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 چکیده

تحقیق حاضر بررسی ساختار فضایی و تهیه نقشه هاي پهنه بندي برخی از عناصر غذایی بر اساس استفاده از تکنیک هاي زمین آمار در 
 و pH  ،EC ،OC ،Pسانتیمتري خاکهاي زراعی شهرستان هریس جمع آوري شد  30- 0نمونه  مرکب از عمق  183تعداد  GISمحیط 

K ترسیم و مناسبترین مدل تئوري به داده هاي تجربی  صفاتجهت بررسی هاي زمین آماري نیم پراش نگار  شداندازه گیري  نمونه ها
 نقشه پارامترهاي نیم پراش نگار مدل کریجینگ معمولی جهت تخمین مقادیر عناصر در نقاط مجهول بکار گرفته شد و .برازش داده شد

اراضی مورد  درصد 65نتایج حاصل نشان دادکه  .گردید تهیهي هرکدام از عوامل برا GISاندازه گیري شده در محیط صفات پهنه بندي 
 84به ترتیب .دارند مناسبیدرصد وضعیت  73میزان کربن آلی فقیر و درصد اراضی از نظر  27 .دارند کمیفاقد شوري ولی قلیائیت  مطالعه

 .منطقه داراي پتاسیم و فسفر زیاد بودنددرصد  54و 
 

 هریس  ، مدل کریجینگ ،زمین آمار   ،(GIS)  سیستم اطالعات جغرافیایی ،قشه حاصلخیزين: کلمات کلیدي
  

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

برآورد آنها در نقاطی که فاقد نمونه هستند اقدام و اطالعات  بار اندازه گیري شده مقادی مقایسهو   ) Interpolation(یابی یا درون یابی
در نتیجه نقشه هاي تهیه شده عالوه بر کاربرد ساده آن داراي اطالعات بسیار ذیقیمت . نقطه اي را به اطالعات سطحی تبدیل نماییم 

ایران نیز این روش  در سالهاي اخیر در  ).8. (کمک شایانی می نماید خواهد بود که به مدیریت بهینه اراضی بویژه جنبه حاصلخیزي خاك
نقشه پهنه بندي آلودگی خاك هاي این  ، در کارهاي تحقیقاتی کاربرد وسیعی داشته استبا ارزیابی آلودگی خاك هاي منطقه اصفهان

آماري را در پراکنش مکانی برخی عوامل خاك در دشت  روشهاي زمین .)2( .تهیه نمودبا استفاده از تلفیق فازي  و تخمین مکانی منطقه را 
توزیع مکانی برخی از  .)5( .ارومیه مقایسه وگزارش نمودند که روش کریجینگ باالترین دقت را در برآورد شاخص هاي خاك دارد

دایت الکتریکی را تهیه خصوصیات حاصلخیزي خاك هاي استان گلستان را مطالعه و نقشه هاي پهنه بندي فسفر، پتاسیم، کربن آلی و ه
سیستم اطالعات جغرافیایی بر خالف روش هاي سنتی با استفاده از روش هاي متنوع، داده هاي حاصل از منابع متفاوت را . )6( .نمودند

یگر سرعت پردازش در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی و تحلیل هاي بی شماري که نمی توان آن ها را با روش هاي د. ترکیب می نماید
 ). 3(انجام داد، امکان پذیر می شود 

  
 مواد و روش ها

دقیقه  24درجه و  38در موقعیت از نظر مختصات جغرافیایی ) درصد مساحت استان 1/5(کیلومتر مربع  2345شهرستان هریس با وسعت 
ردن منطقه مورد مطالعه ابتدا براي انجام این تحقیق پس از مشخص ک ..دقیقه طولشرقی واقع شده است 22درجه و  47عرض شمالی و 

 0-30نمونه خاك بصورت مرکب از عمق  183متر انجام گرفت و  2000×2000نمونه برداري به روش شبکه بندي در شبکه اي به ابعاد 
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هاي  نمونه هاي خاك با استفاده از کیسه. ثبت شدند) GPS(شد و موقعیت نمونه ها با دستگاه موقعیت یاب جهانی  اشتسانتی متري برد
، )OC(، کربن آلی )k(، پتاسیم )p(مورد بررسی فسفر  و صفات مخصوص از مزارع به آزمایشگاه خاك شناسی منتقل شده و میزان عناصر

 .اندازه گیري شدند )pH (اسیدیته  و) EC(شوري 
 

  نتایج و بحث
ز تخمینگر کریجینگ میباشد لذا در این قسمت با از آنجائیکه نرمال بودن توزیع مقادیر عناصر مورد بررسی شرط اساسی براي استفاده ا

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

 مقادیر پارامتر هاي توصیفی مورد بررسی 1جدول شماره 

  

  
  ار پارامتر هاي مورد بررسیمحاسبه نیم پراش نگ 2جدول شماره 

  

 
اس نتایج زمین آمارمقایسه و انتخاب مدل براس  

) ( ×100در بررسی میزان استحکام ساختار فضایی عناصر مورد بررسی با استفاده از معیار 
Sill

Nugget  تصمیم گیري بر این اساس  مالك
) ( ×100بوده که اگر مقدار معیار 

Sill
Nugget  درصد باشد بین مقادیر عنصر مورد بررسی ساختار فضایی ضعیف وجود دارد  25کمتر از .

  ).15(. درصد ساختار قوي تلقی میشود 75درصد نشانگر ساختار متوسط و براي مقادیر باالي  75تا  25مقادیر بین 
هدایت  پرامتر هايو براي  درصد 67،  9/62به ترتیب برابر   پتاسیم ونتایج حاصل نشان داد که مقدار این معیار براي عناصر فسفر 

با توجه به نتایج حاصله عناصر فسفر، پتاسیم داراي ساختار  ..می باشد درصد 7/85 و 5/79،  2/87الکتریکی، اسیدیته، کربن آلی به ترتیب 
سنگ مادر، فاکتورهاي سازنده  .می باشند قوي ترهدایت الکتریکی ، اسیدیته، کربن آلی داراي ساختار فضایی  پارامتر هايفضایی متوسط و 

دهی از طرف دیگر از جمله عوامل شناخته شده اي هستند که در میزان خاك و نوع خاك از یک طرف و روشهاي مدیریتی خاك مانند کود
معموال ساختار فضایی قوي به سنگ مادر و عوامل سازنده خاك و ساختار . تغییر پذیري مکانی و ساختار فضایی عناصر خاك موثر میباشند

 Kolomogrov -smirnov دامنه میانه چولگی کشیدگی انحراف   معیار واریانس میانگین پارامتر ها
Z 

Asymp.sig             
( 2-tailed) 

EC 85/1  82/0  91/0  68/0-  63/0  61/1  36/3  234/2  00/0  
pH 80/7  012/0  11/0  056/0 -  509/0  79/7  5/0  338/1  056/0  
OC 686/0  071/0  266/0  09/0-  646/0  65/0  26/1  177/1  125/0  
K 84/502  39/16576  75/128  852/0  754/0  486 698 082/1  192/0  
P 02/20  65/23  86/4  37/0-  38/0  70/19  90/21  647/0  796/0  

 CO+C (Nugget) CO (Range)  C /(C+CO )×100   R2 RSS (Sill)  نوع مدل  پارامتر
EC 0289/0  976/0  2/87  33090  348/0  711/2  گوسی  
pH 6-10×3/443  875/0  5/79  71100  0102/0  0498/0  گوسی 

OC  4-10×1/015  957/0  7/85  61220  049/0  342/0  گوسی  
K 46/7  909/0  67  53850  30/20  60/61  گوسی  
P 433/0 9/62 9/62 97900 13360 36015  نمایی 
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 9/97با  P می شودکهعناصر، مشاهده م پراش نگارنیبر اساس نتایج حاصل از  .فضایی ضعیف به روشهاي مدیریت خاك نسبت داده میشود
با توجه به دامنه تاثیر مشاهده شده .ن عناصر مورد مطالعه داشته اندکیلومتر کمترین دامنه تاثیر را در بی 09/33با  ECکیلومتر بیشترین و 

 )4( .می باشدترده میتوان گفت که ساختار فضایی این پارامتر نسبت به سایر عناصر مورد بررسی گس  pHو P براي
 
 

     پارامتر ها نقشه پهنه بندي

  
  )1(شکل )                   2(شکل )                       3(شکل )                         4(شکل )                 5(شکل              

  
                                                                                                                     

            
دارد که در اراضی نشان می دهد که دو پهنه براي خاکهاي منطقه مورد مطالعه وجود   )1(شکل  توجه به نقشه پهنه بندي هدایت الکتریکی

اراضی درصد  19/64به عبارت دیگر. دسی زیمنس بر متر است  4نمونه برداري شده شهرستان هریس قابلیت هدایت الکتریکی کمتر از 
هکتار داراي محدودیت کم بوده که براي )08/13794( /اراضی  درصد 81/35به لحاظ شوري فاقد محدودیت است و )هکتار 26/68005(

محصوالت غالب منطقه مورد مطالعه گندم ، جو ، یونجه و حبوبات  چونلذا. ش محصوالت زراعی محدودیتی ایجاد نمی کندکاشت و پرور
  ). 9. (ي نیست محصوالت زراعی و وجود نداشته و به مصرف مواد اصالحی نیاز این مشکلی از نظر شوري براي کاشت و پرورش. می باشد

منطقه مورد   شهرستان هریس  نشان می دهد که دو پهنه براي اسیدیته خاکهاي  )2(شکل  اراضینگاهی به نقشه پهنه بندي اسیدیته 
رصد از نظر د 03/48هکتار از این اراضی یعنی  ) 76/50886(مقدار . بر طبق استانداردهاي موسسه تحقیقات خاك و آب وجود دارد مطالعه

  )  8/7-  2/8( درصد از این اراضی داراي محدودیت کم  97/51هکتار معادل )  58/55059 ( می باشد ،)  > 8/7(   اسیدیته فاقد محدودیت
بعضی از بیماریهاي خاکزا نیز تحت . خاك ممکن است بر قابلیت جدب بعضی از عناصر الزم براي رشد گیاه، موثر باشداسیدیته  .  می باشد

در اراضی تحت مطالعه سه پهنه براي کربن آلی وجود ) 3(شکل بر طبق نقشه پهنه بندي درصد کربن آلی  ). 9( خاك هستند  pHتاثیر 
 هکتار از اراضی )78/28350 (،درصد 76/26قرار دارد شامل)  > 5/0 درصد(قسمتی که از  نظر درصد کربن آلی در محدوده فقیر . دارد 

درصد از اراضی است    57/55ار دارد شامل از نظر کربن آلی قر)  5/0 -1درصد (قسمتی که در محدود متوسط می باشد منطقه مورد مطالعه
از نظر درصد کربن آلی موجود در خاك قرار دارد )  1- 2درصد (قسمتی که در محدوده خوب  . هکتار می باشد   )56/58876 (که معادل

رف کودهاي دامی و با توجه به سابقه مصرف مص. هکتار می باشد )18719(درصد از اراضی را شامل می شود که مساحت این پهنه  67/17
پتاسیم قابل با توجه به نقشه پهنه بندي  .آلی در اراضی این شهرستان وضعیت ماده آلی در این شهرستان در حالت نسبتاً مناسبی قرار دارد
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در اراضی زراعی شهرستان هریس مشخص می شود که پهنه بندي پتاسیم قابل جذب در اراضی این شهرستان از محدوده   )4(شکل  جذب
 (درصد اراضی که شامل 53/1معلوم می شود که   پهنه بندي پتاسیم قابل جذببا توجه به نقشه . محدوده خیلی زیاد می باشدمتوسط تا 

هکتار را شامل می شود در محدوده  )08/3363(در صد که  18/3،  )  ppm 250-150( هکتار است در محدوده متوسط   ) 28/1614
درصد که  97/83و )  ppm 400 -300(هکتار است در محدوده زیاد  )08/11994 (درصد که معادل 32/11، )  ppm 300-250( خوب 

از نظر پتاسیم قابل جذب )  < ppm 400(هکتار از اراضی زراعی شهرستان هریس را شامل می شود در محدوده خیلی زیاد  )90/88974(
منطقه درصد  از  اراضی  این    28/1مقدار  مورد مطالعه ست که در اراضی بیانگر این مطلب ا توجه به نقشه پهنه بندي فسفر. قرار دارند

درصد که  35/46از نظر فسفر قابل جذب هستند و )  ppm  15 - 10(    هکتار   است که در  محدوده   خوب   )1352/ 05 (که  معادل 
درصد از اراضی که  37/52می باشند و )   ppm  20- 15( هکتار می باشد از نظر فسفر قابل جذب در محدوده زیاد )  32/49103 (معادل
 . می باشند)  < ppm  20( هکتار می باشد،  در محدوده  سمیت )  97/55490(معادل 

  
  نتیجه گیري 

درصد اراضی به لحاظ شوري فاقد محدودیتمی  65دسی زیمنس بر متر بوده  4در منطقه مورد مطالعه قابلیت هدایت الکتریکی کمتر از  
می  ) 8/7-  2/8( درصد از این اراضی داراي محدودیت کم  52از نظر اسیدیته  .که براي کاشت اغلب گیاهان مشکلی ایجاد نمی کنداشدب
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