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 مقدمه .1

باشد. شناخت کیفیت خااک ی تغییرپذیری آنها میهای خاک نیاز به درک صحیحی از الگوبرای شناخت ویژگی

. مطالعه و تشخیص تغییرات مکاانی خووصایات خااک ماا را [3]برای مدیریت منابع خاک و تولید پایدار ضروری است

تار و سازد تا از فرایندهایی که در خاک اتفاق افتاده شاناخت پیادا کنای  و نتاای  آ  ماا را در مادیریت دقیا قادر می

یابی است که بر منط  میانگین متحارک وزنای . کریجینگ روشی مناسب برای میا [4]نمایدخاک کمک میتر مناسب

ایان ( Kriging)های اصلی کریجینگیکی از حسن . [9]باشدگر نا اریب میتوا  گفت بهترین تخمیناستوار است و می

ندارد محاسبه نمود و دامنۀ اطمینا  آ  تخماین گیری اولیه توا  خطای آ  را که اندازهاست که به ازای هر تخمین می

تغییرپذیری مکانی کربن آلی خاک را با اساتفاده از زماین آماار در اراضای  ،. مطالعات متعددی[9]شودنیز محاسبه می

نشا  داده است. ساختار مکانی کاربن آلای خااک از  [8]ای های حارهو در جنگل [2]و در اراضی مرتعی [5]کشاورزی

گزارش شده است. بررسی زمین آمااری تغییارات مکاانی  [2]و تا چند صد متری  [7]، تا چند ده متری[3]چند متری

. [10]انجاا  گرفات (2010ی منطقه کوهات خیبر پاکستا  توسط وسی الاه و همکاارا  )خووصیات خاک و مواد غذای

صد آهاک، پتاسای  و باور اساتفاده ، درpHهای مربوط به شن، رس، سیلت، مواد آلی، روش کریجینگ برای تهیه نقشه

گردید.مقدار ماده آلی در تما  منطقه درصد کمی داشت و عناصر غذایی نیز در قسامت اعما  منطقاه، مقادار کمای را 

کاه هادایت الکتریکای متغیار اصالی و  (CoKriging)های کریجینگ و کوکریجیناگ. با مقایسه روش[1]نشا  دادند 

ر گرفتند به این نتیجه رسیدند که استفاده از کریجینگ بهتر است. این تحقیا  درصد رس خاک را متغیر کمکی در نم

 های خاک به روش زمین آمار انجا  شد.به هدف ارزیابی تغییرات مکانی برخی ویژگی

  

  هامواد و روش .2

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

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

گیاری ها هوا خشک و سپا از الک دو میلیمتری عبور داده شاد. انادازههای خاک به آزمایشگاه ابتدا نمونهانتقال نمونه

گیری ماده آلی به روش والکلی بلک و ظرفیات تباادل کااتیونی باه زهبافت خاک به روش هیدرومتری انجا  گردید. اندا
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و  2، کشایدگی1های توصیفی میانگین، میانه، انحراف از معیار، چاولگیگیری شد. تجزیه آمارهروش استات سدی  اندازه

متغیرهای ماورد  بر ینمائ برای و های تغییرنمای کرویمدلمحاسبه شد.  SPSSضریب تغییرات با استفاده از نر  افزار 

 .مطالعه برازش داده شد

 

  نتایج .3

نشا  داد که ماده آلی و ظرفیت تبادل کاتیونی از توزیاع  های خاک در اراضی مورد مطالعهآمار توصیفی ویژگی

 (.1 شماره نرمال و مقدار رس از توزیع نرمال لگلریتمی برخودار بودند )جدول

 

 

 

 

 

 های مورد مطالعههای خاکگیپارامترهای آمار توصیفی ویژ :  1جدول 

هبیشین واریانس میانگین واحد پارامتر ضریب  چولگی کشیدگی کمینه 

 تغییرات
OM % 04/2  624/0  44/4  03/0  232/0  313/0  38 

CEC (meq 100gr-1) 93/27  89/77  16/50  44/11  76/0-  233/0  32 

Clay % 95/20  74/39  5/54  8 22/3  35/1  30 

 

متغیر ماده  (.3و 2، 1 های شماره  و شکل 2 شماره  ها محاسبه شد )جدولی ویژگیهمچنین همبستگی مکان

 ترینمدل کروی از جمله معمولآلی و رس از مدل نمایی و متغیر ظرفیت تبادل کاتیونی از مدل کروی تبعیت کردند. 

توجه به نسبت همبستگی با ها متغیر. [6] های خاک استهای دارای سقف زمین آماری برازش داده برای ویژگیمدل

 متوسط هستند.دارای وابستگی مکانی باشد می 75/0تا  25/0که بین 

  

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

                                                           

Skewness1 

Kurtosis2 
3Root Mean SquarebError 

4orrMean Er 
5Residual sum of squares 

ایاثر قطعه مدل انتخابی پارامتر  

(Co) 

 دامنه تأثیر

(A) 

ی نسبت همبستگ

 مکانی

 

 

RMSE3 

 
4ME 

 

 

Rss5 

pH 361/0 نمایی  00/900  572/0  719/0  0024/0  4-10×261/4  
EC 80/23 کروی  00/2046  421/0  64/5  067/0  49/1  
SAR 020/0 نمایی  00/927  285/0  467/4  037/0  6-10×010/2  
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 ماده آلی : مدل برازش داده بر متغیر 1شکل 

 

 
 تیونیازش داده بر متغیر ظرفیت  تبادل کا: مدل بر 2شکل 

 

 
 

 مقدار رس: مدل برازش داده بر متغیر  3شکل 

 

مسالله . نشا  داده شاده اسات 2های ارزیابی اعتبار پیش بینی متغیرها توسط روش کریجینگ در جدول آماره

حائز اهمیت در تخمین بهینه کریجینگ این است که از طری  آنالیز تغییرنما بتوا  به الگاوی سااختار مکاانی ویژگای 

 .مورد نمر پی برد
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های منطقه به علت کود دامی حاصل از گاوداری نشا  دهنده شرایط مطلوب آ  در خاک آلی مادهتوزیع مکانی 

 5/1های این منطقه دارای ماده آلای بیشاتر از درصد خاک 90(. حدود 4 شماره باشد )شکلدر منطقه مورد مطالعه می

 باشد.درصد می

 

 
 ماده آلی: نقشه پراکنش  4شکل 

 

مقادار  5شود. طبا  شاکل ظرفیت تبادل کاتیونی باال باعث توانایی باال در نگهداری عناصر غذایی و رطوبت می

تواند مقادار نسابتا بااالی ضعیت نسبتا خوبی قرار دارد که علت آ  میظرفیت تبادل کاتیونی منطقه مورد مطالعه در و

هایی که از نمر ماده آلی در شارایط (، بعضی محدوده4 شماره ماده آلی باشد. با توجه به نقشه پراکنش ماده آلی )شکل

 (.5 هشمار اند.)شکلخیلی خوب قرار دارند از نمر ظرفیت تبادل کاتیونی نیز در شرایط خوب واقع شده

 
 ظرفیت تبادل کاتیونی: نقشه پراکنش  5شکل 
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ویژگای دارای وضاعیت  دهد که اراضی کشت و صنعت از نمار ایان( نشا  می6 شماره توزیع مکانی رس )شکل

قرار دارد. رس عالوه بر تاثثیر روی بافات خااک، در نگهاداری آب و  15-30درصد در محدوده  93ثابتی است و حدود 

 کند.مهمی دارد. البته رس زیاد نیز در تهویه خاک مشکل ایجاد می عناصر غذایی نقش

 
 مقدار رس: نقشه پراکنش  6شکل 

 

 

 گیرینتیجه .4

شاترین ضااریب تغییاار را دارا یبماده آلی  کمتارین ضاریب تغییر و دارایکه مقدار رس  این تحقی  نشا  داد

. باه طاور کلای وابستگی مکانی متوسط برخوردار بودناد از. هر سه متغیر ماده آلی، ظرفیت تبادل کاتیونی و رس اسات

نتای  این پژوهش نشا  داد که خووصیات مورد بررسی، تغییرات مکانی ساختاردار را به خوبی نشا  دادند و هر یاک از 

ر منطقاه ماورد مطالعاه از نما های توزیع مکانی نشا  دادناد کاهنقشهخووصیات الگوی مکانی خاص خود را دارا بود. 

های مورد مطالعه در شرایط بهینه قرار دارد. ماده آلی و ظرفیت تبادل کاتیونی دارای توزیاع نرماال باوده و رس ویژگی

 دارای توزیع نرمال لگاریتمی بودند. نقشه های پراکنش نشا  داد که هر سه ویژگی خاک در شرایط بهینه قرار داشتند.

 

 تشکر و قدر دانی .5

شی دانشکده کشااورزی دانشاگاه شااهد باه خااطر تاثمین هزیناه ایان تحقیا  و از بدینوسیله از معاونت پژوه

 . گرددمسلولین دانشکده و کارشناسا  آزمایشگاه خاکشناسی به دلیل همکاری در انجا  آزمایشات تشکر می
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