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  چکیده

شاورزي متمرکز کمبود روي در ک. عنصر روي دومین عنصر کمیاب در بدن انسان بوده و در اعمال متابولیکی فراوانی شرکت دارد   
ترین راه ورود عناصر هاي گیاهی مهمفراورده .است هاي ایران مشاهده شدهو عوارض خطرناك آن در غالب خاك این کمبود. استرایج 

زیادي دچار  کشور عده هاي زراعیخاك اما به دلیل کمبود روي قابل استفاده براي گیاهان در. غذایی از جمله روي به بدن انسان است
هدف تحقیق . باشندمیها مناسب در زمینه مدیریت حاصلخیزي خاكبزاري ا بندي عناصر غذاییهاي پهنهنقشه. کمبود روي هستند

از  مرکب  نمونه 390 بدین منظور. باشدآمار میهاي زمینبا استفاده از تکنیک رويبندي حاضر بررسی ساختار فضایی و تهیه نقشه پهنه
گیري خاك اندازه روي قابل استفادهمیزان  آزمایشگاهدر . شدیاب جهانی ثبت موقعیت هر کدام با دستگاه موقعیت و تهیه منطقه خاك

تعیین  و نگارپراشوتهیه نیم Gs+9افزار نرم آماري باهاي زمینو بررسی Spssافزاري هاي آماري با بسته نرماز بررسیپس . شد
در محیط  رويبندي کار گرفته شد و نقشه پهنههدر نقاط مجهول بروي مدل کریجینگ معمولی جهت تخمین مقادیر  ،آنپارامترهاي 

 اراضی درصد 3/85بیش از  در کهنتایج نشان داد  .تهیه شد کشور اساس استانداردهاي موسسه تحقیقات خاك و آببر  Gs+9افزار نرم
به جهت رفع کمبود و جلوگیري از افت عملکرد و کیفیت  رويمصرف کود در مناطق داراي کمبود،  .کمبود روي وجود دارد منطقه

یا سه در   رويبا غلظت دو در هزار سولفات محلول پاشی  یاخاکی  شکلکود سولفات روي به  در هکتار کیلوگرم 40مصرف صورت 
 .شودتوصیه میهزار با کود کامل میکرو در مراحل مختلف رشد گیاه بر حسب نوع محصول 

  
 آمار زمین،  رويبندي، پهنه: کلید واژه

  
  مقدمه

اعمال متابولیکی فراوانی از جمله در کارکردهاي ایمنی در بدن نقش دارد عنصر روي دومین عنصر کمیاب در بدن انسان بوده و در 
. )7(در کشاورزي متمرکز کمبود روي رایج و گسترده است. تواند باعث ایجاد اختالالت جسمانی و روانی در انسان شودو کمبود آن می

خصوص در درختان میوه از هخسارات شدیدي بهاي ایران مشاهده شده که باعث کمبود روي و عوارض خطرناك آن در غالب خاك
محصوالت . شود و نیز در غالت که منبع عمده تامین روي بدن انسان است کمبود روي مشاهده شده استجمله سیب، گالبی و هلو می

ود روي قابل استفاده ترین راه ورود عناصر غذایی از جمله روي به بدن انسان است، اما به دلیل کمبهاي گیاهی مهمکشاورزي و فراورده
در ایران پس از کمبود آهن، کمبود روي از گستردگی . هاي زراعی کشور ما عده زیادي دچار کمبود روي هستندبراي گیاهان در خاك

هاي خنثی و کمی اسیدي شمال هاي ایران چه آهکی و چه قلیایی مناطق خشک و چه خاكزیادي برخوردار است و در غالب خاك
  . )1(شده است ایران مشاهده

هاي ویژه هر خاك نقش بر اساس تفاوت تواند در بهبود مدیریت خاكها در مزارع و اراضی میآگاهی از طبیعت تغییرپذیر خاك
هاي تخمینی هاي خاك و باال بودن تغییرات در خاك، استفاده از روشبه دلیل پیچیدگی توزیع مکانی ویژگی. )2(بسار مهمی ایفا نماید

  با ) 2010(سوسام  و همکاران  .رسدنظر می برداري نشده ضروري بههاي خاك در نقاط نمونهآمار براي برآورد ویژگیزمین مبتنی بر
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آماري توزیع مکانی آهن و روي در یک هاي زمینبندي آهن و روي در خاك سطحی، بیان کردند کاربرد نقشههاي پهنهتهیه نقشه

نامتعادل منابع عناصر غذایی در خاك مزرعه و مصرف متعادل مواد غذایی توسط گیاهان در یک مزرعه  تواند به رفع شرایطمزرعه می
-هاي مدلو تکنیک GISگیري کردند یانگ چین نتیجهبا ارزیابی حاصلخیزي خاك در ایالت یی) 2011(گو و همکاران . )7(کمک کند

  .)6(هاي کود را در چنین مناطقی حل کندتوصیه تواند مشکالتسازي در ترکیب با آزمایشات میکروسکوپی می
دراین مطالعه آزمون . شد اجراهاي زراعی استان آذربایجان شرقی درقسمتی از خاك عنصر رويوضعیت این طرح به منظور تخمین 

 .مبناي کاربوده است GISآمار در محیط  هاي زمین و همچنین استفاده از تکنیکخاك 

  
  ها  مواد و روش

 شخصمحدوده زراعی شهرستان م 1: 50000 رقومی روي نقشه رابتدا ب. مراغه منطقه مورد مطالعه این تحقیق بوده استشهرستان 
یاب جهانی  برداري به دستگاه موقعیت کیلومتر انجام شد و سپس موقعیت نقاط نمونه 2×2روي این نقشه، شبکه بندي با ابعاد سپس بر

سانتیمتري خاك مزارع این 0-30نمونه مرکب خاك از عمق 390 سپس .استفاده قرار گیردگردید تا در امر ناوبري مورد  منتقل
و با  DTPAگیري با عصارهبه به روش آنها  روي قابل دسترسمقدار ارسال و شناسی خاك ها به آزمایشگاه نمونه .شهرستان تهیه شد
باشد در مرحله بعد گر کریجینگ میادیر شرط استفاده از تخمیناز آنجائیکه نرمال بودن توزیع مق. شدگیري اندازه دستگاه جذب اتمی

آماري  سپس بررسی زمین. ها بررسی شد ، نرمال بودن داده)K-S(اسمیرونوف - توسط آزمون کولموگوروف Spssافزاري با بسته نرم
تواند جهت تخمین مقادیر عناصر خاك در نقاط مجهول و تهیه نقشه خاك بکار  آمار می زمین. هاي تحقیق انجام گرفت مجموعه داده

بدین منظور ابتدا . آماري مطالعه شد با استفاده از آنالیزهاي زمین خاك روي درساختار فضایی بعد  مرحله  در ).6(گرفته شود
  .شود  محاسبه می) 1(نگار از رابطه  پراش نیم. تامین گرددتهیه شد تا دالیل الزم جهت استفاده از تکنیک کریجنگ  نگار تجربی پراش نیم
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اطالعات حاصل از بررسی ). 5( اشاره به موقعیت نمونه ها دارد  xمعرف مقادیر عنصر Zجفت نمونه ها،  تعداد N(h)در این رابطه 
این مرحله  شوند، در  تخمین مقادیر عنصر در نقاط مجهول بکار گرفته مینگار بعنوان مقادیر ورودي روش کریجینگ جهت  پراش نیم

هاي خطی، کروي، هاي تئوري مختلف شامل مدلبنابراین مدل. نگار را، به مناسبترین مدل تئوري برازش کرد پراش الزم است نیم
نگار یعنی دامنه تاثیر،  پراش مناسب، پارامترهاي نیمپس از انتخاب مدل نمایی به عنوان مدل . نمایی و گوسی مورد بررسی قرار گرفتند

هاي معلوم در تخمین نقطه مجهول بر اساس  در ادامه پارامترهاي مذکور جهت تعیین وزن نسبی داده. اي و سقف مشخص شد اثر قطعه
نهایتا نقشه . شد ول برآورددر نقاط مجه رويکار گرفته شد و مقادیر عنصر هروش کریجینگ معمولی ب  هم درهموقعیت آنها نسبت ب

-آمار میو یک نرم افزار تخصصی زمین که جزو نرم افزارهاي سیستم اطالعات جغرافیایی ،GS+9  1 افزار در محیط نرم رويپراکنش 
  .)3(بندي آن براساس استانداردهاي موسسه تحقیقات خاك و آب کشورانجام گرفت پهنه تهیه و باشد،

  نتایج و بحث
نرمال نبوده و باید قبل از  روي در خاكمشخص شد توزیع مقادیر ) 1جدول( ،)K-S( اسمیرونوف -آزمون کولموگوروف نتایجبر اساس 

  .پردازش آنها نرمال سازي انجام پذیرد، که لگاریتم داده ها جهت پردازش هاي بعد منظور شدند
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  خاك روي دردر مورد مقادیر  K-Sنتیجه آزمون  - 1جدول 

Asymp. Sig. (2-tailed) Kolmogorov-Smirnov Z پارامتر  
 روي 127/5 0

  
هاي تئوري متعدد در نهایت مدل نمایی بدلیل دارا بودن با استفاده از مدل)  1 شکل( روينگار تجربی مقادیر  پراش پس از تهیه نیم

شناخته شد و پارامترهاي محاسبه شده نیم نگار تجربی  پراش کمتر نسبت به سایر مدل ها مناسبترین مدل تئوري براي نیم Rss خطاي
 .مشخص شدند 2 پراش نگار به شرح جدول

  
نیم پراش نگار روي در خاك  - 1شکل   

 
  خاك روي درپارامترهاي نیم پراش نگار  - 2جدول 

  عنصر  سقف  اياثر قطعه دامنه تاثیر C/(C+C0)  مدل
EXP 904/0  870                                0131/0  1362/0  روي 
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 .تهیه شد 2در اراضی مورد مطالعه مطابق شکل  روي در خاكدر نهایت نقشه پهنه بندي میزان 

  
  خاك   روي درنقشه پهنه بندي –2شکل 

  
  .گردد خالصه می 3 خاك به صورت جدول این عنصر درمقادیر  )2شکل( عنصر روي در خاكبندي میزان  با توجه به نقشه پهنه

  در خاك عنصر رويوضعیت  –3جدول
  مسـاحـت                                       

  مسـاحـت                                    مساحت
  

  محدوده   هکتار   درصد 
   کمبود  86/118934  33/85
   کفایت  29/18415  20/13
   زیاد  91/2060  47/1

  جمع   06/139411  100
 

کمبود مورد مطالعه اعظم اراضی زراعی   در قسمت) 3(و جدول ) 2(بر طبق نقشه پهنه بندي تهیه شده براي عنصر روي، شکل 
این عنصر جهت رفع کمبود و جلوگیري از افت عملکرد و کیفیت  بنابراین مصرف کود حاوي). >ppm7/0 ( روي حاکم است

از کاشت و کیلوگرم کود سولفات روي به صورت خاکی قبل  40براي این منظور مصرف . شودمحصوالت کشت شده توصیه می
همچنین در صورت محلول پاشی می توان با غلظت دو در هزار ) 4و  3(شود مخلوط کردن آن با خاك در زمان شخم توصیه می

در مراحل مختلف رشد گیاه بر حسب نوع محصول محلول پاشی را انجام ) 3(یا سه در هزار با کود کامل میکرو  )4( رويسولفات 
  .داد
  

  گیري کلینتیجه
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از . باشدکشاورزي دقیق می بر مبناي وجود ناهمگونی در سطح مزرعه استوار است کهوم جدید در کشاورزي امروزي یک مفه
کمک به کاهش و  حاصلخیزيهاي  علت وجود نقشههشیمیایی ب کودهايهاي کشاورزي دقیق کاهش مصرف جمله مزیت

هاي زیست محیطی ناشی از مصرف مواد شیمیایی و همچنین افزایش عملکرد در صورت عمل کردن به موقع و به آلودگی
. گونه که ذکر شد ابزاري مفید براي رسیدن به کشاورزي دقیق استها هماناین نقشه .میزان الزم در موارد مدیریتی است

هاي آلوده عنوان ابزاري قدرتمند در شناسایی و تعیین خاكتواند بهمی GISآمار در ترکیب با دهد زمینمطالعه حاضر نشان می
- پارچه میاز مزایاي استفاده از این دو ابزار در یک محیط یک. و یا دچار کمبود از نظر میزان عناصر غذایی ایفاي نقش نماید

  .ها اشاره نمودتوان به سهولت، دقت و سرعت پردازش
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