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-0-0 مقدمه 

هايي اسو مه از ياک ساو باعا     پايدار اراضي، شناسايي مديريوهای اصلي در مديريو هدفيكي از 

ارتفاع ممي وميفي توليد در طوالني مدت شوند و از سوی ديگار، باعا  حفای ميفياو خااک گردياده و       

باشاد  به دليل اينكه خاک، يک سامانه پيچيده ماي  (.0110، 0 ويرا و گون ال  منجر به تخري  اراضي نشوند

هايي از خاک مه بتواند باه  الت آن به خوبي قابل شناسايي نيستند، تهيه نقشهوو تح ريو عوامل مر ر بر تري

بوده اساو  صاالحي    شناسانهای اصلي خاکپرامنش و ترييرات خاک را نشان دهد، يكي از دغدغهخوبي 

 هاای آماايش  و برناماه  0های خاک، منابع رايج اطالعاتي خاک برای ارزيابي اراضاي نقشه (.0007وخادمي، 

شاود.  هاای مطالعاات خااک محساوب ماي     هاا، هماواره از مهمتارين بخاش    هستند و تهياه آن  0سرزمين

شناسي، با هادف اخا  مالياات براساا  اساتعداد و قابلياو       داموچايف، به عنوان پيشرو در مطالعات خاک

-نقشاه های گوناگوني بارای تهياه   (. روش0110و همكاران،  0مولاراضي، اقدام به تهيه نقشه خاک نمود  

0هاای مرساوم ياا سانتي    روش"دسته ملي  در دومه اند های خاک توسعه يافته
0هاای ناوين  روش"و  "

"  

 (.0000، آبادیبداغ شوند  باقریبندی ميطبقه

تج ياه  شاود،  خصوصيات خاک به مار گرفته ماي پ يری های مه  مه در توصيف ترييرتج يهيكي از 

7های اصلي  مرلفه
PCA     0( اسو مه توسط محققين مختلف به مار گرفتاه شاده اساو  تچينكاو و زياک ،

0110.) 

                                                

1.Vieira & gonzalez 

2.Land evaluation 
3.Land use planning 
4.Buol 
5.Traditional or conventional soil mapping 
6.Modern soil mapping 
7.Principal Component Analysis  
8.Tchienkoua & Zeck   
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پا يری مكااني و   ريا مه بر اسا  اصال پيوساتگي، تري  های نوين رايج اسو يكي از روش،  0آمارزمين

ها را به صورت يک تابع رياضي به نام مند و همبستگي نمونههای علوم محيطي را مطالعه ميزماني ويیگي

 (.0001مند  محمدی، ارائه مي 0واريوگرام

-0-0 بیان مسئله 

مها    آگاهي از خصوصيات خاک، بويیه خصوصياتي مه از نظر توليدات مشاورزی و مسايل اقتصاادی 

ای به نقطاه ديگار   ز نقطه(. خصوصيات خاک ا0000 ، ايوبي و همكاران هستند، دارای اهميو زيادی اسو

 تفاوت در ماواد ماادری( و ياا غيار      دارای ترييرات مكاني هستند. اين ترييرات ممكن اسو به شكل ذاتي

  يميفاک دهدروی   تفاوت در مديريو منابع طبيعي( ذاتي
 ،زماني و همكااران و محمد 0110 همكاران، و0

 مطمئني معيار شود، گيریاندازه دقيق و صحي روش های  با صورتيكه در هاخاک در آهک (. تجمع0000

 از آهاک  تجماع  و شستشاو  خشاک، و نيماه  خشاک  هاای اقلي  در آيد.مي شمار به هاخاک برای شناسايي

 اناواع  و خااک  باين تكامال   تنگاتناگ  ارتبااط  همچنين روند.مي شمار به یزفرآيندهای خامسا مهمترين

، الاف؛ جعفارزاده   0070؛ جعفارزاده،  0070، 0پايج  و   مرماوت  اساو  شاده  ا باات  خامسااختي  نمودهای

هاای آهكاي باوده و باه دو صاورت      ملسي  ج ء غال  سانگ مربنات(. 0000برنهام،  و جعفرزاده ب؛0070

شود. پايداری ملسيو در دمای باال و فشار زياد، بايش از آراگونياو   آراگونيو در خاک يافو مي ملسيو و

های آهكاي  (. خاک0000گردد  ملكوتي و همايي، تبديل به ملسيو ميبوده و آراگونيو ني  به مرور زمان 

های سطحي آهكي معموأل در نواحي خشاک  گيری از ملسيو بومي هستند، خاکحاوی مقادير قابل اندازه

شاود. باا افا ايش نا والت     يافو مي باشد رتسانتيم 0/01نيمه خشک، جايي مه مي ان بارندگي ممتر از  و

 0/7های آهكي معموأل خاک. مندملسي  اف ايش پيدا ميخشک، عمق تجمع مربنات جوی در نواحي نيمه

≤pH  0/7های آهكي با دارند. خاک ≤ pH  تحو ت  ير زيادی نمک و ياNa و  0آيناد  هااولين  به وجود مي
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ها، بود يا نبود افق ملسايک و وضاعيو عناصار غا ايي را     خاک ملسي  درمقدار مربنات (.0110همكاران، 

دهد. چنانچه در يک خاک زراعي افق ملسيک ن ديک به سط  زمين باشد، ممكن اساو گياهاان   نشان مي

های پايين تار ماانع از نفاوذ ريشاه     وجود افق ملسيک در اليه مشو شده در آن از ممبود آهن رنج ببرند.

اغ ساي  باه   ، اين مشكل چند سال پس از تبديل اراضاي آهكاي باه با    گرددهای ژرفتر ميدرختان به اليه

ها در حالاو خشاک دارای   شوند، اين خاکآورده ميوضوح مشاهده گرديده و درختان به ناچار از خاک در

(. اگار چاه   0000العااده حساساند  ملكاوتي و هماايي،     پايداری ممي بوده و نسبو به فرسايش نيا  فاو   

های اسيدی دوساو  ي در گونهمربنات ملسي ، بدليل حالليو م ، ا ر سوء بر رشد بيشتر گياهان ندارد، ول

سازد. بر ا ر تبخير و تعر  در منااطقي ماه آب   نظير چای، زيادی آن مميو وميفيو محصول را مت  ر مي

های سطحي خاک رسوب مارده  ملسي  در افقزيرزميني ن ديک به سط  زمين اسو، مقدار زيادی مربنات

هاايي باا دشاواری    شه گيااه در چناين خااک   سازد. نفوذ آب و ريو موجبات سيماني شدن آن را فراه  مي

ملسي  در خاک زماني حام  اساو ماه فراواناي    (. ا رات مفيد مربنات0000بوردی، مواجه خواهد شد  بای

ملسي  در خاک موج  تشكيل افق ملسيک نشده باشد، زيرا در صورتي مه مقدار مربناات ملساي    مربنات

ب و ريشه گياهان باا دشاواری مواجاه شاده و نهايتا  باه       از حد متعارف در عمق خاک بيشتر باشد، نفوذ آ

های شايميايي  ملسي  بر وامنشخشكيدگي گياهان حسا  منجر خواهد گرديد. حالليو و رسوب مربنات

ذاتاي خااک    خاواص  هایتنوع يكي از ويیگي(. 0000همايي،  محيط ريشه ت  ير مستقي  دارد  ملكوتي و

اهداف متفاوت ماورد   برایو های مختلف قيا مدر  مكانيتوزيع  خواص خاک و (.0110، 0ارساهين  اسو

باا دقاو معلاوم در     مماي  هاای نقشه هيآمار قادر به ته. (0117و همكاران، 0شكال  استفاده قرار مي دهند

 ينا بيشيماودی و پا   ازهاای يساط  ن  نياي برای تع ييبه عنوان مبنا توانديمورد خواص خاک بوده، ل ا م

آن اساو. در   يو مكاان  يزماان  ریيرپ ييخاک تر دیيمل هایيیگياز و يكباشد. يعناصر  ويسم ايممبود 

و  رناد يهستند ماه در طاول زماان و مكاان متر     ليدخ يمختلف ندهایيخاک عوامل و فرآ ليتشك نديفرآ
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-يم رييخاک در زمان و مكان تر هایيیگيو ليدل ني. به همردگييها شكل مآن ريخواص خاک تحو ت  

متفااوت   هاای ا يا ماه در مق  ادیيز ندهایياز برهمكنش فرآ راياسو ز دهيچيآن پ راتييتر. بعالوه منند

نقشه بارداری   تفاوت اصلي شيوه سنتي و نوين (.0110 ،وو گن ال راي و دآييم لحاص منند،يعمل م يمكان

باه  های سانتي، خااک   در روشهای خاک اسو. پ يری ويیگيها نسبو به تريير، ديدگاه متفاوت آنخاک

گيرد و اصل بر تعمي  نتايج نقاط مطالعااتي باه مال واحاد     عنوان يک موجوديو ناپيوسته مد نظر قرار مي

و  0زو  شاود های نوين، خاک به عنوان يک موجوديو پيوسته در نظر گرفتاه ماي  نقشه اسو، ولي در روش

های آن در ايان  ويیگيهايي اسو مه خاک يا ه(. در روش سنتي، هدف جدا مردن محدود0110همكاران، 

 اناد ني شرح داده شاده جها در مدل سازی و ترييرات آنها تا حد امكان يكسان باشد، عوامل خاکمحدوده

برداری سنتي خاک، تعماي  نتاايج حاصال    نقشه در (.0000، 0جنيعامل اصلي ترييرات خاک هستند  مه 

باشاد  پ يری مكاني  و يا زماني( خاک ميرشاهد به مل واحد نقشه، بدون در نظر گرفتن تري هایاز خامرخ

بيني توزيع مكاني خصوصيات خااک  برای تهيه نقشه و پيشبه همين دليل (. 0110و همكاران،  0يوتسو 

آمااری باه دليال در نظار     هاای زماين  پيشاين، روش ي وجود دارد مه بر اسا  تحقيقات های مختلفروش

 بامساتر و   هاا، عملكارد بهتاری دارناد    گي مكااني آن ها و همچنين همبستگرفتن موقعيو و آرايش داده

آماری بايش از  های زمينروش (.0110و همكاران،  0براتني؛ مک0110و همكاران،  0؛ چنگ0110، 0اوايور

سال اسو مه در علوم خاک ماربرد دارند. برخي دانشامندان از آن باه عناوان ابا ار پيشارفته مساايل        01

باه دليال اينكاه     (.0110همكااران، و 0زناگ  و 0001، 7 بورگس و وبستر منندمرتبط به علوم خاک ياد مي

 هاداده اين بايستي و باشدنمي پ يرامكان برداری،نمونه گسسته نقاط از ایمجموعه براسا  م رعه مديريو

 و رياضاي  پردازش و تحليل و تج يه اب ارهای به مارگيری ل ا گردند تفسير اطالعات از یاپيوسته قال  در

                                                

1.Zhu 

2.Jenny 
3.Utest 
4.Baxter & oliver 
5.Cheng 
6.Mc bratney 
7.Boreks & Vbeste 
8.Zhang 



 

 0 

 باه  مرباوط  اطالعاات  و نظار  ماورد  متريار  عددی ممي و اطالعات هم مان به مارگيری توانايي مه آماری،

 مكااني  آمار را مربوط آماری هایروش یامجموعه .اسو ضروری دارند، را هاجررافيای داده نسبي موقعيو

 و توصايف  باه  قاادر  شود ماه تعريف مي آمار عل  از ایشاخه به عنوان مكاني آمار خالصه به طور د.نامنمي

 مكااني  پارامنش  الگاوی  تخماين  و درون يابي ،واريوگرام  توسط نظر مورد مترير مكاني ساختار مدلسازی

 (.0077 محمدی،  اسو متريرها از مي ان ه  هاینقشه تهيه و متريرها

 مار به مختلف هایمقيا  در خاک هایويیگي الگوی توزيع تعيين برای غالباً يابي درون هایروش

 اين اصلي وظيفه .باشدمي مكاني وابستگي دارای و بوده زياد هاهداد تعداد موارد اغل  در مه روند مي

 يابي مكاني درون يا بندیپهنه آن به مه باشد مي نامعلوم مناطق در نظر مورد مميو مقدار تعيين هاروش

 و تج يه به آمارزمين روش مه گفو توان مي(. به طور ملي 0110ان، و همكار ل هنگ شودمي گفته ني 

 قرار جهو و فاصله مقادير، بين عبارتي به يا و بوده مكاني ساختار دارای مه پردازدمي متريرهايي تحليل

ترييرات های يندآفردرک الگوها و  (.0000 ،اکپ حسنيمنند برقرار مي مكاني ارتباط مقادير گرفتن

توجهي به ترييرات مكاني ممكن اسو نتايج باشد. بيمنابع خاک ميمارآمد خاک مليد مديريو  مكاني

برداری نشده، در محل نمونهمقدار بيني مند تا در پيشآماری ممک مينامطلوب داشته باشد. برآورد زمين

حداقل رساندن واريانس خطای تخمين به  بابا در نظر گرفتن همبستگي مكاني بين نقطه برآورد و نمونه 

طور مو ر برای ارزيابي ترييرات مكاني خواص و  به  (0110و همكاران،  0پياده سازی شود  سايتوو ه ينه 

م با دقو معلو يهای ممنقشه هيقادر به ته زمين آمار (.0110و همكاران،  0شود  مولرخاک استفاده مي

-شيمودی و پ یازهايسط  ن نييتع برایيي عنوان مبنا به تواندي، ل ا مباشدميمورد خواص خاک  در

 (.0111، 0شود  گووارت گرفته مار به خاک در گياه نياز مورد ييعناصر غ ا ويسم اي ممبود وجود ينيب

 آرايش و مترير مقدار توأم بررسي امكان عملي آمار شاخه های از يكي عنوان بهآمار همين دليل زمين

درون  هایروش ساير به نسبو روش اين و نمايدمي فراه  هاداده تحليل در را مشاهدات زماني و مكاني
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  تاتمي  اسو بهتری دقو دارای يابي
در يک خاک های خواص يابي مردن نقشه(. درون0110 همكاران، و0

. عليرغ  باشدمي اعما  تحو ت  ير خواص خاک دردر حالي مه يک خاک واقعي  پ يردصورت ميعمق 

شناسي و روشمه تواند خاک را بهبود بخشد بندی خاک ميها، ترمي  زمين آمار با طبقه اين محدوديو

برداری مورد نظر برای توصيف درسو واحد خاک الزم اسو مه توسط به ويیه تعيين شدت نمونه

 (.0000و همكاران،  0نويسندگان مختلف پيشنهاد شده اسو  استين

مشاكالت   به دليل وجود همبستگي بين متريرها، گيري ،دازه ميرا ان متريرهنگامي مه تعداد زيادی 

هاا را  ي اسو مه دادهيهاآيد و تعداد روابط ني  بيش از تصور خواهد بود، ل ا نياز به تكنيکعملي بوجود مي

 مااهش باشد مه هادف اصالي آن   ( ميPCAهای اصلي  مرلفه به ها تج يه. از جمله اين روشدماهش ده

. يعناي مجموعاه   شاود  حفای  تا حاد ممكان  ها متريراطالعات موجود در  مه سو به نحویهامتريرتعداد 

بيشاتر   ترمند، به نحوی مه اين مجموعاه ماوچك  های اصلي را به يک مجموعه موچكتری تبديل ميمترير

 0؛ بوراوماا 0110، 0؛ جيانگ و تلن0110و همكاران،  0مند  مومسها را توجيه ميترييرات موجود در داده

 (.  0117و همكاران، 

-0-0  های پژوهش: سؤال 

 مربنات خاک تحو ت  ير عمق ترييرات معني داری دارد؟آيا مي ان ملسي  -

 های تجمع مربنات با استفاده از زمين آمار ممكن اسو؟آيا امكان تشخيص افق -

مورد اوت در منطقه فمت هایعمقو در  م رعه  خاک در سط ايييميو ش  يكييف اتيآيا خصوص -

 باشند؟مكاني مي راتييتر یمطالعه دارا

-0-0 :پژوهش های فرضیه - 
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 گيرد.مربنات خاک تحو ت  ير عمق قرار ميمي ان ملسي  -

 آمار قادر به تخمين ترييرات آهک با عمق اسو. زمين -

-0-0 : پژوهش اهداف 

 آماری در بررسي ترييرات عمودی برخي خصوصيات خاک.های زمينارزيابي توانايي روش -

 برداری نشده.ها در نقاط نمونهبررسي ترييرات عمودی برخي خصوصيات خاک و پيش بيني آن -

 پ يری خصوصيات خاک.يكنواختي و ترييرممي مردن غير -

GSآماری در محيط تهيه نقشه توزيع آهک با استفاده از تكنيک زمين -
+. 

 ي.ه مطالعاتآهک در منطق عيتوز یآمار يبررس یبرا PCA کيتكن یريبكارگ -

-0-0 : ضرورت و اهمّیت پژوهش 

 . ضارورت شاناخو  باشاد يم ويحاي  اهم یومشاورز یامولوژ ويريخاک در مد هایيیگيو شناخو

در خامهاای   يو شوری، ممبود ماواد آلا   pH  انمي بودن باال ها،بودن خاک يآهك ليبه دل رانيدر ا خاک

 باشاد يما  بااال  اريعناصر م  مصرف بسا  یهيبه و ييعناصر غ ا ويو عدم تعادل در مصرف مود، حالل ياعزر

 و اهيعناصر در محلول خاک و عدم ج ب توسط گ نيبه علو ممبود ا ن،ي(. بنابر0110و همكاران،  يثربي 

 بروز انسان در نهايتاً و دام در هاآن ممبود مود، مصرف در تعادل عدم به دليل عناصر، نسبو تعادل يا عدم

ر ، های بسيار مه  خاک همچاون  به همين دليل با بررسي ويیگي (.0070طهراني،  و نمايد  ملكوتيمي

سازی عناصر غ ايي مورد نيااز گيااه، ميا ان آب قابال     ماده آلي، مربنات ملسي  معادل مه در ج ب و رها

و ترسي  مربن نقش مر ری دارناد  سنگين، مديريو فرسايش خاک آورد پتانسيل خطر فل ات دستر ، بر

0مكابه؛0117و همكاران،  0و هوانگ
0؛ مرسمانس0110و همكاران،  

در يافتن معايا   و  (0110و همكاران،  

ماديران و  ها و اطالعات مورد استفاده دادهدرصد  01مه بيش از آنجا  زا .و م ايای خاک نقش مهمي دارند
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ني و چگاونگي  ای مرتبط با موقعياو مكاا  متخصصان مختلف از جمله علوم محيطي و علوم خاک، به گونه

هاا باياد باا در نظار     تحليل اين گونه داده های مكاني اسو، پردازش و تج يه وها در گسترهقرار گرفتن آن

 تهيه برای مختلفي هایروش (.0000 ها نسبو به يكديگر انجام شود  محمدی،گرفتن موقعيو مكاني آن

 هاای روش پيشاين،  اساا  تحقيقاات   ربا  مه دارد وجود خاک خصوصيات توزيع مكاني بينيپيش و نقشه

 عملكارد  هاا، آن همبستگي مكااني  همچنين و هاداده آرايش و موقعيو نظرگرفتن در دليل به آماریزمين

بنظار   .اساو  انجاام شاده   زيادی تحقيقات خاک خصوصيات مكاني بررسي ترييرات زمينه در دارند. بهتری

هاای  سالمو جامعاه بشاری، بكاارگيری روش    بر روی ميفيو آن رسد با توجه به نقش اساسي خاک ويم

هاای  تار خصوصايات خااک بايش از پايش ضارورت دارد. نقاش       آماری جهو برآورد هر چاه دقياق  زمين

حاصلخي ی خاک يک منطقه مشاورزی امكان توصايه مقادار مودهاای شايميايي ماورد نيااز را بار پاياه         

ری باردا آورد، اماروزه نموناه  نطقه فراه  ميترييرات ساختار مكاني عناصر غ ايي مورد نياز گياه برای آن م

های حاصلخي ی خااک نقاش   پ يری مكاني عناصر و به مارگيری نقشهرييمرت  از خاک، بررسي مي ان تر

تواند باع  ماهش رشاد و در  ها عنصری مه ممبود آن وجود دارد و ميمهمي دارد. با استفاده از اين نقشه

آماار در  (. بنابراين، زماين 0000، 0خواهد شد  مورگان و ا نهايو ماهش عملكرد محصول شود مشخص 

 تواند اب اری مناس  برای تهيه نقشه حاصلخي ی باشد. م يو استفاده از زمين آمار ايان مي GISترمي  با 

آمار بر خالف آمار مالسيک عالوه بر مقدار عنصر ماورد بررساي موقعياو مكااني آن را نيا       سو مه زمينا

يكاي از  (. 0077، پااک  آورد  حساني داده و امكان محاسبه خطای تخمين را فراه  ماي مورد تحليل قرار 

توان مقادير ياک خصوصايات را در نقااط    آمار اين اسو مه با استفاده از آن ميهای زمينبارزترين ويیگي

باا ناام    آماار آورد مارد. ايان ويیگاي زماين    بار  های مادل وارياوگرام  ه با استفاده از پارامترگيری نشداندازه

اريا  باا خاصايو پيرايشاي     گر ناا يابي مريجينگ مه يک تخمينروش درون. شودشناخته مي 0مريجينگ

نوان يک داند، به عها ميبدون در نظر گرفتن مقدار آنو ها اسو و واريانس خطا را تنها ناشي از محل داده

                                                

1.Morgan & As 
2.Kriging 
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باه هماين    (.0110و همكااران،   0گوانا   انددر نظر گرفته رات مكاني و زماني مننده دقيق ترييبينيپيش

بارداری چنادين   آماری تا حدی زياد شده اسو ماه در فواصال نموناه   امروزه اعتماد به تكنيک زمين دليل

؛ زناگ و ماک   0110و همكااران،   0 لاوپ   شاود ماي مريجينگ اساتفاده   ، ازهاميلومتر ني  برای تهيه نقشه

 (.0110، 0گرات

                                                

1.Wang 
2.Lopez 
3.Mc Grath 
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-0-0 شینه مؤلفه اصلییپ 

-0-0-0 خارجی پیشینه 

های اصالي  مرلفهتج يه تحقيقات نسبت  قابل توجهي در سط  دنيا در ارتباط با نقشه سازی و ماربرد 

( 0010  0روش مرلفه هاای اصالي را ابتادا ماارل پيرسان      در ارزيابي روند ترييرات خاک انجام شده اسو.

برای متريرهای غيرآماری پيشنهاد مرد. در امثر موارد يک تحليل از مرلفه های اصلي، ارتبااط هاايي ماه    

را آشكاااار مي سازد. تحليل مرلفاه هاای اصالي در مباحا  رگرسايون چناد        اسو قبالً حد  زده شده

( بررساي خصوصايات   0000  0دورال ود.عاملي ني  به مار گرفته مي شتج يه گروه بندی و تج يه متريره، 

 .هاای اصالي انجاام دادناد    باا اساتفاده از مرلفاه   را خاک  EC مرتبط باهای شيميايي آب زيرزميني و داده

نيكل خاک مه در مرلفه اول ظاهر شدند باا   ( ني  نشان دادند مه توزيع مبالو و0000همكاران   و 0وبستر

های اصلي نشان مرلفهتج يه ( با استفاده از 0000  0ساوال  ومولين نوع مواد مادری منطقه مرتبط هستند.

اعظماي از  هاای خااک، بخاش    مربن آلي به عناوان مهمتارين ويیگاي    دادند مه شن مل، شن ري ، ر  و

 01( روی 0111و همكااران    0گناانو نيمساتر . های خاک را در سط  م رعه توجيه نمودندترييرات ويیگي

 باه روش  رهيآمار چند متر و آمارنيزمتج يه خصوصيو في يكي و شيميايي خاک در نواحي مرم ی ايتاليا 

آمااری چناد   زماين تج يه انجام ( ضمن 0110چينلي و همكاران  انجام دادند. فاک ياصل هایمرلفهتج يه 

-ر ماي يبردند مه مقادير مروم، نيكل و مبالو در خاک با ه  ارتباط دارناد و از ياک منشا  تا      ه پيمترير

شناسي دريافتند مه توزيع مكااني ايان ساه   اول روی نقشه زمينشه مرلفه اصلي ها با انطبا  نق. آنپ يرند

                                                

1.Pearson 
2.Deverel 
3.Webster  
4.Ovalles & Collins  
5.Castringnano  
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( منباع ورود  0110و همكاران  0مانتا . شودشناسي منطقه منترل مي زمين هایعنصر توسط سازند 

هاای  مرلفاه تج ياه  هاا از روش  برخي عناصر سنگين را در ايتاليا بررسي مردند و برای ماهش تعداد مترير

ويیگاي   00پا يری  ( در توصايف ترييار  0110شومال و همكاران  ای استفاده مردند. اصلي و تحليل خوشه

ترييرات عملكرد ذرت را به  های اصلي ممک گرفتند واوهايوی آمريكا از تج يه به مرلفه هایمختلف خاک

0تچنكا و زيکاند. های خاک نسبو دادهترييرات ويیگي
هاای اصالي   ( با اساتفاده از تج ياه مرلفاه   0110  

 و 0ارکتا  ( و0110همكااران    شاومال و  .ويیگي خاک را مورد بررسي قارار دادناد   00پ يری مكاني تريير

های اصلي در پامستان توانستند توزيع مكاني عناصار مميااب   مرلفهتج يه ( با استفاده از 0110همكاران  

( توزياع مكااني خصوصايات خااک را باه      0110و همكااران   0ديفرا  .رار دهندقها مورد بررسي را در خاک

. مختلاف ماورد بررساي قارار دادناد     های اصلي در اعما  و تحليل مرلفه واريوگراموسيله دو مدل ترميبي 

را ( در ارتباط با عناصر سنگين مطالعات متعاددی  0117  0اسكوربيک و انجياو  (0110همكاران   براوما و

های اليه ،های اصليتج يه مرلفهروش ( با 0117 0های اصلي انجام دادند. دميرلبا استفاده از تج يه مرلفه

( ني  اسيدی شادن  0117بوراوما و همكاران   ورد بررسي قرار دادند.های ترميه مخانهدر رود را خشكسالي

های اصلي در اعماا  خااک ماورد مطالعاه قارار      مرلفهتج يه آمار و های جنگل را با استفاده از زمينخاک

. زو و قارار داد آزماون   مورد های اصليتج يه مرلفهرا با ( روند تريير پارامترهای اقليمي 0110 7 وان دادند

 .های مربوط به ميفيو آب از اين روش استفاده مردنددر بررسي دادهني  ( 0100همكاران  

-0-0-0 داخلی  پیشینه 

بنادی بارنادگي   پهناه  ،هاای اصالي  مرلفهتج يه ( با استفاده از روش 0000ناظ  السادات و شيرواني  

بندی عناصار  ( پهنه0007الي  ايوبي و خرم بيني دمای آب سط  خليج فار  را انجام داد.زمستانه و پيش

                                                

1.Manta  
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بررسي  GISهای اصلي و مرلفهتج يه خاک سطحي به ممک  غ ايي قابل استفاده را در آپايپولي هند و در

تحو مديريو زارعين و مرلفه دوم عالوه بار ماديريو    سوم مردند و به اين نتيجه رسيدند مه مرلفه اول و

هاای خااک و عملكارد    ( با استفاده از ويیگاي 0000همكاران  شود. ايوبي و خاک منترل مي pHبا شرايط 

 07های اصلي در استان گلستان به اين نتيجاه رسايدند ماه ايان تكنياک      مرلفهتج يه محصول به ممک 

باشاد. سايفي و   مند و بخش ديگر مربوط به عوامل ماديريتي ماي  پ يری عملكرد را توجيه ميترييردرصد 

هاای  های اصلي برای اهداف متفاوتي نظير ارزيابي و پايش ايستگاهمرلفهتج يه ( از روش 0001  همكاران

پا يری  ( ترييار 0000قائمي و همكاران   های اصلي و فرعي بهره جستند.هواشناسي جهو تعيين ايستگاه

ي قرار دادناد و  سررهای اصلي مورد بعملكرد ذرت بر مبنای خصوصيات خاک را با استفاده از تج يه مرلفه

 هداا پيچي طاا بروا هاا مطالع ناامكا لياصا یها هالفمر هرامتري داچن الي انآ نتايج دسو يافتند مه به اين

در  ااااخط انمي  ماهشو  خطي ه   را فح  با هگياو ( همبسته یمتريرها  کااااخ تصوصيااااخ يناااب

 انتو مي دعملكر یترييرپ ير بر مو ر یاااااهرفامتواز  گاهيآ با ينابنابر. زدسا مي ميسر عيزرا یتفسيرها

 هاا يرو ياا ب دبررااا ماز  یوگيراا جل ایبر ها دهنها فمصر چگونگيرا در  حيحياا ص ديريتيام یهارهكارا

بيني تبخير و تعار  گيااهي   ( پيش0000شيخ السالمي و همكاران   رزی ارائه نمود.ومشا ضيدر ارا هادمو

مورد برسي قارار دادناد و باه ايان نتيجاه      ريره تهای اصلي و رگرسيون چند مرا با استفاده از تج يه مرلفه

 انعنو به توجيه مارد و را  لياصا یااهداده مندگياپراز  صددر 00/07ع  مجمواول  هامرلفدو  ،رسيدند مه

 شد. ئهارا خطين گرسيور لمد نهاآ یاامبن برو  شدند گرفته نظردر  صليا یها مرلفه

-0-0 آمار زمینپیشینه  

-0-0-0 پیشینه خارجی 

شاروع شاد و پاس از آن مااربرد      0001در خامشناسي از اوايل قرن آماری زمينگيری از روش هبهر 

-به طور ملي امكاان اساتفاده از روش   گاني به خود گرفوهای زمين آماری در خامشناسي جنبه همروش

-قو تخماين دآماری و همچنين های خامي، نوع روش مناس  زمينآماری برای تخمين ويیگيهای زمين

پا يری آن در  وی ترييار ها بستگي به نوع ويیگي مورد مطالعاه و الگا  ارگيری اين روشهای حاصل از به م
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ه را بارای بررساي مكااني برخاي     متريار زمين آماار چناد   تج يه ( 0111و همكاران   0وچيبمنطقه دارد. 

ايي خاک در شمال ايتاليا مورد استفاده قرار داده و نتيجه گرفتناد ماه تلفياق    يخصوصيات في يكي و شيم

تواند در راستای بهبود مديريو در سط  م رعاه  آماری ميهای زميننش متخصصين پدولوژی با تكنيکدا

( توزيع عمودی مقدار ماربن آلاي خااک را در ارتبااط باا اقلاي  و       0111  0اگي و جكسونبجو مفيد باشد.

-مهمتارين پايش  مه باارش و اقلاي     پوشش گياهي مورد بررسي قرار دادند. نتايج اين محققين نشان داد

سانتي متر فوقاني خاک هستند در حاليكه در اعماا  بيشاتر    01آلي خاک در های مقدار مربنمنندهبيني

و همكااران   0وانگ خوردار اسو.آلي خاک از اهميو بيشتری بربيني مقدار مربنخاک، مقدار ر  در پيش

مامااروزان و  انگرد ذمار مردناد.   هاا را همسا  متريار پ يری خاک تماام  ( در تعيين فامتور فرسايش0110 

GSپ يری خااک را باا اساتفاده از    ( برای بهينه سازی توليدات مشاورزی، نقشه تريير0110  0تامالودين
+ 

( مادل پايش   0110اند. ليو و همكااران   تهيه و براسا  اين نقشه نوع محصوالت را انتخاب و توليد نموده

اين محققين  .را با ماربرد روش زمين آمار تعيين مردند های گياهي اراضي پسو فلميش بلیيکبيني گونه

، امالح ملسي ، منيا ي ، ساولفات، ملار، نيتارات، آمونياوم،      pHخصوصيات خاک و آب زير زميني از قبيل 

آماار نقشاه خصوصايات    های زمينفسفات، آهن و پتاسي  را اندازه گيری مردند. سپس با استفاده از روش

پ يری خاک، مدل نماايي را بارای   در بررسي ترييرات مكاني فرسايش (0110  0يهو. م بور را تهيه نمودند

های جامعي بارای  ( نقشه0110و همكاران   براتنيمک ر  به عنوان يک مدل بهينه انتخاب مردند. مترير

بارای ياک    GISآماار، سانجش از دور و   خواص بيولوژی، في يكي و شيميايي خاک و با اساتفاده از زماين  

پا يری عناصار   ( با هدف بررسي مي ان ترييار 0110و همكاران   0منطقه ب رگ در استراليا ارايه مردند. ليو

بارداری قارار   ميلومترمربع را مورد نمونه 000ای به مساحو ميكرو شامل آهن، روی، مس و منگن  منطقه

فتار و خصوصيات ترييرپ يری چهار عنصر های برنج توانستند رنمونه از خاک شالي ار 000تج يه داده و با 
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0ساان  تعيين نمايناد.  GISآماری و های زمينم مور را با استفاده از روش
 ترييارات ( 0110  همكااران  و 

 بررساي  چين گرمسيری نيمه یتپه منطقه در آماری زمينتج يه  براسا  را خاک ميفيو مكاني و زماني

 ترييرات و ( pHو آلي مواد فسفر، تاسي ،ک  پخا هایويیگي تمام مه داد نشان آماری زمينتج يه  مردند.

( خصوصيات في يكاي و شايميايي خااک را در    0110و همكاران   0نل بوده اند. مكاني ساختار دارای هاآن

آمااری درون ياابي   های زماين ای در زاگر  مياني، با ماربرد روشهای مختلف مديريتي برای مطالعهروش

نيا  از روش   (0110و همكااران    0ساری  به بيان اطالعات مكاني با دقو قابل قبول شاد. مردند مه منجر 

آمار برای تعيين خصوصيات خاک مناطق مناس  برای احداث چراگااه در حوضاه آماازون در مشاور     زمين

 ای در نيوزيلند( مي ان موجودات ري  خاک را در منطقه0110( و همكاران 0برزيل استفاده مردند. استارک

 و (0110و همكااران    0لاي  ها را برآورد نمودند.آن مردند و مي ان فعاليو يابيآمار درونهای زمينبا روش

. های پهنه بنادی اساتفاده مردناد   های زمين آمار برای تهيه نقشه( ني  از روش0110و همكاران   0امپراتو

( در مطالعات خود از زمين آماار بارای تهياه    0110و همكاران   0جوانگ و (0110و همكاران   7رودرگوي 

( خصوصايات  0110و همكااران   0پانااگوپولو   .های توزيع غلظو فلا ات سانگين اساتفاده مردناد    نقشه

ياابي  درون GISآماار و  في يكي خاک يک م رعه را برای توليد نقشه قابليو توليد ماهو با استفاده از زمين

بارای   را آمااری های مختلف زماين روشای در استراليا در منطقه( 0110 00وتميچوو  01مردند. رابينسون

خاک مه در مي ان محصول تا  ير دارد باه ماار بردناد و نتاايج مطلاوبي بدساو         از ييابي خصوصياتدرون

و محتاوای آب خااک بارای     pHبامتر را باا متريار ممكاي    ( مي ان ازتو0110و همكاران  00بارنسآوردند. 
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( توزياع مكااني عناصار    0110و همكااران    0آمار تخمين زدند. چنگدر انگلستان به ممک زمين ایم رعه

هاا را در گياهاان منطقاه ارزياابي     نيتروژن و فسفر را در گياهان فالت اورد  بررسي مردناد و ميا ان آن  

-اده از روشای در الج ايار باا اساتف   نقشه شوری خاک را برای منطقه( 0110و همكاران   0نمودند. دوئايي

هاای ممكاي در روش   ای باه عناوان داده  در اين تحقيق از تصااوير مااهواره   آماری تهيه مردندهای  زمين

0نتايج قابال قباولي بدساو آماد. مرولياک      مومريجينگ استفاده شد و
و  0جيااچو ( و 0110و همكااران    

شامال شار  چاين    هاای  آلاي در خااک  ( طي پیوهشي مه بر روی پرامنش مي ان مااده 0117همكاران  

آلاي خااک را باه    مي تواند توزيع مكاني مااده اند به اين نتيجه رسيدند مه روش مريجينک معمولي داشته

با استفاده از دو روش مريجينگ و مومريجينگ غلظاو عناصار    (0110و همكاران  0آورد مند. چندقو بر

نقشاه   ياابي و شار  چاين درون   مس، روی، مبالو، نيكل، منگن ، جيوه و مادمي  را در اراضي مشااورزی 

( الگوی ترييرات مكاني و زماني نيتاروژن را در  0101و همكاران  0ها را بدسو آوردند. جان هانگتوزيع آن

ای از چين با خاک آهكي مورد مطالعه قرار دادندمه نشان دادند ديگر عناصر خاک مانند ماواد آلاي   منطقه

. بگا ارد داری روی غلطاو نيتاروژن   توانند ت  ير معناي مي خاک pHو  صد ر  خاکخاک، فسفر مل، در

( بارای مطالعاه خااک از روش مريجيناگ     0100و همكااران   0جاوان ( و 0101  0و بوچنان 7تريانتافليس

( دريافتند مربن آلي خاک به شدت با باارش و دماا   0100همكاران   معمولي استفاده مردند. ميرسما  و

( پس از تهيه نقشه ترييرات مكااني  0100  01محمد و ابدودارد.  بلیيک همبستگي های مشاورزیزميندر 

های مكاني عناصر خااک ابا اری   برخي از خصوصيات خاک برای م ارع سودان بيان داشتند مه تهيه نقشه

هاای مناابع   تاوان نگراناي  ماي هاا  اسو جهو مديريو و پايش ترييرات خاک و همچنين توسط اين نقشه

( تا  ير ترميا    0100پيشاه و خرماالي    زراعو .يطي را تحو نظارت در آوردهای محامولوژيكي و فعاليو
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آلي خاک در طيف اقليمي مورد مطالعاه قارار   ها و نوع ماني رسي را بر مقدار مربنخاک، پايداری خامدانه

مقادار  ياباد و باين   ها اف ايش ماي آلي با اف ايش اندازه خامدانهها نشان داد مه مقدار مربن نتايج آن. دادند

آلاي خااک باه وسايله     آلي ارتباط معني داری پيدا نشد و اينگونه بياان شاده ماه ماربن    ماني ر  و مربن

 باه روش  ( ترييرات مكاني مواد آلي خاک را0100و همكاران  0مارچتي .شودهای اقليمي منترل ميفامتور

ای واقاع در  مديتراناه آماری به عنوان شاخصي جهو بيان ماهش پايداری خاک تحو شارايط اقلاي    زمين

% منطقاه ماورد مطالعاه    70صاد ماواد آلاي خااک در     ها نشان داد درمرم  ايتاليا مطالعه نمودند. نتايج آن

في از حداقل وابستگي را با بافو خاک دارد اما همبستگي مطلاوبي باا نسابو ماربن باه نيتاروژن در نصا       

خود هدايو هيادروليكي اشاباع خااک    يق در تحق( 0100وانگ و همكاران  بندی شده دارند. منطقه پهنه

در چين با مريجينگ معمولي بررساي مردناد و بهتارين مادل را بارای الياه        سي را در سط  و زير سط ل

ر ( ت  ير اقلي  را بر انتقال ماربن آلاي محلاول د   0100و همكاران  0سطحي و زير سطحي پيدا مردند. تيان

هاا نشاان داد دماا    متفاوت مورد بررسي قرار دادند. نتايج آنبا چهار اقلي  های آمريكا خانههفو ساحل رود

 درجه و مقدار باارش ماافي باشاد دارد.    0مهمترين ت  ير را بويیه زماني مه ترييرات دمای ساليانه بيش از 

تريره خواص في يكي و شايميايي را  زمين آمار و چند متج يه ( با استفاده از 0100و همكاران   0بيتنكارت

   قبل و بعد از تسطي  بررسي مردند ر خاک دشود

-0-0-0 پیشینه داخلی 

آماری برخي از خصوصيات خاک سطحي شامل های زمينگر( با استفاده از تخمين0077محمدی  

اين تحقيق  صد آهک را برآورد نموده اسو. نتايجشوری، درصد رطوبو اشباع، نسبو ج ب سدي  و در

. اميني و تر بوده اسومناس های مكاني خاک ای دادهآماری برگرهای زميننشان داده اسو مه تخمين

ای در آماری برای منطقههای زمين( مي ان ملر موجود در خاک را با استفاده از روش0000همكاران  

 آماری را به منظورهای زمين( روش0000مدلسازی مردند. سكوتي و همكاران  جنوب شر  اصفهان 
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( ترييرات مكاني 0000ايوبي و همكاران  ن اروميه استفاده مردند. پيش بيني توزيع شوری خاک در استا

در حوزه آبخي  مهر سب وار استان خراسان انجام دادند و  GISآمار و پ يری خاک را با روش زمينفرسايش

ها به عنوان ورودی يک مدل مورد استفاده قرار بگيرند به اف ايش به اين نتيجه رسيدند مه اگر اين يافته

( معتقدند بسته به نوع ويیگي و 0000و همكاران   دشتكيانجامند. قربانيبيني ميقطعيو در پيش عدم

برداری و وجود و عدم از نظر ويیگي مورد مطالعه، فاصله نمونهعوامل متعددی مانند ناهمگني منطقه 

فر و فروغي. تواند متفاوت باشدهای مختلف خاک ميوجود روند، روش مناس  برای تخمين ويیگي

های في يكي و شيميايي خاک سطحي ( به بررسي ترييرات مكاني و توزيع فراواني ويیگي0001همكاران  

نشان داد مه در آنها ای پرداختند. نتايج در داخل و بين شكل اراضي مختلف دشو تبري  در مقيا  ناحيه

  گ ارش آنها، وابستگي مكاني های اندازه گيری شده، آهک وابستگي مكاني نداشو. براسابين ويیگي

 مثل مواد مادری، پستي و بلندی و نوع خاک اسو. های ذاتيهای خاک بيشتر تحو ت  ير ويیگيويیگي

آماری و سنجش از دور را برای تهيه نقشه شوری و های زمين( قابليو روش0001پناه و همكاران  دائ 

آورد مقاومو برشي ( برای بر0000دشتكي   بانيمقدم و قرسديمي خاک مورد بررسي قرار دادند. خليل

 مكاني خاک استفاده مردند. بينيهای رويين خاک از روش مريجينگ، توابع انتقالي و توابع پيشاليه

آمار به منظور پرامنش مكاني عناصر ري  های زمين( به بررسي برخي روش0000حداد و همكاران  نورزاده

يابي عناصر ري  ترين روش برای درونمريجينگ را مناس د و روش مومر ی در استان همدان پرداختن

در  آمارآلي را با خصوصيات توپوگرافي و زمين( نقشه مربن0000ملكي و همكاران   بدسو آوردند. مر ی

ممكي، به  متريربررسي مردند مه نتايج نشان داد استفاده از  بخشي از منطقه توشن استان گلستان

 فرداميدیموسوی و های ديگر اسو. بو به روشواسطه همبستگي باال منجر به تخمين بهتری نس

 مكاني راختااس هام اردیوامدر  به اين نتيجه رسيدند مههای خاک بندی ويیگيپهنهبا  (0000 

 مه مشابه یهاروش ساير يا مريجينگش از رو واسا رابهت واسا نامناس و  ضعيف خاک خصوصيات

( در پهنه 0000ميرزائي و همكاران   .دنشو دهستفاا هستند یقو مكاني راختااسو  همبستگي به متكي

 مالحظه قابل وتتفاحضور روند به اين نتيجه رسيدند مه  نخاک در حضور و بدو خصوصياتبندی برخي 
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 ناشي نداتو مي تفاوتيبي ينا .اردند دجوو ندرو فح و  رحضو يطاشردر  مريجينگ گرتخمين قوای در د

 محيطي یهارناهنجا ياو  ننساا توسط یبررما ترييرو  گياهي یبقايا نندزاسو ورزی،مشا یها فعاليواز 

 مانند محيطي یهایرناهنجا ياو  ننساا توسط یبررما ترييرو  گياهي ی. بقاياباشد کخا فرسايش مانند

اقلي  سه های سطحي و در آلي را در خاکمادهبندی ( پهنه0000  خادمي. خيامي  و باشد کخا فرسايش

بندی و شناسايي خصوصيات في يكي و پهنهبا ( 0000استان اصفهان انجام دادند. هاشمي و همكاران  

ترين روش برای تهيه نقشه مريجينگ مناس مه روش موگرفتند شيميايي خاک دشو سيستان نتيجه 

pHترين روش برای حتوای ذرات ر  مي باشد و مناس ، هدايو الكتريكي و مصد رطوبو اشباع، در

 باشد.محتوای ذرات سيلو و شن مريجينگ مي
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