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  چکیده

 20000هدف از انجام این تحقیق بررسی تغییرات مکانی مقدار غلظت قابل جذب عناصر مس و منگنز در   

عناصر مس و  دست آمده مشخص گردید کهمی باشد. بر اساس نتایج به  هاي زراعی جنوب تهرانهکتار از خاك

باشد. متوسط غلظت بهترین مدل واریوگرام براي مس و منگنز مدل کروي میو منگنز داراي توزیع مکانی بوده 

گرم در کیلوگرم خاك است. که بر اساس حدود میلی 5/3، 2/1قابل جذب عناصر مس و منگنز به ترتیب 

درصد در  18رصد از اراضی داراي مقدار متوسط مس قابل جذب بوده، د 76بحرانی تعیین شده در ایران، حدود 

درصد نیز داراي مقادیر زیاد مس قابل جذب در خاك هستند. منگنز قابل جذب خاك  6حد مطلوب و حدود 

-هاي کاربري و مدیریت بهرهدر تمامی اراضی مورد مطالعه در حد متوسط تا مطلوب قرار دارد.تطابق نقشه

با نقشه پهنه بندي هر یک از عناصر مورد مطالعه  نیز نشان داد که مناطق با مقادیر زیاد مس  برداري اراضی

گردد که توصیه می باشند.ها، مناطق صنعتی و مسکونی و آبیاري با آب فاضالب میمنطبق با حاشیه بزرگراه

کمبود هستند استفاده هایی که دچار کشاورزان اراضی کشاورزي جنوب تهران از کودهاي ریزمغذي در بخش

یري از هاي عناصر بیشتر از حد مجاز می باشند اقدامات عملی جهت  جلوگنمایند و در مناطقی که غلظت

  آلودگی بیشتر انجام شود. 

  خاك، کریجینگ، آلودگی، زمین آمار، عناصرغذایی کلمات کلیدي:

  مقدمھ 

باشد.این کمبودها به طور حال توسعه میکمبود عناصرکم مصرف از جمله مشکالت اساسی درکشورهاي در   

غیرمستقیم و از طریق چرخه غذایی موجب بروز صدمات شدید به سالمت بشرگردیده است. در ایران کمبود 

کمی مواد آلی، خشکی، حاللیت کم این  عناصرفلزي کم مصرف مانند مس و منگنز به دلیل شرایط آهکی،
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 ,Malakotiهاي آبیاري عمومیت دارد(اك و آبکربنات در خقلیایی، وجود بی pHعناصر در 

-هاي ترکیبی است، منگنز در واکنش). نقش عمده منگنز در گیاه مشارکت درسیستم2001

). 1376هاي انتقال الکترون در گیاه دخیل بوده ودر تولید کلروفیل نیز نقش اساسی دارد(ملکوتی و مشایخی،

موثردر سنتز اکسین، متابولیسم نیتروژن و غیره  هاي آنزیمیمنگنز در گیاه نقش مهمی در سیستم

هاي اکسایشی ). نقش اصلی مس در گیاه، فعال کردن آنزیم وشرکت در واکنشTisdale et al., 1990دارد(

وکاهشی است در تشکیل دانه، میوه، عمل لیگنینی شدن، فتوسنتز، تشکیل کلروفیل، تولید دانه گرده، افزایش 

مانند بالست برنج و تبدیل نیتریت به هیدروکسیل آمین نقش مهمی به عهده دارد. هایی مقاومت به بیماري

)Marschner,1995هاي جنوبی ایران به علت باالبودن ). در شالیزارهاي استانpH  بافت ریز، حضور مقادیر ،

مکاران ، قابل       توجهی کربنات کلسیم و ماندابی شدن خاك احتمال کمبود مس وجود دارد ( تابنده و ه

) تعیین پراکنش و بررسی تغییرات مکانی 1(  مهم ترین اهداف و جنبه نوآوري این تحقیق عبارتند از:). 1388

) تهیه نقشه هاي 2هاي اراضی کشاورزي جنوب تهران (مقدار غلظت قابل جذب عناصر مس و منگنز در خاك

) پهنه بندي عناصر مس و منگنز 3اك (توزیع جغرافیایی عناصرغذایی،جهت مدیریت مناسب مواد غذایی درخ

 . GISگرهایی مثل کریجینگ درمحیط نرم افزاري با استفاده از تخمین

   مواد و روشها

بخشی از اراضی کشاورزي جنوب تهران با مساحتی حدود این مطالعه در معرفی منطقه مورد مطالعه:    

بندي منظم با فواصل یک در یک کیلومتر  نمونه برداري به صورت شبکه ).1انجام شد(شکل هکتار 20000

نمونه خاك مرکب  196ر مجموع تعداد د سانتی متري  انجام گرفت. 0 - 30انجام شده و نمونه برداري از عمق 

 TEAو  DTPAگیري با به روش عصارهاستخراج مس و منگنز قابل جذب از عمق الیه شخم  برداشت شد. 

با کمک دستگاه جذب اتمی مدل  فوقگیري غلظت عناصر و اندازهانجام شد  )lindsy 1979موالر ( 005/0

Analytikjena,Cantra AA 300  .صورت گرفت 
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  موقعیت منطقه مورد مطالعه ونقاط نمونه برداري شده - 1شکل 

  

  و زمین آماري  روش آماري

ریوگرام (تغییرنما) انجام شد.از ابزار وا SPSSهاي آماري عناصر مس و منگنز با کمک نرم افزاربرخی شاخص  

بندي و تخمین عناصر مس و پهنه جهت تجزیه وتحلیل همبستگی مکانی عناصر مس و منگنز استفاده گردید.

 ArcGIS 10 نرم افزار یابی کریجینگ در محیطبرداري نشده نیز با استفاده از روش درونمنگنز در نقاط نمونه

 گرفت. انجام 

  

 نتایج و بحث

 ها، با در، پس از تبدیل لگاریتمی دادهعناصر مس و منگنزمکانی تغییرات  ه ساختارمطالع جهت بررسی و  

بهترین مدل واریوگرام براي مس و منگنز  واریوگرام تجربی رسم گردید. متر 1000نظرگرفتن متوسط فاصله 

حکام ) آورده شده است. جهت بررسی است1مدل کروي بود. که پارامترهاي مربوط به این مدل در جدول (

مشخص شد که عنصر مس همبستگی مکانی متوسط و عنصر  C0/(C+C0)فضایی با کمک نسبت  ساختار

هاي خاك مانند بافت منگنز همبستگی مکانی قوي دارد، وابستگی مکانی قوي بوسیله تغییرات ذاتی ویژگی

هاي از فاضالبتر توسط تغییرات غیر ذاتی مانند استفاده خاك و کانی شناسی و وابستگی مکانی ضعیف

 شود.خانگی، صنعتی و یا استفاده از کودهاي آلی و شیمیایی کنترل می

 

واحداندازه   متغیر

گیري 

  متغیر

  تعداد

  نمونه

مدل برازش 

  داده شده

  اياثرقطعه

)0c(  

  حدآستانه

)c0 + c(  

دامنه 

  )mتاثیر(

کالس 

  همبستگی

معیار همبستگی 

 مکانی

C0/(C+C0)  

مس قابل 

  جذب

1-mg.kg 196  44/0  متوسط  2110  10/1  49/0  رويک  
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  عناصر مس و منگنزضرایب مدل برازش داده شده بر واریوگرام تجربی  -1جدول  

   

) نشان داده شده 2نقشه پهنه بندي عناصر قابل دسترس مس و منگنز در اراضی جنوب تهران در شکل ( 

 است. 

 

  

  بندي غلظت قابل جذب عنصر منگنز(راست) و غلظت قابل جذب مس(چپ) پهنه- 2شکل 

  

  نتیجه گیري

باشد با توجه به نقشه گرم در کیلوگرم میمیلی 2/1میانگین مس قابل جذب در اراضی زراعی جنوب تهران   

مس قابل جذب  هکتار) اراضی داراي مقدار متوسط15156درصد ( 76) مشخص شد که 2بندي ( شکل پهنه

درصد اراضی نیز داراي مقدار  6) دارند و 5/1-5/2هکتار)  از اراضی در حد مطلوب ( 3694درصد ( 18هستند. 

شوند. که علت باال بودن مس در این گرم در کیلوگرم و جزء اراضی آلوده دسته بندي میمیلی 2مس باالي 

تواند ناشی از وسایل نقلیه و ترافیک وي آن میاراضی  با توجه به نقشه کریجینگ و مسیرهاي مشخص شده ر

هایی با ترکیبات مس از طریق رودخانه کن، وجود کارخانجات الستیک سازي و آبیاري اي، انتقال آالیندهجاده

منگنز قابل 

  جذب

1-mg.kg 196  12/0  قوي  1630  01/1  13/0  کروي  
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) بیان 1385ها و همکاران(باشند. در همین راستا حاج رسولیبا فاضالب شهري و پساب می

-هاي صنعتی از منابع مهم آلودگی خاك میو فعالیت کردندکه ترافیک وسایل نقلیه موتوري

اساس نقشه  باشد. برگرم در کیلوگرم میمیلی 5/3 باشند. میانگین غلظت منگنز در اراضی جنوب تهران

نتایج گرم در کیلوگرم دارند. میلی 15از اراضی مقدار منگنز کمتر از   هکتار) 20000( درصد 100کریجینگ 

گیاه زراعی و سبزیجات در همین منطقه نشان داد که غلظت مس و منگنز در اغلب  12) بر روي 1391تحقیقات امامقلی (

گیاهان فوق (کلم، اسفناج، گشنیز، تربچه، تره، شوید، شاهی، شنبلیله، جعفري، بامیه، ذرت و گندم) در محدوده باالتر از 

غلظت قابل جذب مس و منگنز در بیشتر اراضی کشاورزي جنوب تهران در حال حاضر از نظر باشد. حد مجاز می

هاي عناصر بیشتر از حد مجاز می باشند بایستی اقدامات اراضی در حد متوسط بوده اما در مناطقی که غلظت

 عملی جهت جلوگیري از آلودگی بیشتر انجام شود.
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