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 چکیده

های خاک برای رسیدن به درک بهتر روابط پیچیده مشخصات تغییرات مکانی ویژگی .کندهای خاک به طور مکانی تغییر میویژگی

تحقیق با هدف بررسی تغییرات و پراکنش مکانی متغیرهای پتاسیم قابل این بین خصوصیات خاک و عوامل محیطی ضروری است. 

هکتار از اراضی شرکت کشت و  088استخراج با استات آمونیوم و ظرفیت تبادل کاتیونی انجام شد. منطقه مورد مطالعه در حدود 

متر انجام  188رت شبکه منظم و با فاصله برداری به صوانجام شد. نمونه GIS صنعت شریف آباد قزوین با استفاده از زمین آمار و 

غلظت عنصر پتاسیم و ظرفیت تبادل کاتیونی  .باشدشد. نتایج آمار توصیفی نشان داد که پتاسیم دارای توزیع نرمال لگاریتمی می

نمائی به  . مدلدبوگرم خاک  188واالن در اکیمیلی 28/20گرم بر کیلوگرم، میلی 08/552مورد مطالعه به طور میانگین به ترتیب 

 عنوان بهترین مدل برای این متغیرهای مورد مطالعه گزارش شد.

 

 

 ، تغییرات مکانی، پتاسیم، ظرفیت تبادل کاتیونیزمین آمار واژه های کلیدی:
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 مقدمه -1
نوسانات قوی و زیادی کند و حتی در فواصل کوتاه های خاک به طور مکانی تغییر میدانند که ویژگیمحققین خاک می

باشد. (. تغییرات مکانی خاک تحت تاثیر فرایندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک می1805دارند)ترانگمار و همکاران، 

های خاک برای رسیدن به درک بهتر روابط پیچیده بین خصوصیات خاک و عوامل محیطی مشخصات تغییرات مکانی ویژگی

های ماده آلی، نیتروژن کل، فسفر قابل جذب و پتاسیم ( توزیع مکانی ویژگی2888وانگ و همکاران ) .(1880ضروری است)گوارتز، 

هار فاکتور توزیع نرمال که این چ ها بیانگر این بودآنهای کشاورزی شمال شرقی چین بررسی کردند. نتایج قابل دسترس در خاک

 8-25نمونه خاک از عمق  535ای در مطالعهبا مدل کروی برازش داده شد.  دسترس. تغییرنما تجربی برای پتاسیم قابل داشتند

آماری با روش کریجینگ و معکوس هند انجام شد آنالیز زمین دهلیای از منطقه کیلومتری بصورت شبکه 2متر در فاصله سانتی

ترین وابستگی یم قابل دسترس کوتاهفاصله وزنی انجام شد تمام پارامترهای شیمیایی خاک وابستگی مکانی قوی داشتند پتاس

کیلومتر( داشت. نتایج نشان داد که پیش بینی تغییرات  8/23طوالنی ترین وابستگی مکانی ) pHکیلومتر( در حالی که  8/6مکانی )

رات ( در مطالعه تغیی2813لیو و همکاران) (.2818مکانی با روش کریجینگ معمولی بهتر از روش معکوس فاصله وزنی است)رضا، 

سیدمحمدی و مکانی عناصر خاک در ارتباط با فاکتورهای محیطی در شرق چین مدل نمائی به عنوان بهترین مدل گزارش کردند. 

های های کریجینگ و کوکریجینگ به کمک مولفه( در مطالعه تغییرپذیری ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با روش1383همکاران)

های فیزیکی و شیمیایی خاک روش کوکریجینگ برای ظرفیت تبادل کاتیونی معتربر از کریجینگ اصلی به دست آمده از ویژگی

های شالیزاری ایالت شایانگ چین مدل کدر مطالعه تغییرات مکانی عناصر پر مصرف در خا( 2812برآورد کردند. کیو و همکاران)

( در مطالعه خود تغییرات 2888سمک و همکاران)ند. کریجینگ معمولی گزارش کرد ، روشروشبهترین نمائی بهترین مدل  و 

های کشاورزی که با آب نامطلوب ( را در زمینsK( و هدایت هیدرولیکی)CEC، ظرفیت تبادل کاتیونی)EC ،ESP ،pHمکانی 

 ها نشانگر همبستگی مکانی متوسط  تا قوی متغیرهای مورد مطالعه بود.نتایج آن شد، بررسی کردند.آبیاری می

 

 هامواد و روش -2
باشد. این در قزوین واقع میو در شمال شهرستان آبیک  آباد از توابع بخش محمدیه شهرستان البرز شریفمنطقه مورد مطالعه در 

ثانیه  52دقیقه و  8درجه و  58ثانیه شمالی و  28دقیقه و  18درجه و  36منطقه از نظر موقعیت جغرافیایی دارای مختصات 

ها هوا خشک و سپس از الک دو میلیمتری عبور داده شد. های خاک به آزمایشگاه ابتدا نمونهپس از انتقال نمونهباشد. شرقی می

( انجام 1852گیری ظرفیت تبادل کاتیونی)باور، ( و اندازه1883گیر استات آمونیوم)کارتر، استخراج پتاسیم قابل جذب از عصاره

 SPSSهای توصیفی میانگین، میانه، انحراف از معیار، چولگی، کشیدگی و ضریب تغییرات با استفاده از نرم افزار آماره آنالیز شد.

-و مدل GISو  +GSمحاسبه شد. برای آنالیز همبستگی از ضریب پیرسون استفاده گردید. آنالیز زمین آماری با استفاده از نرم افزار 

 دهد.برداری نشان می( موقعیت منطقه مورد و نقاط نمونه1شکل) ش داده شد.های نمائی بر متغیر مورد مطالعه براز
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 برداریو نقاط نمونه ( موقعیت منطقه مورد مطالعه1شکل)

                     

 نتایج و بحث -3
های اولیه نظیر مقدار حداکثر، مقدار حداقل، میانگین، ها در ابتدا مقادیرآمارهآوری دادهپس از انجام آنالیزهای آزمایشگاهی و جمع

( نشان داده 1محاسبه گردید و در جدول ) SPSS 11 انحراف معیار، میانه، ضریب تغییرات، چولگی و کشیدگی با کمک نرم افزار 

انحراف استاندارد و ید. داری چولگی استفاده گردهای اصلی از آزمون معنیشد. به منظور مشاهده نرمال و تجزیه و تحلیل داده

کی از شایع یابی در یک نقطه خاص است. انحراف استاندارد یهای مختلف درونعدم قطعیت روشبرای ارزیابی ضریب تغییرات 

نتایج . (2812)لیو و همکاران، های پراکندگی است و ضریب تغییرات شاخص نرمال شده پراکندگی استترین استفاده از شاخص

دار و مورد مطالعه دارای توزیع معنی پتاسیم داری چولگی و هیستوگرام توزیع فراوانی نشان داد که پارامترمعنیحاصل از آزمون 

( هیستوگرام توزیع فراوانی پارامترهای مورد مطالعه قبل و 3و2های). شکلو ظرفیت تبادل کاتیونی توزیع نرمال بود دغیرنرمال دار

( 1انجام شد. بر اساس نتایج جدول ) +GSنرمال کردن از تبدیل لگاریتمی با کمک نرم افزار  دهد. برایبعد از تبدیل را نشان می
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-16/58مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی از  و گرم در کیلوگرممیلی 108-1828مقدار پتاسیم قابل استخراج با استات آمونیوم از 

 پتاسیمصر پر مصرف ه دست آمده ضریب تغییرات برای عننتایج ببراساس واالن در صد گرم خاک در تغییر است. اکیمیلی 22/11

در این زمین سن و  دارای تغییرپذیری زیاد و برای ظرفیت تبادل کاتیونی دارای تغییرپذیری متوسط نشان داده شد.

 دهد.را نشان می ( نتایج حاصل از همبستگی2جدول ) ( به نتایج مشابهی دست یافتند.2888( و التایب و همکاران)2888همکاران)

( در مطالعه خود با توجه به نبودن همبستگی بین 1886توفیقی) داری در برخی پارامترهای مورد بررسی دیده شد.همبستگی معنی

های مختلف پتاسیم به این نتیجه رسید که عالوه بر مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی نوع پدیده ظرفیت تبادل کاتیونی و شکل

های پتاسیم در گلستان نیز به چنین ( در مطالعه شکل1388اسازی پتاسیم تاثیرگذار است. فرشادی راد)پخشیدگی بر روی ره

ها نیز در رهاسازی ها و مرحله هوادیدگی کانیها احتماالً نوع کانیای رسیدند بنابراین عالوه بر مقدار رس و سیلت خاکنتیجه

های زراعی شمال چین ( در مطالعه تغییرات کربن آلی در زمین2888کاران)تواند موثر باشد. وانگ و همها میپتاسیم از خاک

همبستگی بین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با عناصر پرمصرف را نیز بررسی کردند. محققین به این نتیجه رسیدند که 

شود. برخی از نتایج س میعواملی از قبیل نوع کانی و مقدار رس، باعث ایجاد همبستگی ضعیف بین مقدار عناصر خاک و ر

های مختلف در شمال شرقی چین نیز ( در مطالعه تغییرات کربن آلی تحت کاربری2880همبستگی با نتایج وانگ و همکاران)

 36/20گرم بر کیلوگرم حدود میلی 288-688در مطالعه حاضر پتاسیم قابل استخراج با استات آمونیوم در محدوده باشد. مشابه می

 باشند.ونیوم مناسب میهای اراضی مورد مطالعه پتاسیم قابل استخراج با استات آمشوند. غالب خاکرا شامل میها داده از درصد 

)نتایج درصد شوددرصد را شامل می 15/26واالن در صد گرم میلی اکی 38برای ظرفیت تبادل کاتیونی در محدوده بیشتر از 

 . وسعت منطقه آورده نشده است(

 

 های مورد مطالعههای خاکپارامترهای آمار توصیفی ویژگی (1)جدول 
انحراف  میانگین واحد پارامتر

 معیار

 ضریب تغییرات چولگی کشیدگی حداقل حداکثر

 08/552 32/258 1828 108 318/2 011/1 52/26 (mg / kg) پتاسیم

 / meq ظرفیت تبادل کاتیونی

011gr 
288/20 23/0 16/58 22/11 038/8- 828/8 08/28 

 
 

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

K CEC 3CaCo Clay OM pH  
     1 pH 

    1 **258/8 OM 

   1 818/8 **282/8 clay 

  1 830/8- 812/8 *135/8- 3Caco 

 1 821/8 *108/8- 116/8 888/8- CEC 

1 886/8- 802/8 888/8-  **208/8 832/8 K 
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 هیستوگرام عنصر پتاسیم قبل و بعد از تبدیل لگاریتمی  (2شکل)

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( هیستوگرام توزیع ظرفیت تبادل کاتیونی3شکل )
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زمین آمار بر اساس نظریه متغیر ناحیه ای بنا شده است. سمی واریوگرام توسعه داده شده در این مطالعه ، با هدف بررسیی درجیه   

( و ضیریب  RSS)1مانیده هیای مجمیوع مربعیات بیاقی    های کمی مانند آمارهشاخص ویژگی های خاک است.تداوم مکانی هر یک از 

-. با توجه به ضریب تبیین باال و مجموع مربعات باقیها استفاده نمودمدل از آن دقتتوان در برآورد ( وجود دارد که می2R)2تبیین

بهترین مدل برازش داده شده برای پارامترهای میورد مطالعیه میدل    . (1308پاک، شود)حسنیمانده پایین بهترین مدل انتخاب می

 ( در مطالعه تغییرات مکانی عناصر خاک در چین نییز میدل نمیائی   2888در مطالعه وانگ و همکاران)(. 3نمائی بدست آمد)جدول 

( در مطالعه تغییرات مکانی عناصیر پرمصیرف در خیاک    2818به عنوان بهترین مدل گزارش کردند. آیشاه و همکاران) برای پتاسیم

 های شالیزاری سالنگور مالزی مدل نمائی را به عنوان بهترین مدل گزارش کردند.

 

 های مورد مطالعههای برازش داده شده بر ویژگی( مدل3جدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
Residual sum of squares - 1 

DeterminationCoefficient of  -2 

  کروی نمایی خطی گوسی

RSS 2R RSS 2R RSS 2R RSS 2R  

8811/8 53/8 8805/8 68/8 8881/8 82/8 8888/8 68/8 K 

382 82/8 2281 88/8 16/8 88/8 8/35 88/8 CEC 
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 ( نیم تغییرنمای تجربی عنصر پتاسیم و مدل برازش داده شده)مدل نمایی(4شکل )

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ظرفیت تبادل کاتیونی و مدل برازش داده شده)مدل نمایی(( نیم تغییرنمای تجربی 5شکل )

 

 

 گیرینتیجه -4
. را دارا اسیت باالیی ضیریب تغیییر پتاسیم و پایین ضیریب تغییر دارای اتیونیکظرفیت تبادل که  این تحقیق نشان دادنتایج  

 دارای توزیع نرمال لگاریتمی بودند.پتاسیم قابل استخراج با استات آمونیوم دارای توزیع نرمال بوده و  ظرفیت تبادل کاتیونی خاک

از اراضی شرکت کشت و صنعت شریف آباد قزوین انجام شد که حداقل مقدار برای عنصر هکتار  088در حدود بر  پروژه انجام شده 

بوده است. غلظت عنصر پتاسیم و ظرفیت  16/58،  1828و حداکثرمقدار به ترتیب 22/11، 108پتاسیم و ظرفیت تبادل کاتیونی 

گرم  188واالن در اکیمیلی 28/20گرم بر کیلوگرم، میلی08/552تبادل کاتیونی مورد مطالعه به طور میانگین به ترتیب پتاسیم 

قوی داشتند.  بود. نتایج وابستگی مکانی نشان داد که عنصر پتاسیم وابستگی مکانی متوسط و  ظرفیت تبادل کاتیونی خاکخاک 

 تغییرنما برای پارامترهای مورد مطالعه مدل نمائی شد. بهترین مدل نیم
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