عناصر غذایی تأثیر مییکی از پارامترهایی که روی ویژگی

ای که حداکثر تغییرات در باشد به گونهاز دامنه تغییرات نسبتا پایینی برخوردار می pHهمانگونه که مشخص است 

تا  3/8درصد بین  42و حدود  2/8تا  8/7درصد از منطقه دارای اسیدیته  50قرار داشت. حدود  7/8تا  7/7محدوده 

 (.4قرار گرفت )شکل شماره  7/8
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 pHنقشه پراکنش  : 4شکل 

 

درصد منطقه مورد مطالعه دارای  95دهد که حدود ( نشان می5توزیع مکانی هدایت الکتریکی )شکل شماره 

رسد علت اصلی آن کیفیت آب آبیاری است. طبق نظر میباشد که بهدسی زیمنس بر متر می 2شوری کمتر از 

 .دسی زیمنس بر متر برآورد شد 2/0دار شوری کمتر از مطالعاتی که برای کیفیت آب آبیاری منطقه انجام گرفت مق

 

 
 

 : نقشه پراکنش هدایت الکتریکی 5شکل 

 

باشد. هرچه این نسبت بیشتر باشد خطر نسبت جذب سدیم نشان دهنده نسبت سدیم به کلسیم و منیزیم می

است. بالغ بر  13سدیمی عدد  های سدیمی و غیررود. مرز خاکسدیمی شدن و در نتیجه پراکنده شدن ذرات باالتر می
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درصد  1درصد نسبت جذب سدیم خاک منطقه مورد مطالعه در محدوده خیلی خوب تا خوب قرار دارد و کمتر از  95

 (.6باشد )شکل شماره در محدوده نسبتا خطرناک می

 

 
 : نقشه پراکنش نسبت جذب سدیم 6شکل 

 

 گیرینتیجه .4

. شترین ضـریب تغییـر را دارا اسـتیب EC ن ضـریب تغییر وکمتـری دارای pHکه  این تحقیق نشان داد

وابستگی مکانی متوسط  هدایت الکتریکی ازاز وابــستگی مکــانی قوی و و نسبت جذب سدیم pH  متغیر

. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که خصوصیات مورد بررسی، تغییرات مکانی ساختاردار را برخوردار بودند

های توزیع مکانی نشان نقشهان دادند و هر یک از خصوصیات الگوی مکانی خاص خود را دارا بود. به خوبی نش

دارای توزیع نرمال  pHهای مورد مطالعه در شرایط بهینه قرار دارد. منطقه مورد مطالعه از نظر ویژگی دادنـد کـه

 بودند. بوده و نسبت جذب سدیم و هدایت الکتریکی دارای توزیع نرمال لگاریتمی

 

 

 تشکر و قدر دانی .5

بدینوسیله از معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد به خاطر تأمین هزینه این تحقیق و از 

 گردد.مسئولین دانشکده و کارشناسان آزمایشگاه خاکشناسی به دلیل همکاری در انجام آزمایشات تشکر می
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