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  چکیده

این تحقیق با . سازي اهمیت داردهاي طبیعی و براي پیشرفت مدلآنالیز تغییرپذیري مکانی خصوصیات خاك براي تفسیر اکوسیستم   
در مراتع ترین روش یابی و سپس انتخاب مناسبمختلف درونهاي توسط روشهاي خاك ویژگیبرخی  هدف بررسی تغییرات مکانی

در  برداشته شد ومتري سانتی 30 -0از عمق  صورت تصادفیبه نمونه خاك 151تعداد . هاي جنوب شرقی سبالن انجام گرفتدامنه
از خصوصیات شیمیایی  pHرس از پارامترهاي فیزیکی خاك و کربن آلی و و  هاي خاك شامل درصد شن، سیلتویژگی آزمایشگاه

. ها صورت گرفتآماري براي نشان دادن وابستگی مکانی این ویژگیها نرمال گردید و آنالیز زمینسپس داده. ندگیري شداندازهخاك 
داراي وابستگی مکانی  آلی کربنبوده و  هاي مورد بررسی داراي وابستگی مکانینتایج نشان داد که در منطقه مورد مطالعه، ویژگی

 . باالتري نسبت به بقیه بود
  

  .وابستگی مکانی آماري،یابی، آنالیز زمیندرونتغییرات مکانی، : واژگان کلیدي
  

  مقدمه
آمار توان از زمینها میبراي بررسی آن .دهنداي هستند که تغییرات مکانی از خود نشان میخصوصیات خاك متغیرهاي پیوسته   

از علم آمار کاربردي است که قادر به در نظر گرفتن جزء وابسته به مکان تغییرات است و به برآورد اي آمار شاخهزمین. استفاده نمود
پردازد و گرهاي آماري خود میبرداري شده با تخمینبرداري نشده با استفاده اطالعات نقاط نمونهخصوصیت مورد نظر مکانی که نمونه

تغییرنما به روش صحت بررسی همبستگی مکانی، انتخاب بهترین الگوي نیم. باشدینسبت به آمار کالسیک داراي برتري ماز این جهت 
این تحقیق به بررسی ساختار مکانی  .هاي این روش آماري استیابی خواص خاك از جمله قابلیتتخمین و آنالیز خطا و درون

ات شیمیایی خاك و تعیین همبستگی مکانی از خصوصی pHمتغیرهاي رس، سیلت و شن، از پارامترهاي فیزیکی خاك و کربن آلی و 
 .پردازدبین متغیرهاي فوق در منطقه مورد نظر می

  
  هامواد و روش

 تا 47°45´دریا در مختصات جغرافیایی سطح از متر 4811تا  1150چاي در محدوده ارتفاعی حوزه آبخیز بالخلو :منطقه مورد مطالعه   
 12 از کمتر شیب با پائین هايدامنه و دشتی در این حوزه بخش. دارد قرار شمالی عرض 38°22´ تا 37°51´و  شرقی طول 23°48´

 داده کاربري تغییر صنعتی و مسکونی و دیم، آبی زراعی اراضی به عمدتاً) دریا سطح از متر 1500 تا 1150 ارتفاعی محدوده در( درصد
 به تبدیل آن منظم هايدامنه که، عمیق نسبتأ خاك و متنوع شیب با متر 2500 تا 1500 ارتفاعی محدوده در ماهورهاتپه. است

 2500 ارتفاع از عمدتأ که کوهستانی منطقه. است مانده باقی طبیعی حالت به نامنظم هايدامنه و فقط در استشده دیم زراعی کاربري
. است مرتع عمدتاً کاربري شیب و دما، ارتفاع هايبه محدویت توجه با. دارد و باالترگسترش متري 3600 ارتفاع تا و شروع متري
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 گرفته نظر در زیست محیط سازمان توسط سبالن ملی طبیعی اثر عنوان تحت که دریا سطح از متر 3600 از باالتر مرتفع کوهستان
  .است شده

فاصله . انجام گرفت تصادفی -برداري از خاك با توجه به کوهستانی بودن و وسعت منطقه به روش سیستماتیکنمونه :روش تحقیق   
هاي سطح عرصه در متري خاكسانتی 30تا  0به صورت مرکب از عمق نمونه  151برداري از هم بطور نامنظم بوده و تعداد نقاط نمونه

درصد  .متري عبور داده شدندمیلی 2ها پس از انتقال به آزمایشگاه، هواخشک شده و از الک تمامی نمونه .طبیعی مراتع برداشت شد
  .گیري شدنداندازه والکلی بلککربن آلی خاك به روش با استفاده از گل اشباع و  pHذرات شن، سیلت و رس به روش هیدرومتري، 

گیرد، لذا ممکن است ها مورد بررسی قرار نمیچون در آمار کالسیک موقعیت مکانی و یا زمانی نمونه :هابررسی ساختار مکانی داده
آمار در صورتی که چون در زمین. کار برده شده در آمار کالسیک خود را بروز ندهندموجود بوسیله ابزارهاي بهبعضی از ساختارهاي 
گیرد، بسیاري از ساختارهاي پنهان که تابع فاصله زمانی یا مکانی هستند بوسیله ها مورد سنجش قرار میموقعیت فضایی نمونه

هاي زمین آماري بررسی اولین گام در استفاده از روش .سازندخود را آشکار می) رامبخصوص واریوگ(آمار ابزارهاي معمول در زمین
بطور کلی واریوگرام تابعی است که همبستگی مکانی بین نقاط  .باشدها توسط آنالیز واریوگرام میوجود ساختار مکانی در بین داده

معادله واریوگرام به شکل رابطه  .دهدبین آنها نشان می hگیري شده را بر حسب مربع تفاضل دو نقطه با توجه به جهت و فاصله اندازه
  :زیر است
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  و بحث نتایج  
ها شود منجر به نوسان زیاد در واریوگرامهایی با توزیع غیر نرمال اثراتی را به دنبال دارد که ممکن است آماري دادهدر مطالعات زمین   

آزمون چولگی مشخص بر اساس . رسدها ضروري به نظر میسازي دادهو سبب کاهش قابلیت اعتماد به نتایج تحلیلی گردد، لذا نرمال
 1 مطالعه در جدول توصیف آماري فاکتورهاي مورد. از توزیع نرمال برخوردار بوده است که توزیع مقادیر پارامترهاي مورد بررسیشد 

   .آمده است
 توصیف آماري متغیرهاي مورد مطالعه - 1 جدول

  کشیدگی     چولگی         انحراف معیار           ضریب تغییرات       میانه       میانگین       واحد متغیر  متغیر

pH 
  کربن آلی

  رس
  سیلت
  شن

       -             76/7         75/7              52/0                   36/0             55/0           67/0-  
                   %32/1          15/1            715/0                  44/0            007/0          94/0-  
       %           33/10        016/6             92/6                  35/5               46/0          31/1  
                  %32/45        32/45             08/7                    6/5             146/0 -        05/1  
                  %17/44        65/42             31/8                  52/5              167/0           2/0-  

لت داشتن به ع هاي معرفی شدهمدل. ارائه شده است 2هاي خطا در جدول تغییرنماي متغیرها به همراه شاخصنیمهاي نوع مدل
هاي برازش شده به هر ویژگی خاك به عنوان بهترین مدل انتخاب مجموع مربعات باقیمانده کمتر و ساختار بهتر از بین تمامی مدل

  .ندشد
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  تغییرنماي متغیرها و معیارهاي انتخاب مدلپارامترهاي نیم - 2جدول 

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقادیر منفی و مثبت . آل باید مساوي صفر باشنددهند و درحالت ایدهرانشان میانحراف نتایج  MBEو خطاي نتایج  MAEمقادیر 
  .انددهنده برآورد بیشتر یا کمتر از مقادیر واقعیترتیب نشانقابل توجه آنها به

 همبستگی بین متغیرهاي مورد مطالعه - 3 جدول

  کربن آلی             سیلت                     رس                         شن                     pH                  متغیر

pH  
  شن
  رس

  سیلت
  کربن آلی

                  1                     089/0-                       045/0                      149/0-                056/0            
              089/0-                        1                        515/0-                 322/0-      **     089/0               
              045/0                    515/0- **                  1                     459/0-               03/0 -              
              149/0-                   322/0 - **            459/0- **                  1                 005/0-           

               056/0                    089/0                   157/0 -                   142/0                   1                
  داردرصد معنی 1همبستگی در سطح **      

  
  گیري کلینتیجه

باشند و کربن آلی خاك وابستگی مکانی باالیی نسبت به سایر متغیرهاي  بررسی شده در این مطالعه همگی داراي ساختار مکانی می   
تواند تغییرات مکانی یک متغیر می. باشدمی pHبیشترین تغییرپذیري مربوط به درصد شن و کمترین مربوط به  .داشته استپارامترها 

بین متغیرهاي  3مطابق جدول . شودتحت تأثیر متغیر دیگري باشد که این به کمک همبستگی باالي بین این دو متغیر تعیین می
دهد تغییرپذیري این سه متغیر با وجود همبستگی باالي مبستگی وجود دارد که نشان میسیلت با رس، سیلت با شن و شن با رس ه

  .ها تحت تأثیر یکدیگر هستندبین آن
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

         RMSE           MAE        MBE            دامنه تأثیر           سقف          اياثر قطعه        مدل  متغیر

pH  
  کربن آلی

  رس
  سیلت
  شن

  - 0004/0       0019/0             0038/0                20470           117/0              058/0          نمایی
  -0464/0       224/0               277/0                   33980           275/0              076/0          نمایی
  - 0039/0       047/0             069/0                 43300          009/0             004/0        کروي
   046/0          1189/0           139/0                 26320          039/0             019/0       کروي 
  -03/0          116/0              236/0                  67160          109/0            0546/0      نمایی 
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