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مین و زکره  خاك زراعی منبع ارزشمندي در سبد غذائی موجودات کره زمین می باشدو با افزایش روز افزون جمعیت

سطح  کی افزایشکه ی نیاز به غذا نیز بیشتر می شود. لذا براي توسعه پایدار در کشاورزي دو راهکار اساسی وجود دارد

راي ستا بول در همان واحد سطح می باشدکه در این راکشت محصوالت کشاورزي و دیگري باال بردن راندمان محص

اسی را و اس افزایش راندمان در واحد سطح  حفظ و مدیریت حاصلخیزي خاکها در توسعه پایدار هر کشوري نقش مهم

طول می انجامد که از بین سال ب 300- 100ایفا می کند.چه بسا تشکیل یک سانتیمتر خاك زراعی در شرایط مطلوب 

ت زنده ال موجوداایت زوسرمایه  عظیم ملی و به همراه آن از بین رفتن عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان ، در نهرفتن این 

نبال آن و بد حفظ و مدیریت حاصلخیزي خاکها زمینه ي و انسانها را بدنبال خواهد داشت لذا مطالعه و تحقیق در

ی خواهد پا در رت جلوگیري ازهدر رفتن سرمایه مملکت جلوگیري از مصرف بی رویه انواع کودهاي شیمیایی و در نهای

اي هورد نقشه آراهم داشت. لذا از ابزارهاي مناسب که می تواند امکانات الزم را در زمینه مدیریت حاصلخیزي خاکها ف

 رخی ازندي ببپهنه بندي عناصر غذایی می باشند. هدف تحقیق حاضر  بررسی ساختار فضایی و تهیه نقشه هاي پهنه 

نمونه   183اد در این تحقیق تعد می باشد. GISعناصر غذایی بر اساس استفاده از تکنیک هاي زمین آمار در محیط 

ندم شهرستان هریس واقع سانتیمتري خاکهاي زراعی زیر کشت محصوالت  کشاورزي بخصوص گ 30- 0عمق مرکب از 

 GPSستگاه از د موقعیت نمونه ها با استفادهدر شرق استان آذر بایجان شرقی و غرب استان اردبیل جمع آوري شده و

نگنز ، آهن و مس  مپتاسیم، روي، ، میزان شوري ، کربن آلی، فسفر ،  pHپس از آنالیز هاي آزمایشگاهی ثبت گردید و 

یم نبتدا انتایج آنها در جدولی در محیط اکسل جهت استفاده تهیه خواهد شد سپس جهت بررسی هاي زمین آماري 

 رازش دادهربی بپراش نگار تمامی عناصر آنالیز شده ترسیم خواهد شد و بعد مناسبترین مدل تئوري به داده هاي تج

قاط در ن رامترهاي نیم پراش نگار مدل کریجینگ معمولی جهت تخمین مقادیر عناصرخواهد شد.با تعیین شدن پا

از عوامل طبق  براي هرکدام GISمجهول بکار گرفته خواهد شد و نقشه پهنه بندي عناصر اندازه گیري شده در محیط 

  استانداردهاي موسسه تحقیقات خاك و آب کشور انجام خواهد شد.
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  مقدمه -1-1

در  ن خصوصیاتهاي بسیار متنوعی هستند. نوع و میزان تغییرات ایهاي زراعی داراي ویژگی خاك   

ها نآیمیایی هاي فیزیکوشتوان به ویژگیبسیار زیادي برخوردار است. از جمله میکشاورزي از اهمیت 

ذي )، ریزمغماکرو(اشاره نمود. از مهمترین پارامترهاي شیمیایی می توان به میزان عناصر غذایی پرمصرف 

وان از تا می رهاي خاك (کم مصرف)، هدایت الکتریکی، اسیدیته و مواد آلی اشاره نمود. پراکنش ویژگی

رآیند در ف .دهاي خاك به دست آوربرداري صحرایی، عملیات آزمایشگاهی و در نهایت نقشهطریق نمونه

شود. یکی از برداري شده به سطح مشخصی تعمیم داده میها، خصوصیات نقاط نمونهتولید این نقشه

  ).2009کاران، و هم Chenین روش، نقشه حاصلخیزي خاك است (هاي تهیه شده به امهمترین نقشه

رین بیشت "در تجزیه و تحلیل خاك به منظور تولید محصوالت زراعی، حاصلخیزي خاك معموال

خاك  توجه را به خود معطوف می دارد. حاصلخیزي خاك به سطح مواد مغذي قابل دسترس گیاه در

ستند. هختلف ممربوط می گردد.گیاهان براي رشد بهینه نیازمند مواد مغذي متعددي از خاك در مقادیر 

عناصر  ی کنداز جمله مواد مغذي خاك که در مقادیر بسیار کم نقش حیاتی در رشد و نمو گیاه بازي م

ب می محسو میکرو یا ریزمغذي ها هستند. مس، آهن، منگنز و روي از ریزمغذیهاي اصلی در رشد گیاه

ري نقشه کارگیانی عناصر و بشوند. امروزه نمونه برداري مرتب از خاك، بررسی میزان تغییر پذیري مک

  ).1382هاي حاصلخیزي در مدیریت حاصلخیزي خاك نقش مهمی دارد (لغوي، 

هدف تحقیق حاضر مطالعه بررسی روند تغییرات مکانی برخی عوامل موثر بر حاصلخیزي خاك (  

و تهیه  ،کربن آلی و عناصر فسفر، پتاسیم وعناصر ریز مغذي روي، منگنز، آهن،  مس ) شوري ، اسیدیته

میباشد.  GIS(1(نقشه این عوامل در مناطق زراعی شهرستان هریس بر اساس تکنیکهاي زمین آماري و 

مزیت استفاده از زمین آمار اینست که زمین آمار برخالف آمار کالسیک عالوه بر مقدار عنصر مورد بررسی 

موقعیت مکانی آن را نیز مورد تحلیل قرار داده و امکان محاسبه خطاي تخمین  را فراهم میاورد.استفاده 

) این امکان را فراهم میکند تا GISط (از تکنیک هاي زمین آماري مانند واریوگرافی و کریجینگ در محی

                                                
1- Geographic information System  



    

  

از نتایج تخمین براحتی به اطالعات مفید و نقشه هاي حاصلخیزي دسترسی پیدا نموده و از امکانات و 

در جهت هر چه بهتر مدیریت حاصلخیزي خاکها بهره مند شد.جهت تهیه نقشه هاي  (GIS)توابع 

) بکار گرفته خواهد  GISالعات جغرافیایی(حاصلخیزي در این روش ابزارهاي جدید شامل سیستم اط

استفاده از مقادیر  و با 2در این روش ما قادر هستیم که با استفاده از متد میان یابی یا درون یابیشد. 

اندازه گیري شده نسبت به برآورد آنها در نقاطی که فاقد نمونه هستند اقدام و اطالعات نقطه اي را به 

. در نتیجه نقشه هاي تهیه شده عالوه بر کاربرد ساده آن داراي اطالعات  اطالعات سطحی تبدیل نماییم

بسیار ذیقیمت خواهد بود که به مدیریت بهینه اراضی بویژه جنبه حاصلخیزي خاك کمک شایانی می 

  ).1385نماید. (فرج نیا و کالنتري، 

ي ـ  حظات  اقتصاداي از نظر مالتهیه نقشه حاصلخیزي اراضی کشاورزي کشور داراي اهمیت ویژه

  نمود: توان به موارد زیر اشارهاجتماعی است که از جمله می

 ها.تخمین بنیه غذایی خاك )1

  تعیین مناطقی که نیاز به مواد غذایی خاصی دارند.  )2

  طالعه.اي از مزارع در مناطق مورد متعیین نیاز کودي گیاهان در مزارع منفرد یا مجموعه )3

 وصیات خاك و نیاز گیاه.تعیین منبع کودي متناسب با خص )4

زبه س نیاتخمین نیاز کودي کل منطقه مورد مطالعه و برنامه ریزي براي سفارش کود براسا )5

 کارخانجات سازنده کود. 

 کاهش هزینه هاي جانبی.  )6

 توزیع عادالنه کود براساس نیاز گیاهان منطقه طبق نقشه حاصلخیزي خاکها  )7

 انیک و سالمکاهش آلودکی محیط زیست و تولید محصول ارگ )8

 کاهش واردات انواع کود هاي کشاورزي از خارج  )9

بهینه کردن مصرف کودهاي کشاورزي حاوي عناصر کم مصرف از طریق محدود   )10

 ري کهکردن مصرف آنها در مزارعی که خاك آنها دچارکمبود هستند و یا فقط اعمال عنص

 اي مشخص باشد.کمبود آن براي گیاه ویژه

گی تسهیل در مدیریت بهینه تغذیه خاك و گیاه به منظور کاهش پتانسیل آلود  )11

 .به خاكمحیط زیست توسط کودهاي شیمیایی و سایر مواد افزودنی 

                                                
 Interpolation-1 



    

  

  تاثیر مصرف بهینه کود در ارتقاي کمیت و کیفیت تولیدات  کشاورزي -2-1

ه و نیــاز آینــد با توجه به رشد جمعیت و مقدار عملکرد فعلی محصــوالت کشــاورزي در واحــد ســطح

 د کــه باعــثجمعیت رو به ازدیاد کشور، برنامه هاي توسعه ي کشاورزي باید به نحوي، طراحی و اجرا گــرد

ه بــافزایش تولیدات کشاورزي جهت تهیه ي غذا و پوشاك کافی بــراي جمعیــت کشــور و نیــز بــی نیــازي 

ود امکــان داخلی و فراهم نمــ واردات محصوالت کشاورزي شود. همچنین گذر از اقتصاد خودمصرفی و بازار

 نســت، در ایــو فراهم نمودن امکان ورود به بازارهاي جهانی نیازمند توجه جدي به عوامل مختلف تولید ا

رار قــمیان بخش کشاورزي نیز نظیر سایر بخش هاي اقتصادي باید جنبه هاي متعــددي را مــورد تحقیــق 

  دهد.

وم مــی باشــد. اول افــزایش ســطح زیــر کشــت، دافزایش تولیدات کشاورزي به دو طریق امکان پذیر 

شــت در  افزایش عملکرد در واحد سطح، با توجه به محدودیت هاي منابع آب و خاك، توسعه ي سطح زیرک

حصــوالت با محدودیت هایی همراه بــوده و حــداقل بســیار پرهزینــه اســت. بنــابراین بایــد بــازدهی م ایران

لخیزي راههاي حصول به این هدف باال بــودن ســطح حاصــ کشاورزي در واحد سطح را افزایش داد. یکی از

دي کرد اقتصــااراضی زیر کشت و استفاده ي کامل از استعدادهاي بالقوه هر زمین براي تولید بیشترین عمل

  است.

در حال حاضر علی رغم عدم افزایش محسوس مساحت اراضی زیر کشت نسبت به چند دهــه قبــل و 

یــن کود در کشور روندي صعودي داشته است. هر چند بخشی از احتی طی ده سال گذشته میزان مصرف 

کشــور بــا  افزایش ناشی از کشت مجدد و استفاده از ارقام پرتوقع و پر محصول است، امــا هنــوز کشــاورزي

غهــا زارع و بامصرف کود به میزان واقعی مورد نیاز فاصله قابل توجهی دارد. به نحوي کــه در بســیاري از مــ

  ن مورد نیاز مصرف نمی شود .هنوز کود به میزا

استفاده گسترده از کودهاي شیمیایی به منظور ارتقاي سطح حاصــلخیزي خــاك از ســالها پــیش در 

سال پیش در ایران آغاز شــده و از آن زمــان تــا بــه حــال بــه طــور روزافــزون  50سطح جهانی و از حدود 

درصــد  60تــا  50، 1978 تــا 1976گسترش یافته است. طبق محاسبات متخصصان فــائو در ســالهاي 

به خاطر استفاده ي صحیح از کودهاي شیمیایی و آلــی بــوده اســت ولــی ارائــه ي  افزایش محصول در دنیا

کمتر بر اساس ارزیــابی صــحیح وضــعیت حاصــلخیزي خــاك و بــا توجــه بــه  .توصیه هاي کودي در ایران

زایش عملکرد مورد انتظار حاصــل محدودیت هاي زمین و آب و اقلیم صورت گرفته است و در نتیجه اوال اف



    

  

نشده و ثانیا تعادل عناصر غذایی در خاك بر هم خورده و ثالثا این توهم براي کشاورز ایرانــی بوجــود آمــده 

  ).1378و طهرانی،(ملکوتی که هر چه بیشتر کود شیمیایی مصرف کنند عملکرد بیشتري خواهد داشت 

ســت، کیلــوگرم در هکتــار) ا200متوسط جهانی (علی رغم آنکه مقدار مصرف کود در کشور کمتر از 

 ته اســتولی مصرف کود در کشور نامتعادل بوده و تناسبی بــا نیــاز واقعــی گیاهــان زراعــی و بــاغی نداشــ

 گسترده ي کودهاي شیمیایی پــر مصــرف نظیــر ازت، فســفر و عــدم مصرف  ).1378و طهرانی،(ملکوتی 

 مصرف کودهاي حاوي عناصر کم مصرف و حاکمیت شرایط آهکی در بیشتر مزارع موجــب کمبــود عناصــر

ثــري کــه اکم مصرف در خاك شده و این امر بهداشت تغذیه ي جامعه را به مخاطره می اندازد. بــه لحــاظ 

رد کیفیت محصوالت کشاورزي دارند توصیه ي کــودي آن در حــد مــو عناصر غذایی کم مصرف بر افزایش

ود، نیاز ضروري است. توصیه ي کودي بیش از حد مورد نیاز موجب هــدر رفــت ســرمایه، بازیافــت کــم کــ

ر از کاهش درآمد کشاورز و بر هم خوردن تعادل عناصر غذایی در خاك می گردد. توصــیه ي کــودي کمتــ

اهش محصول و بروز مشکالت ســالمتی و از طــرف دیگــر موجــب کــاهش حد مورد نیاز از طرفی موجب ک

نــد. از کعملکرد می گردد. بنابراین توصیه صحیح کودي بر مبناي آزمون خاك اهمیت ویژه اي پیــدا مــی 

ز گیــاه کننــده ي عناصــر غــذایی مــورد نیــاجنبه ي مسائل تغذیه اي توجه به خاك به عنوان منبع تامین 

   ).1384( نادري،دارد اهمیت

ش روشهاي مختلفی براي بررسی وضعیت حاصلخیزي خاك ها وجود دارد که متــداول تــرین آنهــا رو

اك خــآزمون خاك است. در این روش می توان در کوتاهترین مدت میزان عنصر قابــل جــذب گیــاه را در 

بــه  اكخــاز طــرف دیگــر کیفیــت  اندازه گیري نمود که در این مطالعه آزمون خاك مبناي کار بوده است.

ی مطرح گردیده و منظور از آن این است که خاك خوب چــه خصوصــیات 90عنوان یک مفهوم در دهه ي 

ر یــک هاي متعــددي ارائــه شــده اســت. د دارد و انتظار ما از این خاك چیست؟ براي کیفیت خاك تعریف

  تعریف فرآیندهاي نامطلوب شرایط خاك نظیر فرسایش، کاهش مــواد آلــی، زهکشــی ضــعیف، فشــردگی،

pH  زء جــنامتعادل و فعالیت بیولوژیک پایین بررسی می شوند. در تعریف دیگري کیفیــت خــاك بــه ســه

 اساسی تقسیم بندي شده و اثرات خاك در این سه جزء که شامل حاصل خیزي، کیفیت زیســت محیطــی

 وعنــو سالمت گیاه، حیوان و انسان هستند، ارزیابی می شوند. بطــور اختصاصــی، کیفیــت خــاك ظرفیــت 

نهــا خاصی از خاك در عمل به وظایف خود می باشد. برداشت مردم از کیفیــت خــاك بســته بــه فعالیــت آ

تــوان  متفاوت است. به عنوان مثال از نظر کشاورزان خاك بــا کیفیــت ، زمــین حاصــلخیز، حفــظ و بهبــود

  ز ان تولید، افزایش سود و حفظ منابع خاك براي نسل آینده است. کارشناسان محیط زیست تعریفشا
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Abstract: Soil organisms on Earth is a valuable source of food basket And with the ever 

increasing population of the planet and need more food . There are two basic strategies for 

sustainable development in agriculture soAn increase in the cultivation of crops and the production 

efficiency of the unit is In this context, to increase the efficiency of cadmium in soil fertility 

management in plant conservation and sustainable development of any country plays a major role. 

Perhaps a centimeter soil conditions takes 100-300 years. The loss of this great capital And with it 

the loss of nutrients required by plants ،Search will eventually decay organisms and humans .

Therefore, the study of fertility, soil conservation and management And seeks to avoid the 

indiscriminate use of chemical fertilizers types And ultimately prevent loss of capital Az·hdr 

country will follow. Therefore, the right tools that can Soil fertility management in providing the 

necessary facilities Zoning Map nutrient requirements. This study spatial structure And zoning 

maps of nutrient By using geostatistical techniques in a GIS environment is In this study, using a 

GPS device, consisting of a large number of samples from a depth of 0-30 cm soil Cultivation of 

agricultural products, particularly wheat heris city Located in the East Province, East Azarbayjan 

December And West Ardebil collection After laboratory analysis of pH ،Salinity, organic carbon, 

phosphorus, potassium, zinc, manganese, iron and copper The results in the table will be provided 

for use in Microsoft Excel Then, for geostatistical analysis First half diffractographs will draw all 

elements analyzed And the best fit of the theoretical model to experimental data will be A set of 

ordinary kriging to estimate values of model parameters diffractographs half of the passive 

elements used will be And zoning map elements measured In a GIS environment for each of the 

countries will be in accordance with the standards of the Soil and Water Research Institute. 
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