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  چکیده
و کربن آلی و بررسی تغییرات مکانی و  )پ هاش(واکنش خاك قادیر کمی اطالعات دقیق از ماین مطالعه جهت کسب        

جهت تهیه نقشه پ .اراضی کشاورزي جنوب تهران انجام شده استهکتار از  20000شده در خصوصیات ذکر  پهنه بندي
نتی سا 0-30نقطه از عمق  196متر در  1000در  1000نمونه برداري به صورت شبکه منظم  ،هاش و کربن آلی خاك

ها با  ها و تهیه نقشه آن گیري و تجزیه و تحلیل داده و کربن آلی خاك اندازهگل اشباع پ هاش . متري خاك انجام شد
هاي  نتایج بدست آمده از نقشه .یابی کریجینگ انجام شد روش درون و) GIS( استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی

 ءجزکه عمدتاً بوده 6/0درصد از اراضی داراي مواد آلی کمتر از  3/43  بندي کربن آلی و پ هاش نشان داد که پهنه
بوده که با توجه درصد  5/1-2داراي کربن آلی اراضی نیز درصد  25. باشند می و بایر صنعتی ،مسکونی زراعی، هاي کاربري

 متاثرکه  رصد از اراضید 2/3از نظر پ هاش به جز  .قرار دارند انواع محصوالت سبزي و صیفیکشت زیر به کاربري منطقه
الی  7محدوده ، بقیه اراضی مورد مطالعه از نظر وضعیت پ هاش در هستند 8پ هاش بیشتر از  دارايهاي صنعتی  پساباز 
  .باشند می 8
  

   ، اراضی کشاورزي جنوب تهرانپ هاش، کرین آلی، پهنه بندي :کلیدي گانواژ
 
 

 
 
 
 

                                                
و رشته ختصصى، دانشکده و  ، مقطع حتصیلیدرجه علمى: نويسنده مسئول -*و  ١

 )، راست چين١١ B Nazanin .pt(نويسنده اول  دانشگاه حمل حتصیل
 ، دانشکده و دانشگاه حمل حتصیل)يا مست کارى(و رشته ختصصى  لمىدرجه ع - ٢

 )، راست چين١١ B Nazanin .pt(نويسنده دوم 
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  مقدمه  -١

تغییرپذیري  .غییرات مکانی خصوصیات خاك از عوامل موثر در مدیریت پایدار اراضی استشناخت و آگاهی از چگونگی ت    
هاي آمار  خصوصیات خاك با این فرض که توزیع خصوصیات خاك در عرصه به صورت تصادفی است، اغلب توسط روش

ها مورد بررسی  موقعیت فضایی آنها مستقل از  گیري نمونه ها نتایج بدست آمده از اندازه در این روش. شود کالسیک بیان می
یگر به فواصل هاي د گیرد بنابراین مقدار یک کمیت در یک نمونه هیچگونه اطالعاتی درباره مقدار همان کمیت در نمونه قرار می

امروزه محققان از روش هاي زمین آماري جهت ارزیابی توزیع مکانی خصوصیات خاك استفاده  .دهد مختلف بدست نمی
ها  نسبت به  ها و فاصله و جهت قرار گرفتن نمونه توان بین مقادیر یک کمیت در جامعه نمونه که در زمین آمار میچرا.کنند می

شود  ها پرداخته می بنابراین در این روش ابتدا به بررسی وجود یا عدم وجود ساختار مکانی بین داده. یکدیگر ارتباط برقرار کرد
مرحله اول : آماري شامل دو مرحله است بنابراین تخمین زمین.شود ها انجام می دادهو در صورت وجود ساختار مکانی تحلیل 

سازي ساختار فضایی متغیر است که بوسیله آنالیز واریوگرام قابل بررسی است و مرحله دوم تخمین متغیر مورد  شناخت و مدل
  ).1389پاك،حسنی (باشد نظر بوسیله توابع زمین آماري از جمله کریجینگ و کوکریجینگ می

    )Mac Bratney et al,2003 (هاي  شیمیایی و زیستی خاك را با استفاده از روش هاي جامع خصوصیات فیزیکی، نقشه
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ) Neal et al,2004. (از استرالیا تعیین کردند یو فن سنجش از دور براي مناطق وسیع GISآمار، زمین

 Duffera et( .یابی کردند هاي آماري درون آمار و روش  یتی براي منطقه اي در زاگرس را با کاربرد زمینهاي مختلف مدیر خاك در روش
al,2006 (هاي اصلی بررسی کرده و به این نتیجه  مکانی خصوصیات خاك را به وسیله دو مدل ترکیبی وایوگرام و تحلیل مولفه توزیع

هاي واحدهاي خاك ارتباط دارند مثل بافت  یک دسته که با نقشه.دو دسته تقسیم کرد توان خصوصیات فیزیکی خاك را  به رسیدند که می
مهم خاك هاي  اطالع از مقادیر دو ویژگی: ف این مطالعه عبارتند از اهدا .خاك و گروهی که با واحدهاي خاك ارتباطی ندارند مثل تخلخل

دارند، بررسی تغییرات مکانی این دو ویژگی و تهیه نقشه پهنه  اكدر حاصلخیزي خ يبسیار موثر اراضی کشاورزي جنوب تهران که نقش
  .بندي آنها

 
  هاروش و مواد -2

این منطقه در جنوب تهران و . واقع شده استجنوب تهران در هکتار از اراضی  20000حدود به وسعت منطقه مورد مطالعه    
در این مطالعه از روش شبکه بندي منظم با . ار گرفته استقم قر -تهران و تهران -در حد فاصل بزرگراه هاي آزادگان، ساوه

ي هانمونه .سانتی متري برداشته شد 0-30نمونه خاك از تقاطع بین خطوط و عمق 196تعداد  متر 1000 در 1000فواصل 
، )1934 به روش والکی بالك(درصد کربن آلی  سپس. شد عبور دادهمیلی متري 2و پس از کوبیدن از الک  شدندهواخشک  خاك

آمار توصیفی با استفاده از  آنالیزهاي.گیري شداندازه 720مدل اینولب  WTWپ هاش متربه وسیله دستگاه اشباع پ هاش گل 
بهترین الگوي تغییرنما انتخاب  رسم و +GSالگوهاي تغییرنما بوسیله نرم افزار .)1جدول(انجام شد SPSSافزار  نرم

بینی خواص  به منظور ارزیابی پیش .گرفتانجام  )3و 2شکل(ArcGIS 10ک نرم افزاربا کم آنهابندي و پهنه) 1شکل(گردید
. هاي میانگین خطا ، جذرمیانگین مربعات خطاي تخمین، ضریب تببین استفاده شد برداري نشده از آماره در نقاط نمونه

یابی کریجینگ از روش درون ،شدهبرداري ن در نقاط نمونه هاي کربن آلی و پ هاشبندي و تخمین متغیر همچنین جهت پهنه
   .شد استفاده

  
  نتایج و بحث   -3

اسمیرنوف  -وفآزمون کلموگر از استفاده از پس،  کرین آلی و پ هاش مکانیتغییرات  مطالعه ساختار جهت بررسی و   
واریوگرام  متر h=1000، با درنظرگرفتن متوسط فاصله   )1جدول ( باشد ها نرمال می مشخص گردید که پراکنش داده
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که پارامترهاي مربوط به  ، )1شکل ( باشدمی و کروي برازش داده شده مدل نمایی هاي بهترین مدل .تجربی رسم گردید
مشخص شد  C0/(C+C0)فضایی با کمک نسبت  جهت بررسی استحکام ساختار .شده استآورده ) 2(این مدل در جدول 

هاي وابستگی مکانی قوي بوسیله تغییرات ذاتی ویژگی .دنباشمی يقوت مورد مطالعه داراي ساختار فضایی اکه خصوصی
  .گیرد تحت تاثیر قرار میخاك مانند بافت خاك و کانی شناسی 

  خالصه آماري خصوصیات شیمیایی خاك منطقه مورد مطالعه- 1جدول                                         

  

  

  

  

  

  

  

بیشترین تغییرپذیري مربوط به درصد کربن  .ات استفاده گردیدجهت بیان تغییرپذیري خصوصی) cv(از شاخص ضریب تغییرات  
 شدهچرا که با توجه به وسعت منطقه مورد مطالعه و تفاوت در کاربري اراضی  باعث توزیع نامتقارن کربن آلی در منطقه ، است%) 40(آلی

  .  است
  نتایج آنالیز واریوگرام –2جدول 

  
 C0/(C+C0)  RMSE R2دامنه تاثیر  حدآستانه  اياثرقطعه  مدل         متغییر

  کربن آلی
pH  
 

  کروي
  نمایی
  

06/0  
11/0  

  

99 /0  
41/1  

  

1300  
7800  
  

06/0  
07/0  

  

27/0  
77/2  

  

98/0  
15/0  

  
ME   : ، میانگین خطاRMSE  :تخمین ،  ریشه میانگین مربعات خطايR2  : ضریب تبیین.  

  

 
 هاي تجربی و مدل برازش داده شده واریوگرام - 1شکل

 

   درصد کربن آلی                 pH  پارامتر آماري                       

  196  196                 تعداد نمونه ها
  03/1                    032/8  میانگین    

  99/0                      05/8  میانه  
  178/0                      048/0  واریانس

  07/0                      13/7  حداقل         
  92/2                        5/8  حداکثر  
  81/0                      -202/1  چولگی  
  9/1                      013/3  کشیدگی

                         40                  72/2(%)                                                                                 ضریب تغییرات               
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  نتیجه گیري

از اراضی منطقه مورد مطالعه داراي مواد ) هکتار 8660(درصد  3/43بندي کربن آلی،  بر اساس نتایج بدست آمده از نقشه پهنه
اراضی برخالف انتظار،  .باشند می و بایر صنعتی ،مسکونیزراعی، هاي  اربريکعمدتاً در هستند که این مناطق  6/0آلی کمتر از 

که منحصراً به کشت محصوالت زراعی اختصاص می یابند نیز جزء اراضی فقیر از نظر کربن آلی قرار دارند که علت آن عدم 
وجه کم به افزودن مواد آلی به این بررسی علل عدم توجه یا ت. به این اراضی می باشد) حیوانی یا گیاهی(افزودن کود آلی 

اراضی نشان داد که اغلب صاحبان اصلی این اراضی، زمین کشاورزي خود را هر سال اجاره می دهند و از آنجایی که افزودن 
. اجاره کننده زمین، غیر اقتصادي جلوه می دهد، از افزایش کود آلی اجتناب می نمایندکود آلی هزینه تولید یک سال را براي 

یکی دیگر از علل کاهش کربن آلی در زمین هاي زراعی، سوزاندن بقایاي گیاهانی مثل گندم و جو به منظور آماده سازي سریع 
) هکتار 50(درصد  25/0 و تنهادرصد   6/0-5/1کربن آلی داراي ) هکتار 11290(درصد  45/56 .زمین براي کشت دوم است

ق الیه کاربري اراضی با توزیع کربن آلی نشان داد که اغلب این اراضی یا در تطبی. درصد می باشند 5/1-2داراي کربن آلی 
از آنجاییکه افزودن کود آلی . به کشت انواع محصوالت سبزي و صیفی اختصاص داشته اندو یا به صورت متناوب حال حاضر 

نظر کربن آلی در وضعیت نسبتاً براي کشت چنین محصوالتی در جنوب تهران به فرهنگ عام تبدیل شده است، این اراضی از 
نتایج نشان می دهد که هیچ یک از اراضی مورد مطالعه از نظر مقدار کربن آلی در وضعیت بسیار خوب . مناسب تري قرار دارند

بوده و  8تا  7در محدوده درصد از منطقه از نظر پ هاش  95حدود بندي پ هاش  با توجه به نقشه پهنه .و ایده آل نیستند
در نزدیک مناطق صنعتی و تحت تاثیر  اغلبدارند که  8از اراضی منطقه پ هاش بیشتر از ) هکتار 640(درصد  2/3تنها 

  .باشند هاي صنعتی می پساب
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پهنه بندي کربن آلی- 3شکل ندي پ هاشپهنه ب-2شکل   


