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  چکیده

 یت عنصرآهن به عنوان یکی از عناصرغذایی ضروري و مورد نیاز گیاه ، از حیثف از انجام این مطالعه بررسی وضعده   
به منظور پهنه بندي مناسب و تهیه  .باشدمی اراضی کشاورزي جنوب تهرانهکتار  20000بود یا کمبود آن در  بیش

اك از تقاطع بین نمونه خ196تعداد  متر 1000 در 1000از روش شبکه بندي منظم با فواصل  عنصرآهن پراکنش نقشه 
 و به SPSSها از نرم افزار در این تحقیق براي بررسی نرمال بودن داده .سانتی متري برداشته شد 0-30و عمق خطوط

عنصر  پهنه بندي .یابی از روش کریجینگ معمولی استفاده گردیدهاي نظري و میانمنظورمحاسبه تغییرنما ، وبرازش مدل
 اندازه گیري و فرم قابل جذب ، ، به صورت Feگیري عنصر اندازه. گرفتانجام  ArcGIS 10فزار با کمک نرم انیز   آهن

. به دست آمدمتر 1380بهترین مدل برازش داده شده مدل نمایی با دامنه تاثیر .باکمک دستگاه جذب اتمی انجام گرفت
منطقه مورد مطالعه می  ین عنصر دراو گسترده مورد مطالعه بیانگر کمبود شدید  بدست آمده از پهنه بندي عنصرنتایج 
  .باشد

  

   ، جذب اتمی کریجینگ ، پهنه بندي ، آهن: کلیدي گانواژ

  

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

 )، راست چين١١ B Nazanin .pt(نويسنده اول  دانشگاه حمل حتصیل
 B(نويسنده دوم  ، دانشکده و دانش)يا مست کارى(و رشته ختصصى  درجه علمى - ٢

Nazanin .pt راست چين١١ ،( 



  1391اسفند  17-دانشگاه مالیرر،همایش ملی خاك،  کشاورزي پایدا
 ) شیمی، آلودگی و حاصلخیزي خاك(عنوان محور همایش 

٢ 
 

 
  مقدمه  -١
هاي مناطق خشک و نیمه خشک ایران را تشکیل اي از خاكهاي قلیایی که بخش عمدهیکی از مشکالت عمده ي خاك   
علت برندکهسه میلیارد نفراز مردم دنیا از کمبود آهن و روي رنج می بیش از. باشددهند، کمبود آهن قابل استفاده گیاه میمی

اصلی آن مصرف غالت فقیرازعناصرغذایی و ضعف قابلیت جذب آهن و روي در مواد غذایی 
شود، غلظت زیاد هاي اسیدي ایجاد میهاي قلیایی و هم در خاكکمبود آهن هم در خاك).1386خوشگفتارمنش،(است

گذارد به همین دلیل آهن نقش مهمی در رشد و توازن ، روي ، مس روي جذب آهن تاثیر میعناصري مثل فسفر 
بار افزایش 1000حاللیت آهن خاك    pHواحدکاهش به ازاي هر).Kosegarten,et al. 1998(عناصرغذایی گیاه دارد 

 DTPAیلوگرم بر مبناي روش گرم در کمیلی 5 – 6هاي آهکی حدود بحرانی آهن در خاك . )Lindsay,1992( یابدمی
افزایش حاللیت نسبی بایستی با  هاي آهکی وجهت رفع کمبود آهن در خاك ).1383ملکوتی و همایی ،(گزارش شده است 

پاشی با سولفات آهن یا استفاده محلول اضافه کردن مواد اصالحی مانند گوگرد، موادآلی ، استفاده از مایه تلقیح تیوباسیلوس ،
طی مطالعات خود درمزارع ). 1383ملکوتی و همایی، (هاي آهن اقدام نمودچنگالی نظیر سکوسترین آهن ،کالتاز ترکیبات 

جنوبی استان خوزستان وبررسی میزان آهن در بذر گندم و خاك با استفاده از توابع انتقالی و پهنه بندي توزیع مکانی 
بذر  خاك و در یت مناسبی براي بیان پراکنش عنصرآهنقابل عنصرآهن را بررسی کرده و نشان دادندکه مدل کروي از

کریجینگ گسسته با مدل نمایی استفاده جهت تعیین توزیع مکانی عنصر آهن از ). 1379غالمی و همکاران ،( برخوردار است
شد اما عنصر، ساختار زمین شناسی می با اینعوامل موثر بر تجمع که نشان داد  عنصرآهن، نقشه هاي توزیع مکانی کردند

فعالیت هاي کشاورزي نیز به دلیل مصرف باالي کود هاي شیمیایی در اراضی کشاورزي، در افزایش میزان این عنصر تأثیر 
  .)1389خداکرمی و همکاران ، (گذار هستند 

 

  وروشها مواد -2
-راهحد فاصل بزرگ هکتار از اراضی کشاورزي جنوب تهران در 20000این مطالعه در  : مطالعه مورد معرفی منطقه -2-1

از روش  به منظور پهنه بندي مناسب و تهیه نقشه پراکنش عنصرآهن .قم انجام گرفت –ساوه و تهران -هاي آزادگان، تهران
سانتی متري  0-30نمونه خاك از تقاطع بین خطوط و عمق 196تعداد  متر 1000 در 1000شبکه بندي منظم با فواصل 

متر از  20حدود فاصله  با جهت متفاوت از نقطه اصلی و 4 ها درت نمونه برداري، نمونهبه منظور افزایش دق .برداشته شد
خشک  به آزمایشگاه منتقل و هوا ي خاكهانمونه ،پس از عملیات نمونه برداري. برداشت شدندبه صورت مرکب مرکز نقطه 

روش ( DTPA_TEAبا استفاده از روش  فرم قابل جذب آهن .شد عبور دادهمیلی متري  2و پس از کوبیدن از الک  شدند
موقعیت مکانی منطقه ) 1(شکل  .تعیین گردیددستگاه جذب اتمی  غلظت آن با استفاده از اندازه گیري و) 1979لیندسی 

  . دهد مورد مطالعه را نشان می

  
  موقعیت مکانی منطقه مورد مطالعه - 1شکل
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   روش آماري -2-2

تغییرنماها، توابعی هستند . جهت تجزیه وتحلیل همبستگی مکانی عنصر آهن استفاده گردید )تغییرنما(از ابزار واریوگرام     
ها در یک جهت یا  کنند و مؤلفه بسیار مفیدي براي نشان دادن اختالف بین نمونه را کمی می يا که تغییرات متغیرهاي ناحیه

تغییرنما از ). (Hassanipak, 1998; Webster and Oliver, 2001; Mohammadi, 2006باشد  در جهات مختلف می
  : رابطه زیر محاسبه گردید

)1(  
  

یابی کریجینگ انجام نمایی، با استفاده از روش درون برداري نشده براي مدل در نقاط نمونه عنصر آهنبندي و تخمین  پهنه
هاي نظري به تغییرنما ، وبرازش مدلو به منظور محاس SPSSها از نرم افزار در این تحقیق براي بررسی نرمال بودن داده. شد

با نیز   پهنه بندي عنصر آهن. استفاده گردید +GS (Version 5.1)یابی به روش کریجینگ معمولی از نرم افزارو میان
  . گرفت انجام  ArcGIS 10کمک نرم افزار

  
  نتایج و بحث -3
ها، با درنظرگرفتن متوسط فاصله  ل لگاریتمی داده، پس از تبدیعنصرآهن مکانی تغییرات  مطالعه ساختار جهت بررسی و   

h=1000 باشد که پارامترهاي مربوط به این بهترین مدل برازش داده شده مدل نمایی می .واریوگرام تجربی رسم گردید متر
مشخص شد که  C0/(C+C0)فضایی با کمک نسبت  جهت بررسی استحکام ساختار .آورده شده است) 1(مدل در جدول 

  .باشدباشد ، که بیانگر تغییرات غیر ذاتی در خاك میت مورد مطالعه داراي ساختار فضایی ضعیف میخصوصی
  

  معیارهاي انتخاب مدل و مقادیر کنترل اعتبار براي تخمین کریجینگ پارامترهاي تغییرنما، - 1جدول 

   
ترسیم گردید ArcGIS(10)  نرم افزار نقشه پراکنش وپهنه بندي غلظت عنصرآهن با استفاده از روش کریجینگ معمولی و   
با توجه به نتایج به دست .شودبا توجه به نقشه پهنه بندي در تمام منطقه مورد مطالعه کمبود عنصر آهن مشاهده می. )2شکل(

گرم بر کیلوگرم خاك بوده است که این مقدار نه تنها آلودگی ایجاد میلی 32/1هاي خاك میانگین غلظت آهن در نمونه ،آمده
  . )2جدول ( باشدنیز می )گرم بر کیلوگرممیلی 8- 10( اهگیکفایت کند بلکه کمتر از حد نمی

  
  گرم برکیلوگرمهاي آماري عنصرموردمطالعه برحسب  میلیبرخی ویژگی - 2جدول 
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  گیرينتیجه
از ) هکتار3940(درصد7/19دهدکه هاي انجام شده در اراضی  مورد مطالعه نشان مینتایج به دست آمده از دسته بندي   

میلی گرم برکیلوگرم دارند،که این اراضی اکثرا تحت کشت  >6/0اراضی منطقه مورد مطالعه، مقدارآهن قابل جذب کمتر از
درصد  6/28.برکیلوگرم دارند  میلی گرم 6/0–5/1از اراضی مقدارآهن قابل جذب ) هکتار7800(درصد39 .باشندغالت می

از اراضی ) هکتار2540(درصد 7/12.میلی گرم برکیلوگرم دارند 5/1 – 5/2آهن قابل جذب  از اراضی مقدار) هکتار 5720(
میلی گرم برکیلوگرم خاك دارند و به طور کلی اراضی هستند که نزدیک مراکز صنعتی  5/2مقدارآهن قابل جذب بیش از 

  . باشندمی

                                             
  در اراضی کشاورزي جنوب تهران آهن پهنه بندي مقدار -2شکل
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