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 چکیده
باشد. کلید اصلی برای توسعه کشاورزی دقیق درک های بارز انسان توانایی تغییر در محیط پیرامون خود مییکی از ویژگی

 قابل استخراج با اولسن فسفر کل و باشد. پژوهش انجام شده برای بررسی عناصر نیتروژنع مکانی عناصر خاک  میتوزی

تجزیه  متر انجام شد. 188ای منظم و با فاصله نمونه برداری بصورت شبکه باشد. اراضی شریف آباد قزوین می هکتار از 088در

دامنه تغییرات نیتروژن کل خاک در  که  است آمار توصیفی بیانگر ایننتایج  و تحلیل آماری و زمین آماری صورت گرفت.

 21/32با میانگین  80/3 -80/33درصد، فسفر قابل استخراج با اولسن در محدوده  22/8با میانگین  82/8 -02/8محدوده 

 نمائی بود.تغییرنما برای پارامترهای مورد مطالعه مدل بهترین مدل نیمبود.  گرم بر کیلوگرممیلی
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 مقدمه -1
های خاک (. توزیع مکانی ویژگی1330باشد)جین، کلید اصلی برای توسعه کشاورزی دقیق درک توزیع مکانی عناصر خاک  می

دهد)کرستانجی و یندهایی است که در خاک رخ میآدهنده فریکنواخت نیست. این توزیع نابرابر از مشخصات خاک نشان 

های باشند که تحت تأثیر ویژگیدارای تغییرات مکانی و زمانی می خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (.2882همکاران، 

کوددهی و تناوب ذاتی )مانند عملیات مدیریتی خاک، های غیرفاکتورهای متأثر از مواد مادری خاک( و ویژگی مانندذاتی )

 های کودیرنامه ریزی تغییرات مکانی برنامهبرآورد غلظت عناصر می تواند در ب (.1333)کامبردال و کارلن، گیردزراعی( قرار می

( در مطالعه تغییرات مکانی عناصر خاک در 2812بوگنویک و همکاران)(. 2882قرار گیرد)الرک و فرگوسن، مورد استفاده 

( 2818برای فسفر قابل جذب مدل نمائی را به عنوان بهترین مدل گزارش کردند. آیشاه و همکاران) های شنی لومیخاک

نمونه انجام دادند. در  130یابی برخی از خصوصیات شیمیایی خاک منطقه شالیزاری سالنگور در مالزی را با استفاده از درون

اصر استفاده شد و روش کریجینگ به عنوان روش برتر معرفی شد. تغییرنما این عن -این مطالعه از مدل نمائی برای برازش نیم

متری( با سانتی 28-38و  8-28فسفر قابل دسترس را در دو عمق) ( تغییرات مکانی نیتروژن کل و2883التایب و همکاران)

بهترین متری سانتی 8-28در عمق حاکی از آن است نتایج بدست آمده  آماری بررسی کردندگرهای زمیناستفاده تخمین

متری مدل خطی و وابستگی مکانی متوسط سانتی 28-38ضعیف بود ولی در عمق وابستگی مکانی و کروی ، مدل مدل

 88ای بر روی تغییرات حاصخیزی خاک در یک مزرعه مطالعه. و روش کریجینگ به عنوان روش برتر انتخاب شد گزارش شد

پتاسیم قابل دسترس و فسفر ضریب تغییرات برای ت. نتایج نشان داد که هکتاری پنبه در هاندان از استان هبی صورت گرف

در سه مقیاس مکانی ماده آلی و نیتروژن کل به بررسی تغییرات ( 2812هو و همکاران) (.2888)جییانگ، بود %38بیشتر از 

پرداختند نتایج نشان داد که در مقیاس بزرگتر وابستگی مکانی بیشتر بود و مدل کروی به عنوان به  (بزرگ، متوسط و کوچک)

برای تغییرات مکانی عناصر خاک در شمال شرقی ( 2883شد. مطالعات مشابهی توسط وانگ و همکاران) گزارشبهترین مدل 

 گرفت و نتایج مشابهی به دست آمد. صورت چین 

 

 هامواد و روش-2
باشد. این منطقه از نظرر موقعیرت   آباد از توابع بخش محمدیه شهرستان البرز در قزوین واقع میدر شریفمنطقه مورد مطالعه 

-نمونره باشد. ثانیه شرقی می 82دقیقه و  3درجه و  88ثانیه شمالی و  20دقیقه و  18درجه و  32جغرافیایی دارای مختصات 

های خراک در  نمونهتار از اراضی شرکت کشت و صنعت شریف آباد قزوین انجام گرفت. هک 088برداری از منطقه مطالعاتی در 

 مترر عبرور داده شرد.   میلری  2الک  های نایلونی ریخته شده و بعد از انتقال به آزمایشگاه، هوا خشک و پس از کوبیدن، ازکیسه

 بررای اسرتخراج فسرفر قابرل جرذب از روش اولسرن      ( و 1302)برمنر و ملوانی،  گیری نیتروژن کل از روش کجلدالبرای اندازه

و ضرریب   2، کشیدگی1های توصیفی میانگین، میانه، انحراف از معیار، چولگیتجزیه آماره شد. استفاده( 1302)اولسن و سومر، 

                                                 
1Skewness 
2Kurtosis 
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زمین آمراری   آنالیز محاسبه شد. برای آنالیز همبستگی از ضریب پیرسون استفاده گردید. SPSSتغییرات با استفاده از نرم افزار 

 های نمائی بر متغیر مورد مطالعه برازش داده شد.و مدل +GSبا استفاده از نرم افزار 

 

 نتایج -3
پارامترهای مورد مطالعره   کهنشان داد  صر نیتروژن کل و فسفر قابل استخراج با اولسن در اراضی مورد مطالعهاآمار توصیفی عن

ها ها از تبدیل لگاریتمی استفاده شد و معموالً این تبدیل توزیع دادهدارای توزیع غیرنرمال بودند بنابراین برای توزیع نرمال آن

 ( مقدار نیترروژن کرل در منطقره مرورد    1. بر اساس نتایج جدول )(2و  1های ))شکلکندرا نرمال یا نزدیک به توزیع نرمال می

گررم در کیلروگرم در نوسران و    میلری  80/3 -80/33درصد، مقدار فسفر قابل استخراج با اولسرن   82/8-02/8مطالعه از مقدار 

خاک دارای تغییرپذیری زیاد نشان داده  نیتروژن و فسفربراساس نتایج به دست آمده ضریب تغییرات برای عناصر   تغییر است.

تواند ناشی از مقادیر متفاوت کوددهی در سطح مزارع باشد. میرزان  می استخراج با اولسنقابل شد. ضریب تغییرات برای فسفر 

هرا نشران   توان به مصرف نامتوازن کود شیمیایی فسفر مرتبط دانست. بررسری ضریب تغییرات باال برای فسفر قابل جذب را می

ختلرف مصررف کرود و الگروی کشرت      های مزمان داد که ضریب تغییرات باالی عناصر غذایی خاک به دلیل کاربرد متنوع کود،

( ضریب تغییرات باالیی بررای  2812کیو و همکاران)( به نتایج مشابهی دست یافتند. 2880در این زمین سن و همکاران)است. 

( در مطالعه 1331در همین راستا نتایج کاظمی پشت مساری و همکاران) کردند.فسفر و برای نیتروژن ضریب متوسط گزارش 

، مصرف در برخری اراضری کشراورزی اسرتان گلسرتان      بندی عناصر غذایی پرهای زمین آمار جهت تخمین و پهنهابی روشارزی

 فسفر قابل استخراج با روش اولسن توزیع نرمال نداشته و با تبدیل لگاریتمی نرمال شدند.

 

 های مورد مطالعههای خاکپارامترهای آمار توصیفی ویژگی (1)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ضریب  چولگی کشیدگی کمینه بیشینه انحراف معیار میانگین واحد تعداد پارامتر

 تغییرات

 22/22 100/2 113/2 820/8 020/8 122/8 220/8 % 208 نیتروژن

 mg / kg 213/32 00/10 80/33 80/3 232/8 883/1 82/23 208 فسفر
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 لگاریتمی( هیستوگرام عنصر نیتروژن قبل و بعد از تبدیل 1شکل )

 
 

 

 

 

 

 

 

 ( هیستوگرام توزیع عنصر فسفر قبل و بعد از تبدیل لگاریتمی 2شکل )

 

نتایج همبستگی بین عناصر مورد مطالعه و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. 

رسد که مدیریت هر یک تایج همبستگی بنظر میبا توجه به نائه شده است. ( ار2های مورد مطالعه در جدول )همبستگی متغیر

با توجه به متفاوت بودن در نتیجه از قطعات کشاورزی متفاوت بوده که باعث تفاوت در وضعیت عناصر خاک شده است. 

رسد نوع مدیریت در قطعات مختلف پارامترهایی از قبیل نوع گیاه کشت شده، زمان اضافه شدن ماده آلی به خاک به نظر می

( خصوصیات خاک در یک باغ کیوی را بررسی و بیان کردند که بین میزان کل 2811رحمان و همکاران) اوت باشد.متف

دار وجود نیتروژن موجود در خاک با مقادیر فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، منگنز و بر خاک همبستگی مثبت و معنی

های زراعی شمال چین همبستگی بین خصوصیات آلی در زمین( در مطالعه تغییرات کربن 2880داشت. وانگ و همکاران)

( 1303ملکوتی و همکاران) .فیزیکی و شیمیایی خاک با عناصر پرمصرف را نیز بررسی کردند و به چنین نتایجی دست یافتند

کیلوگرم خاک گرم بر میلی 18درصد،  2/8زارهای اطراف کرج، تهران و دماوند به ترتیب حد بهینه نیتروژن، فسفر در کشت

بر اساس مطالعات صورت گرفته در زمینه حد بهینه پارامترهای مورد مطالعه برای هر عنصر چهار محدوده  گزارش کردند.

 12کمتر از  ها تعیین شد. در مطالعه حاضرمحدودهرد مطالعه با توجه به این محدودهتعیین شد و وضعیت پارامترهای مو

گرم بر کیلوگرم میلی 22-32درصد،  83/28گرم بر کیلوگرم حدود میلی 12-22یک درصد،  گرم بر کیلوگرم فسفر حدوداًمیلی

شوند. در مطالعه شهرکی و ها را شامل میدرصد از داده 10/22گرم بر کیلوگرم حدود میلی 32درصد و بیشتر از  20/31

. همچنین گزارش کردند ح بسیار پایینی( میزان فسفر قابل استخراج در اراضی مورد مطالعه)خاش( در سط1300همکاران)

درصد در  23/23، 1/8-2/8درصد در محدوده  10/22درصد،  3/8درصد حدود  1/8مقادیر نیتروژن در محدوده کمتر از 

 .نددشرا شامل  3/8درصد در محدوده بیشتر از  01/23و  2/8-3/8محدوده 

 

 همبستگی عناصر و خصوصیات فیزیکی و شمیایی ماتریس( 2جدول )                                      

P N 3CaCo Clay OM pH  
     1 pH 
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    1 **280/8 OM 

   1 818/8 **202/8 clay 

  1 830/8- 812/8 *138/8- 3Caco 

 1 822/8- 822/8 828/8 *128/8- N 

1 838/8 *182/8 *130/8- **322/8 808/8- P 

 
( و RSSمانرده ) از پارامترهای مجمروع مربعرات براقی    تغییرنمادر مطالعه حاضر به منظور انتخاب بهترین مدل جهت برازش به 

بود جهت برازش انتخاب شرد. در   2R ترینو بیش RSS(  استفاده شد، به این صورت مدلی که دارای کمترین 2Rضریب تبیین)

فسفر مردل نمرائی بودنرد.  نترایج در      و تغییرنما برای تمام متغیرهای نیتروژناین مطالعه بهترین مدل برازش داده شده بر نیم

( صورت گرفرت تغییررات   2812ای که توسط بوگونویک و همکاران)در مطالعه ( آورده شده است.2و 3های )( و شکل3جدول)

متر( برداشت شده بودند. نتایج نشران داد مردل    88متر در  88بندی منظم )نمونه خاک با شبکه 338صر غذایی در مکانی عنا

 تغییرنمای تجربی فسفر محاسبه شد.رین و مناسب ترین مدل برای نیمنمایی بهت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 های مورد مطالعههای برازش داده شده بر ویژگی(  مدل3جدول )

 

  کروی نمایی خطی گوسی

RSS 2R RSS 2R RSS 2R RSS 2R 
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 مدل برازش داده شده بر متغیر نیتروژن کل (3)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استخراج با اولسنفسفر قابل مدل برازش داده بر متغیر  (4)شکل 

 

 

 
 

 گیرینتیجه -4

8818/8 33/8 8882/8 80/8 8881/8 30/8 8811/8 83/8 N 

8812/8 01/8 8382/8 00/8 8881/8 33/8 8881/8 30/8 P 
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ها و اراضی از اهمیت خاصی برخوردار است. های صحیح مدیریت خاکپایش و مطالعه خصوصیات خاک جهت اعمال روش

آوری شده از اراضی شرکت کشت و صنعت شریف آباد نمونه خاک جمع 288نمونه خاک  از  208پژوهش انجام شده بر روی 

، درصد 02/8مقدار به ترتیب  حداکثر، 80/3 و 820/8فسفر  و حداقل مقدار برای عناصر نیتروژنقزوین انجام شد که 

 21/32، 22/8فسفر،  و بوده است. غلظت عناصر مورد مطالعه به طور میانگین به ترتیب نیتروژنگرم بر کیلوگرم میلی80/33

عناصر  اند.های مدیریتی قرار گرفتهه بیشتر تحت تاثیر عاملپارامترهای مورد مطالعه دارای ضریب تغییرات باالیی بودند کبود. 

تغییرنما های مختلفی با توجه به نوع کاربری و مدیریت دارند. بهترین مدل نیممورد مطالعه دارای توزیع مکانی بوده و غلظت

 . بودهای مورد مطالعه مدل نمائی متغیربرای پارامترهای مورد مطالعه برای 
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