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  چکیده
خی از عناصر غذایی بر اساس استفاده از تکنیک هاي زمین تحقیق حاضر بررسی ساختار فضایی و تهیه نقشه هاي پهنه بندي بر    

،  Fe  ،Znسانتیمتري خاکهاي زراعی شهرستان هریس جمع آوري شد  30-0نمونه  مرکب از عمق  183تعداد  GISآمار در محیط 
Cu وMn  وري به داده هاي اندازه گیري شد جهت بررسی هاي زمین آماري نیم پراش نگار عناصر و مناسبترین مدل تئ نمونه ها

پارامترهاي نیم پراش نگار مدل کریجینگ معمولی جهت تخمین مقادیر عناصر در نقاط مجهول بکار گرفته . تجربی برازش داده شد
 61نتایج حاصل نشان دادکه . براي هرکدام از عوامل تهیه گردید GISشد و نقشه پهنه بندي صفات اندازه گیري شده در محیط 

درصد خاکهاي   99روي،و از نطر میزان د مطالعه از نظر آهن در حد کفایت و مابقی در محدوده کمبود قرار دارند از اراضی موردرصد
س در مدرصد منطقه از لحاظ میزان  94. میلی گرم در کیلو گرم می باشد 1منطقه مورد مطالعه  داراي روي قابل جذب کمتر از 

  . کفایت قرار دارددرصد در محدوده  60نیز  منگنز و از لحاظ حد کفایت و باالترقرار دارد
 

  زمین آمار ، مدل کریجینگ ، هریس   ،(GIS)  سیستم اطالعات جغرافیایی،  نقشه حاصلخیزي: کلمات کلیدي
  

 مقدمه 
در این روش از . استفاده می شود)  GIS(جهت تهیه نقشه هاي حاصلخیزي از ابزارهاي جدید شامل سیستم اطالعات جغرافیایی    

و مقایسه مقادیر اندازه گیري شده با برآورد آنها در نقاطی که فاقد نمونه هستند   ) Interpolation(تد میان یابی یا درون یابیم
در نتیجه نقشه هاي تهیه شده عالوه بر کاربرد ساده آن داراي . اقدام و اطالعات نقطه اي را به اطالعات سطحی تبدیل نماییم 

در  ). 9. (واهد بود که به مدیریت بهینه اراضی بویژه جنبه حاصلخیزي خاك کمک شایانی می نمایداطالعات بسیار ذیقیمت خ
با ارزیابی آلودگی خاك هاي منطقه ) 2. (سالهاي اخیر درایران نیز این روش در کارهاي تحقیقاتی کاربرد وسیعی داشته است

روشهاي زمین ) 6. (تهیه نموداده از تلفیق فازي و تخمین مکانی با استفاصفهان نقشه پهنه بندي آلودگی خاك هاي این منطقه را 
آماري را در پراکنش مکانی برخی عوامل خاك در دشت ارومیه مقایسه وگزارش نمودند که روش کریجینگ باالترین دقت را در 

ز روش هاي متنوع، داده سیستم اطالعات جغرافیایی بر خالف روش هاي سنتی با استفاده ا). 7( .برآورد شاخص هاي خاك دارد
سرعت پردازش در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی و تحلیل هاي بی شماري . هاي حاصل از منابع متفاوت را ترکیب می نماید

    ). 3(که نمی توان آن ها را با روش هاي دیگر انجام داد، امکان پذیر می شود 
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 مواد و روش ها
شهرستان هریس از نظر مختصات . می باشد) درصد مساحت استان 1/5(مربع کیلومتر  2345شهرستان هریس با وسعت 

براي انجام این  .دقیقه طولشرقی واقع شده است 22درجه و  47دقیقه عرض شمالی و  24درجه و  38موقعیت جغرافیایی در 
متر  2000×2000ي به ابعاد تحقیق پس از مشخص کردن منطقه مورد مطالعه ابتدا نمونه برداري به روش شبکه بندي در شبکه ا

  نمونه خاك  183انجام گرفت و 
. ثبت شدند) GPS(سانتی متري برداشته شد و موقعیت نمونه ها با دستگاه موقعیت یاب جهانی  0- 30بصورت مرکب از عمق 

صر مورد بررسی نمونه هاي خاك با استفاده از کیسه هاي مخصوص از مزارع به آزمایشگاه خاك شناسی منتقل شده و میزان عنا
غلظت حد بحرانی آهن در خاکهاي آهکی بر مبناي استخراج  .اندازه گیري شدند )Mn( منگنز، )Cu( مس، )Zn( روي، )Fe( آهن(

  ..می باشد DTPA توسط 
 

 نتایج و بحث
اشد لذا در این از آنجائیکه نرمال بودن توزیع مقادیر عناصر مورد بررسی شرط اساسی براي استفاده از تخمینگر کریجینگ میب 

 SPSSبا استفاده از  بسته نرم افزاري  هااسمیرونوف ، نرمال بودن داده  –قسمت با استفاده از آزمون ناپارامتري کولموگوروف 
  )1،7( .انجام گرفت

 حداکثر. باشدداشته  ارتباط تواندخود می اطراف هاي نمونه با معین فاصله یک تا نمونه حداکثر یابی، هربراي انجام عملیات درون
 از توان می آن در که است اي فاصله دهندة نشان این فاصله،. شودمی  نامیده تأثیر اي که این ارتباط وجود دارد، دامنۀفاصله

 در مختصات کمیت یک هايداده از استفاده با آمار زمین توان نتیجه گرفت کهپس می .کرد آماري استفاده زمین گرهاي تخمین
-تخمین می) است مکانی حاکم ساختار که اي دامنه درون در واقع(دیگر  معلوم مختصات با اي نقطه در کمیت مانه مقدار معلوم،

 )5(زند 
 

                   سی                      مقادیر پارامتر هاي توصیفی مورد برر 1جدول شماره       

  
  مقایسه و انتخاب مدل براساس نتایج زمین آمار

تصمیم گیري بر این  مالك  ) ( ×100در بررسی میزان استحکام ساختار فضایی عناصر مورد بررسی با استفاده از معیار 

یی ضعیف درصد باشد بین مقادیر عنصر مورد بررسی ساختار فضا 25کمتر از  ) (×100اساس بوده که اگر مقدار معیار 
  ).16(. درصد ساختار قوي تلقی میشود 75درصد نشانگر ساختار متوسط و براي مقادیر باالي  75تا  25مقادیر بین . وجود دارد 

  
  

Sill
Nugget

Sill
Nugget

همیان چولگی کشیدگی انحراف معیار واریانس میانگین عناصر  Kolomogrov-smirnov دامنه 
Z 

Asymp.sig.       
   (2-tailed) 

Fe 71/5  27/2  51/1  47/0-  36/0  68/5  7 155/1  139/0  
Zn 56/0  015/0  123/0  21/0-  28/0  54/0  62/0  859/0  451/0  
Cu 43/1  28/0  53/0  45/0-  25/0  38/1  5/2  705/0  702/0  
Mn 25/5  76/0  88/0  022/0  35/0  2/5  4/4  919/0  367/0  
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  محاسبه نیم پراش پارامتر هاي مورد بررسی 2جدول شماره  

  

  
 عنصردرصد و براي  51و 1/50،  4/58به ترتیب برابر  منگنز  ، مس و آهنعناصر نتایج حاصل نشان داد که مقدار این معیار براي 

 عنصر رويداراي ساختار فضایی متوسط و  منگنز و آهن، مسبنابراین با توجه به نتایج حاصله عناصر  .می باشد درصد 2/81 روي
ع خاك از یک طرف و روشهاي مدیریتی خاك سنگ مادر، فاکتورهاي سازنده خاك و نو .داراي ساختار فضایی قوي تر می باشند

مانند کوددهی از طرف دیگر از جمله عوامل شناخته شده اي هستند که در میزان تغییر پذیري مکانی و ساختار فضایی عناصر 
 معموال ساختار فضایی قوي به سنگ مادر و عوامل سازنده خاك و ساختار فضایی ضعیف به روشهاي مدیریت. خاك موثر میباشند

با  Mnکیلومتر بیشترین و  1/71با Cu   می شودکهبر اساس نتایج حاصل از واریوگرافی عناصر، مشاهده . خاك نسبت داده میشود
  Znو  Cu با توجه به دامنه تاثیر مشاهده شده براي. کیلومتر کمترین دامنه تاثیر را در بین عناصر مورد مطالعه داشته اند 2/8

  .)4( .یی این پارامتر نسبت به سایر عناصر مورد بررسی گسترده می باشدمیتوان گفت که ساختار فضا
   عناصرریز مغذينقشه پهنه بندي 

نقشه پهنه بندي میزان آهن قابل جذب در اراضی مورد مطالعه شهرستان هریس مشاهده می شود که از نظر آهن  )1(شکل مطابق 
قراد دارند و باقی )   > ppm 5/0( هکتار است در محدوده کمبود )  72/41493( درصد از اراضی که معادل 17/39قابل جذب 

از نظر آهن قابل جذب گیاه   ) ppm 12 - 5( هکتار است در محدوده کفایت )  64452/ 62( درصد که معادل 83/60اراضی یعنی 
مقدار . بدین  ترتیب  مالحظه  می شود  که  اکثریت  اراضی ا ز  نظر  آهن  قابل  جذب در محدوده کفایت قرار دارند. قرار دارند 

درصد آهن دارد که ترکیبات متعددي را با گوگرد و اکسیژن  1/5سنگ کره . آهن در سنگ مادر بیش از سایر عناصر غدایی است
باال و زیادي کربنات   pHتولید می کند، اما درجه حاللیت این مواد به قدري ناچیز است که گیاه در شرایط زیستی نامساعد، نظیر  

میلی گرم در  6تا  5غلظت حد بحرانی آهن در خاکهاي آهکی در حدود . کلسیم، نمی تواند نیاز اندك خود را از خاك جذب کند
در اراضی زراعی  ) 2(شکل طبق نقشه پهنه بندي روي . ) 10(گزارش شده است  DTPA توسط کیلو گرم بر مبناي استخراج 

هکتار می باشد )  19/76236(اراضی زراعی این شهرستان که معادل درصد از  96/71مورد مطالعه شهرستان هریس در 
ار است روي قابل جذب هکت) 15/29710(درصد که معادل  04/28همچنین در ). ppm 7/0( کمبود روي وجود دارد 

   . قرارد دارد )  pmm 1-7/0( کفایت  در محدوده
  
  
  
  
  

 CO+C (Nugget) CO (Range)  C /(C+CO )×100   R2 RSS (Sill)  نوع مدل  پارامتر
Fe 439/2 کروي  014/1  14700 4/58  99/0  0136/0  
Zn 0617/0 گوسی  0116/0  61290 2/81  995/0  3/725 ×10-7 
Cu 4740/0 نمایی  2365/0  71100 1/50  667/0  1/ 435 ×10-3 
Mn 885/0 نمایی  434/0  8200 51 936/0  6/ 638 ×10-3 
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  )               1(شکل )                            2(شکل )                             3(شکل )                             4(شکل             

میلی  1درصد خاکهاي  منطقه مورد مطالعه  داراي روي قابل جذب کمتر از  99پیداست همانطور که از نقشه پهنه بندي روي نیز 
لذا با توجه به نقش حیاتی عنصر روي در تغدیه گیاه و انسان، براي منطقه مورد مطالعه استفاده از . گرم در کیلو گرم می باشد

با توجه به این ارقام مشاهده  .هکتار توصیه می شود کیلوگرم در 40کودهاي حاوي روي و درصورت امکان سولفات روي به میزان 
  می شود که در اکثریت اراضی 

مورد مطالعه روي در محدوده کمبود قرار دارد و همچنین بیشترین کمبود از نظر وسعت دراین شهرستان مربوط به عنصر روي 
درصد از این اراضی که  44/1ان هریس تنها در در اراضی مورد مطالعه شهرست ) 3(شکل با توجه به نقشه پهنه بندي مس   .است 

درصد از   51/4در . قرار دارد )   > ppm 5/0( می باشد در محدوده کمبود از نظر مس قابل جذب  هکتار )49/1528(شامل 
. است )  ppm  1- 5/0(هکتار  عنصر مس قابل جذب در محدوده کفایت  )54/4776 (اراضی مورد مطالعه این شهرستان یعنی

  23/9و مقدار )  ppm2 -1( هکتار از اراضی در محدوده زیاد از نظر مس قابل جذب  )  39/89870 (درصد یعنی  82/84مقدار 
با نگاهی به نتایج و ارقام مشاهده می شود . قرار دارد )   < ppm 2( هکتار است در محدوده سمیت  ) 9/9770 (درصد که معادل

العه میزان عنصر مس در محدوده زیاد قرار دارد و تنها در بخش بسیار کوچکی از اراضی که در اکثریت مساحت منطقه مورد مط
کیلوگرم در هکتار  25براي رفع کمبود مس در نواحی دچار کمبود توصیه می شود ) درصد 44/1(مورد مطالعه این شهرستان 

د را استفاده نموده و همزمان با شخم آن را با به این صورت که قبل از کاشت این کو. سولفات مس را به صورت خاکی مصرف نمود
خاك مخلوط نمود یا به صورت محلول پاشی با کود کامل میکرو با غلظت سه در هزار  و در محلول پاشی با سولفات مس با غلظت 

رستان هریس از کل اراضی مورد مطالعه شه مشاهده می شود که) 4(شکل   با نگاهی به .دو در هزار محلول پاشی را انجام داد
و مابقی اراضی یعنی )  > ppm 5(هکتار است در محدوده کمبود ) 96/42490 (درصد که معادل  11/40منگنز قابل جذب 

قرار دارد با توجه )  ppm 5-10( هکتار از کل مساحت مورد مطالعه است در محدوه کفایت  )38/63455 (درصد که معادل 89/59
از لحاظ گستردگی کمبود نیز . صد اراضی مورد مطالعه کمبود منگنز قابل جذب حاکم است در40به این ارقام مشخص می شود در

  . کمبود منگنز در این شهرستان مقام دوم را بعد از کمبود روي داراست
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 نتیجه گیري کلی
زراعی مورد مطالعه  از نظر روي در اراضی. در حد کفایت قرار دارد درصد اراضی 62 مقدار آهن قابل جذبدر منطقه مورد مطالعه 

مس قابل از  نظر میزان  .کمبود وجود دارد که در بین عناصر ریز مغذي باالترین کمبود را دارددرصد  72شهرستان هریس 
  درصد از  85 جذب 

  
  

ن بنابراین توصیه می شود ببراي جبرا. می باشد کفایتدرصد و در حد  60 قابل جذب منگنز میزان. اراضی وضعیت مطلوبی دارند
  ). 10. (در هزار صورت گیرد 5کمبود روي استفاده از کود سولفات روي بصورت خاکی و محلول پاشد 
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