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 :چکیده

مییت و کیفیت باالی کنیل به  ضامنتواند تولید محصول بوده و کنترل آن در حد بهینه میکاهش ترین عوامل موثر بر سدیم خاک یکی از مهم

آماری را در ی زمینهاگیری شده، لزوم استفاده از روشنمونه و محدودیت نقاط اندازهگیری تعداد زیاد های اندازهد. دشواریباشمحصول 

ه سدیم محلول خاک، سازد. منطقه مورد مطالعه در شمال غرب شهرستان قرار دارد. برای تهیه نقشبندی این ویژگی در خاک نمایان میپهنه

ها مونهجام شد. واکنش خاک، هدایت الکتریکی و سدیم محلول در ننقطه ان 71در  Km2*Km 2برداری به صورت شبکه منظم  نمونه

ش رابر تغییرنمای تجربی آماری انجام شد. نتایج نشان داد که مدل کروی بهترین برازگیری شد. برای متغیر سدیم محلول مطالعات زمیناندازه

های تر زمینارتفاع کم دلیلای جنوب غربی دشت از سایر نقاط بههسدیم محلول، مقدار این پارامتر در قسمت سدیم محلول داشت. براساس نقشه

نین جلوگیری از های سطحی و همچتر است. از این رو، مدیریت ویژه آبکشاورزی، شرایط ماندابی و ورود فاضالب خانگی به آبیاری بیش

 شود. می تر خاک در این منطقه پیشنهادنفوذ فاضالب خانگی، برای جلوگیری از سدیمی شدن بیش

 

  .کریجینگ معمولی آمار،سدیمی شدن، زمین بندی، های کلیدی: ، پهنهواژه

 

 

 مقدمه  -1

 
 

تر از گذشته در محیط تردهو گس بیعی و انرژی، موجب تغییرات شدیدبشر به منابع طفزاینده دنبال آن نیاز افزایش جمعیت، پیشرفت فناوری و گسترش مصرف و به

 ن را تغییر داده است. ویژه زمیی آن منابع طبیعی است، نیازمند بوده و بر این اساس سیمای طبیعت بههمواره به توسعه، که الزمهزیست شده است. انسان 

 

                                                           
 خاک مهندسیو  علومدانشجوی کارشناسی ارشد .  1
 خاک مهندسیو  علوماستادیار گروه .  2



 

 اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار

 مهر 8تا  6ه محقق اردبیلی، دانشگا، فنیدانشکده  گروه مهندسی عمران،

 

 

های د در زمینهای مختلف باعث کاهش محصول و افت عملکرعنوان یک تهدید جهانی مطرح بوده و از جنبههای کشاورزی بهامروزه تخریب زمین

 زیر ای را در مناطق خشک و نیمه خشکگسترده هایهای کشاورزی، شور و سدیمی شدن خاک است که بخششود. یکی از دالیل تخریب زمینکشاورزی می

ی و در نهایت افت رشد های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی نامطلوبی دارند که باعث کاهش عرضه عناصر غذایهای شور و سدیمی ویژگیخاک. رددا خودتأثیر 

، اختالل 5/8التر از مقادیر با خاک به  pH، تهویه خاک و میزان نفوذپذیری، افزایش رسانش آبی[. تخریب ساختمان خاک، کاهش 3گردد ]و عملکرد گیاه می

نظور بازده اقتصادی تولیدات مبهبنابراین  [.1باشد ]های سدیمی میاز دالیل اصلی کاهش تولید محصول در خاکدر جذب آب و ودر پی آن رشد و فتوسنتز در گیاه 

 های کشاورزی تالس برکنترل سدیم خاک بوده است.در برنامهو حفظ کیفیت خاک، همواره  کشاورزی

های در رشتهسدیم  مشکلاگرچه بررسی [. 2اند ]های کشاورزی زیر کشت آبی دنیا مورد تهدید شوری و سدیمی بودن قرار گرفتهحدود نیمی از زمین

نمایاند. آمیزتر از پیش رخ میای تهدیدگونهبه خاک و آب، نتیجه مدیریت نادرست منابعهای اخیر در دههرسد در ای کهن دارد اما به نظر میعلوم محیطی تاریخچه

هکتار از  3ر دقیقه دهد که در هردها نشان میبرآو [،3شوند ]های خشک و نیمه خشک یافت میهای شور و سدیمی اغلب در اقلیمخاک اگرچه به طور طبیعی

در ایران  دیمیسهای شور و خاکگسترش  ،اساس برآوردهای مختلفبر[. 4د ]رومی میانها از دلیل شوری و سدیمی شدن خاکجهان به کشاورزیهای زمین

مرز بحرانی  . [5]رسد که این آمار روند افزایشی داردشوربختانه، به نظر می، اما گزارش شده استدرصد مساحت کشور(  15تا  10ملیون هکتار ) 26تا  15حدود 

 . [6]  ده شده استبرگزیدرصد  15سدیم تبادلی  کشورها این مرز منطبق با و بسیاری در کشورهای مختلف متفاوت است و در ایرانخاک  اثر منفی سدیم در

به شکل یک تهدید اند کشاورزی مهم بوده که از دیرباز از نظر مناطقبرخی سدیمی شدن خاک به ویژه در محیطی کنونی در شرائط زیسترسد به نظر می

آب در کشتزارها، افزایش  های اخیر، مدیریت سنتیآب ناشی از خشکسالمنابع توان به کاهش کیفیت ترین دالیل این مسئله میکند. از مهمخزنده پیشرفت می

سدیم خاک وضعیت بینی و برآورد پیشدر زمینه  مطالعات مختلفیهای اخیر در سال. [7]اشاره کرد و مانند آن  در روستاهاهای صنعتی فرآوردهمصرف جمعیت و 

و  یشورگسترش خطر  که طی آنن رودخانه کارون در خوزستا های باختری( در سرزمین1391ه مطالعه دیانی و همکاران )از جمل .در ایران صورت گرفته است

شت سیستان به کمک های د( نیز درصد سدیم  تبادلی را در خاک1394[. هاشمی و همکاران )8آمار بررسی گردید ]ه از زمینخاک سطحی با استفاد در سدیم

نجام دادند و برای برآورد اچین های شوری خاک در آماری بر روی ویژگی( یک مطالعه زمین2007یان و همکاران و همکاران )[. 9توابع انتقالی  برآورد کردند ]

فاده از روش ( با است1387مطلق و همکاران )[. قانعی10های کریجینگ معمولی، کوکریجینگ و کریجینگ رگرسیون استفاده کردند ]شوری خاک از روش

 [. 11در استان گلستان را تهیه کردند ] قال های زراعی شمال شرقی دشت آقکریجینگ نقشه شوری خاک بخشی از زمین

های بنیادین ها با وقت و هزینه، همواره از چالشسنگ کردن شمار نمونهکننده دارد و همها در روایی مطالعات اثر تعیینگمان شمار نمونهاز سوی دیگر بی

بدون در شناختی زیستیی و شیمیا فیزیکی، هایویژگیسی تغییرات مکانی برر ،خاک مانند در بسیاری از اجزاء محیطبه ویژه آنکه مطالعات محیطی بوده است. 

که ارتباط آمار زمین دانش توان بهترین آنها میو از نوین اندنظور ابزارهای مختلفی توسعه یافتهبه این مپذیر نیست. نظر گرفتن موقعیت و ارتباط مکانی نقاط امکان

ناسب، تعیین خطای برآورد و در نظر ماین روش از جمله دقت  هایتوانایی[. 12] شاره نمودگیرد، ارا در نظر می (متغیرها) هانمونه، فاصله و جهت قرارگیری مکانی

 [.13کار گرفته شود ]ی بهگستردگهای مختلف علوم خاک بهها باعث شده است تا در زمینهگرفتن ساختار مکانی داده

دور از  ایه گونهوجود سدیم ب نتایج آن است،و مطالعاتی که این مقاله بر پایه بخشی از  [14] دربندیانضمن مطالعه گزارش و نقشه خاکشناسی دشت م

شناسی زمین کرمانشاه بوده و در گزارش مطالعاتهای زیرکشت استان ترین دشتترین و مرغوبمشخص گردید. دشت یادشده از مهممنطقه انتظار در برخی نقاط 

بر پایه آنچه گفته شد، این مطالعه به . [14]دهند های متفاوت تشکیل میبا خاستگاه های محلول نبوده و نزدیک به تمامی آن را سازندهای آهکیآن نشانی از نمک

 جام شد.های منطقه انمنظور دستیابی به یک برآورد اولیه از پراکنش مکانی سدیم و تحلیل چگونگی تجمع آن در خاک
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 هامواد و روش -2

 

 برداری و نمونه ی مورد مطالعهمنطقه 2-1

 

 47دقیقه  تا    45ه و درج 46  های جغرافیایی بین طولمنطقه مورد مطالعه در شمال غربی شهرستان کرمانشاه واقع شده است. این منطقه در محدوده

هکتار  33000 یش ازب ی مطالعاتیدقیقه شمالی قرار گرفته است. مساحت منطقه 35درجه و  34دقیقه  تا  23درجه و  34  دقیقه  شرقی و  عرض 5درجه و 

.  [15] رتیب زریک و ترمیک استتبهنیز ها رژیم رطوبتی و دمائی خاک و گراددرجه سانتی 14متر و میلی  6/462 ، دما به ترتیببارندگی یانگین سالیانهاست.  م

 گیرینقطه نمونه 71 مکان GPSبندی گردید. با استفاده از به روش تصادفی سیستماتیک شبکه  Km 2  *Km 2ی ی مطالعاتی به فاصلهمنطقه Rافزار با کمک نرم

ارائه شده  1دربند در شکل میانبرداری از پهنه خاکی دشت ها و الگوی نمونههای افق سطحی خاک گرفته شد. موقعیت منطقه مطالعاتی، نمونهنمونهو  شناسایی

  است.

 

 
 در منطقه مورد مطالعه برداریو الگوی نمونه هاموقعیت نمونه  -1شکل 
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 های آزمایشگاهیتجزیه 2-2

 

عصاره خاک در لول و سدیم مح( ECهدایت الکتریکی ) ،(pH) شیمیاییو واکنش  شده متری عبور دادهمیلی 2ها پس از هواخشک کردن از الک نمونه

 گیری شد.اندازه [16] های استانداردمطابق با روش 1: 5/2

 

 

 ها تجزیه و تحلیل داده  2-3

 

های ها از شرطال بودن دادهمحاسبه گردید. با توجه به این نکته که نرم 22نسخه   SPSSافزار خالصه آماری آنالیزهای آزمایشگاهی با استفاده از نرم

تکنیک ها درصد بررسی شد. برای نرمال کردن داده 5سطح  اسمیرنوف در -ها با استفاده از آزمون کلموگروفآماری است، نرمال بودن دادهاساسی مطالعات زمین

 . به کار رفت 16نسخه  Mintabافزار جانسون در نرم

 

 

 آماری تجزیه و تحلیل زمین 2-4

 

ای یا یاضی است که تغییرات فاصلهرانجام شد. تغییرنما یک تابع  GS+افزار تغییرنما با استفاده از نرمها و محاسبه نیم تجزیه و تحلیل ساختار مکانی داده

 دهد. محاسبه تغییرنما را نمایش می 1[. معادله 17کند ]بندی میای را صورتساختار تغییرپذیری یک متغیر ناحیه

Ƴ(ℎ) =  
1

2𝑁(ℎ)
∑ [𝑍(𝑋

𝑖
) − 𝑍(𝑋

𝑖
+ ℎ)]2𝑁(ℎ)

𝑖=1                                                                                                              (1)  

 ، مقدارhهای جدا شده توسط فاصله برداری، تعداد جفت نمونهترتیب بیانگر فاصله بین جفت نقاط نمونه به  Ƴ(h) و h، )N(h ،)iZ(x( ،+hiX)Zدر این معادله 

آل دارای یک تغییرنمای ایده .[13]است  hو مقدار تغییرنما تجربی برای فاصله جداکننده  (hiX+(، مقدار متغییر مورد نظر در نقطه )iXمتغیر مورد نظر در نقطه )

باشد. حد آستانه تقریبی از واریانس کل تصادفی واریانس میی غیرساختاری یا ای بیان کننده مؤلفهباشد. اثر قطعهای، حد آستانه و دامنه تأثیر میسه پارامتر اثرقطعه

 100. گاهی اوقات این نسبت در عدد [13] حساب آوردتوان مستقل از یکدیگر بهها را میای است که در ماورای آن نمونهرا ارائه نموده و مقدار دامنه بیانگر فاصله

درصد  75تا  25درصد باشد، متغیر دارای کالس وابستگی مکانی قوی و اگر نسبت بین  25تر از کمشود. اگر نسبت مزبور در صورت درصد بیان میضرب و به

درصد باشد، متغیر دارای کالس وابستگی مکانی ضعیفی خواهد  75از باشد. اگر نسبت بیشگاه متغیر مورد نظر دارای کالس وابستگی مکانی متوسط میباشد، آن

 [. 18بود ]

 2نجام شد )معادله ا (RMSE)و جذر میانگین مربع خطا  (MEE)های میانگین خطای برآورد ها و برآوردها با محاسبه آمارهلارزیابی اعتبار مد

 (. 3و 
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𝑀𝐸𝐸 =
1

𝑛
∑ [𝑍(𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 ) − 𝑍∗(𝑥𝑖)]                                                                                                                                        (2)  

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
 ∑ [(Z (𝑥𝑖) −  𝑍∗(𝑥𝑖))

2
]𝑛

𝑖=1                                                                                                                          (3)  

گر خوب بایستی دارای ها است. یک برآوردهتعداد مشاهد nگر مقادیر واقعی و مقدار برآورد شده و ترتیب بیانبه i(X*Z(و  X)iZ(  ها:در این معادله

تر تر باشد دقت روش بیشوچکمیانگین خطای برآورد صفر و یا نزدیک به صفر و نیز کمینه  مقدار جذر میانگین  مربع خطای برآورد باشد. هر چه این دو مقدار ک

یابی کریجینگ و براساس مدل تئوری است که ا استفاده از تکنیک درونرآورد متغیر مورد نظر ب[. در مرحله بعد، ب19]تر است گر مورد استفاده مناسبو برآورد

یم شد. در این پژوهش از ترس 10و2نسخه  Arc GISافزار های محاسبه شده برای هر نقطه انجام و نقشه توزیع مکانی سدیم محلول با استفاده از نرمتوسط وزن

 استفاده شد.   4بندی مطابق معادله کریجینگ معمولی جهت پهنه

Z(x) = ∑ ƳI
 
Z(xI)

n

i=1

                                                                                                                                                                         (4) 

 [. 13مقدار متغیر مکانی برآورد شده است ] Z(x(گیری شده و مقدار متغیر در نقاط اندازه x)iZ(گیری شده، وزن متغیر در نقاط اندازه ƳI در این معادله 

 

 نتایج و بحث -3

 

 ارائه شده است.  1در جدول خاک و سدیم محلول  ی آماری واکنش، هدایت الکتریکیخالصه

 
 دربندمیان دشتمورد بررسی در خاک سطحی های خالصه آماری ویژگی  -1جدول 

 متغیر

 

کمین

 ه

 

بیشی

 نه

 

میانگ

 ین

 

 میانه

 

انحراف 

 معیار

 

ضریب 

 تغییرات

 

 چولگی

 

کشیدگ

 ی

 

pH 80/6 00/6 32/7 30/7 22/0 00/3 21/0 35/0 

EC (dS/m) 35/0 54/1 69/0 61/0 23/0 00/33 83/1 78/3 

 meq.l( 70/2 59/16 22/5 83/4 32/2 00/44 17/3 35/12-1 (سدیم محلول

 

 

 شوری نیز و از نظر تهبا واکنش قلیایی قرار داشنرمال های آهکی خاک منطقه مطالعاتی در محدودهدر  هاخاک pH میانگین آشکار است که 1از جدول 

EC گذشته از میانگین . وجود نداردخاک منطقه در  مشکلیpH  باال  در مناطق تجمع سدیم بسیارهای خاک زیرین الیه واکنشباید اشاره نمود که خاک سطحی

  ی خاکهاویژگی کمنسبی ییرپذیری تغاز  نشاننیز درصد  50تر از ضریب تغییرات کمرسید. نیز می 12حتی به با افزایش نسبت آب به خاک در آزمایشگاه بوده و 
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شود. دیده می 2سدیم محلول، مدل مناسب به آن برازش گردید که در شکل برای  3پرراستاتغییرنمای تجربی پس از محاسبه نیم. بوددر منطقه مورد مطالعه 

به رغم تالش فراوان در را تایید نمود.  تغییرات سدیم محلولگرد بودن ، همسانآنالیز ناهمسانگردینتایج آورده شده است.  2تغیرنما در جدول پارامترهای این نیم

ای تام اثر قطعه هانتغییرنمای تجربی آو نیم نتیجه روشنی به دست نیامد ،در مرحله واریوگرافی EC و pHبرای دو متغیر  انسجوی بخش ساختاردار واریوجست

برداری دانست. در چنین شرائطی از طول ضلع شبکه نمونه ECو  pHتر بودن دامنه تغییرات توان کوچکترین دلیل برای توضیح این وضع را میاساسی .را نشان داد

 سازی تغییرات دست یافت.به آشکارتوان ها میبرداری ترمیمی و افزایش شمار نمونهتنها با اجرای عملیات نمونه

 

 

 

 

 تغییرنمای تجربی سدیم محلولنیم -2شکل 

 

تغییرات را تا ساختار مکانی کار رفته توانسته است برداری بهدهد که مقیاس نمونهنشان میتغییرنمای سدیم محلول مولفه ساختاردار واریانس در نیموجود 

چرا که نشانی از  کندترین مدل به خوبی این گفته را تایید میبه عنوان مناسب آننمای تجربی و پذیرش تغییربرازش مدل کروی به نیمحد قابل قبولی آشکار کند. 

گیری ست. باید دانست که با نمونهاپیداست میزان وابستگی مکانی متوسط بوده  2چنانکه از جدول . با این همه، ها استقق فرضیه پایایی مرتبه دوم در دادهتح

خاک مدل   pH ای سیلت و (، بر2010کبو و همکاران )فت. تری دست یاهای دیگری نیز تغییرات را مدل نمود و به دامنه کوچکتوان در مقیاستر میفشرده

عنوان بهترین کروی را به های تانزانیا مدل( در بررسی ساختار مکانی کربن آلی خاک جنگل2009[. روسسی و همکاران )18کروی را بر تغییرنما برازش دادند ]

 [. 19مدل بر تغییرنما برازش دادند ]

 

 

                                                           
3 Omnidirectional 



 

 اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار

 مهر 8تا  6ه محقق اردبیلی، دانشگا، فنیدانشکده  گروه مهندسی عمران،

 

 رنما و اجزاء تغییرنمامدل برازش شده بر تغیی -2جدول 

RSS R2  یوابستگکالس  
مکانی وابستگی 

)%( 
)متر( دامنه  تاثیر ایاثرقطعه آستانه  متغییر مدل 

02/0  92/0 5/0 متوسط   04/1  52/0  0/16350  کروی 
لسدیم محلو  

(Me.L-1) 
 

 

بدان معنا است که تغییرات . این سدیم محلول در منطقه داشت یداللت بر ساختار مکانی گسترده( بسیار بزرگ بود و 2)جدول به دست آمده  دامنه تأثیر

مواد های ذاتی خاک قرار گرفته است. ای که احتماال جدای از منطقه تجمع، کمتر زیر تاثیر ویژگیبه گونهدهد رخ می بلندو در فواصل  بودهآن بسیار تدریجی 

ه دامنه تأثیر متغیرهای خاک، تابعی از مقیاس مورد مطالعه، فاصل[. 20]دارند  ترین تأثیر را در بین اجزاء تغییرنما بر دامنه تأثیرمادری خاک و عوامل ذاتی خاک بیش

برداری نشده تری جهت تعیین نقاط نمونهی کمتر باشد تعداد نمونهطور کلی هر چه دامنه تأثیر گستردهمنطقه مورد مطالعه است. به 4چهربرداری و وضعیت زمیننمونه

ای برای سدیم مقدار اثر قطعه 2با توجه به نتایج جدول . [21] گیرندبرداری در نظر میدرصد دامنه تأثیر را فاصله بهینه نمونه 70طور معمول به [.20]الزم است 

برداری نمونهبرداری، خطاهای تر از فاصله نمونهی از واریانس است که در نتیجه عواملی مانند تغییرات در فواصل کمای بخشمعموال اثر قطعه است. گیرمحلول چشم

خطای  به خاطر گیریخطاهای اندازه وعالوه بر وجود تغییرات تصادفی ای باال اثر قطعهچنین . اما آیدوجود میو آزمایشگاهی و دیگر تغییرات غیرقابل کنترل به

نسبت وابستگی مکانی برای سدیم محلول به همین دلیل . نیز بوده است دربندبه سطحی به بزرگی دشت میانکوچک،  5گاهتکیه هایی باتعمیم نتایج نمونه ناشی از

بندی نتایج از کریجینگ معمولی به برای پهنه باشد.متوسط این پارامتر در منطقه مطالعاتی میدهنده وابستگی مکانی دست آمده که نشاندرصد به 75تا  25بین 

 ارائه شده است.   3جدولیابی در درون نتایج ارزیابی ارزیابی گردید.به کمک معیارهای استاندارد نتایج آن و  روش بلوکی بهره گرفته شد

 

 
 های سدیمی مورد مطالعهقادیر میانگین خطای برآورد و جذر میانگین مربع خطای برآورد ویژگیم -3جدول 

RMSE MEE 
 

 واحد

 

 متغییر

 

85/0  02/0  Me.L-1 سدیم محلول 

 

 

 

  6ارزیابیبرهمنتایج . ی مطالعاتی بودمکانی سدیم محلول در منطقه پراکنشبرآورد  دردهنده دقت باالی کریجینگ معمولی نشان RMSE و MEEر ادیمق

  همبستگی مکانی متوسط در مدل واریوگرام است که پیش از این اشاره شد.مؤید به نوبه خود  ودرصد دارد  40بینی حدود نشان از دقت پیش 3در شکل نیز 
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 .در منطقه مورد مطالعه سدیم محلول ارزیابی کریجینگ معمولی در برآوردبرهم -3شکل 

جنوب تا جنوب باختری دشت متمرکز تجمع سدیم عمدتا در بخش  چنانکه از نقشه آشکار استارائه شده است.  4بندی سدیم محلول در شکل نقشه پهنه

شت و پستی و بلندی زمین ی مطالعاتی، تفاوت در عمق آب زیرزمینی در نقاط مختلف ددلیل وسعت زیاد منطقهدربند بهتغییرپذیری سدیم محلول در دشت میانبود. 

نیز  ساختمان ستونی های اولیهب هستههای مطالعه شده در قالبرخی خاکرخهای زیرین الیهشناختی تجمع سدیم در در بخش جنوب باختری شواهد ریخت. زیاد بود

تاالب  های دشت بوده وبخشدیگر  تری نسبت بهدربند دارای ارتفاع کمدشت میان باختریجنوب بر نتایج به دست آمده است. از سوی دیگر  دیده شد که تاییدی

در این است( آن در حدود بحرانی یا کمی باالتر  SAR)که  ای از دشتمنطقه گستردهآب زهرسد به نظر می است. بنابراین، واقع شده آنباالدست هشیالن نیز در 

. این واقعیت از مطالعه نقشه توپوگرافی پی موجب سدیمی شدن خاک زیرین شده استدرهای پیتکرار آن در سالو  کندمیایجاد  7ماندگیحالت آب بخش

ها جنوب باختری را به دنبال بارندگیماندگی درازمدت بخش تحقیق محلی نیز بر پایه گفته اهالی منطقه آبنیز آشکار بود.  GISبزرگ مقیاس تهیه شده در سیستم 

ماندگی در درازای منبع اصلی سدیم آبهای جاری و تجمع درازمدت آن به واسطه ایجاد آب رسدبه نظر می تایید نمود. دهد،هایی که هر چند سال رخ میو سیل

از دالیل احتمالی دیگر برای باال بودن سدیم تاالب هشیالن به دست نیامد. زمان است. شوربختانه به رغم تماس و مراجعه به مراکز ذیربط، آمار دقیقی از کیفیت آب 

 .استها افزایش جمعیت و کاربرد فزاینده شویندهبه نوبه خود زیر اثر که  باشدآب آبیاری در این منطقه می منابع های خانگی بهمحلول نفوذ فاضالب

ن دشت جلوگیری اصلی محدود کننده کشاورزی است اگر از روند سدیمی شدن خاک در ایبا توجه به این نکته که سدیمی بودن خاک یکی از دالیل 

 یابد. نگردد، با گذر زمان از بازده محصوالت کشاورزی کاسته شده و کیفیت خاک کاهش می

                                                           
7 Ponding 
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تر بودن برداری و بیشقاط نمونهندلیل کم بودن ها، بهی بین نمونهی مطالعاتی و فاصلهترین انحراف معیار برآورد برای سدیم محلول در حاشیه منطقهبیش

 (. 4ها است )شکل فاصله بین نمونه

 

 

 مورد مطالعه. در منطقه)الف( و نقشه  انحراف معیار برآورد سدیم محلول )ب(   سدیم محلولبندی نقشه پهنه -4شکل 

 

 

 گیرینتیجه -4

 

ای فراتر از ر فاصلهدی مطالعاتی بوده . وجود پیوستگی مکانی پایینی در منطقههای مورد بررسی در این پژوهش دارای تغییرپذیری ویژگی

ورد شده سدیم محلول بیانگر ای و برآی مقادیر مشاهدهسازد. مقایسهآماری را مهیا میهای زمینای امکان استفاده از روشی بین نقاط مشاهدهفاصله

دهد دربند، نشان میبندی سدیم محلول خاک تهیه شده برای دشت میاندر خاک است. نقشه پهنه بندی سدیم محلولاعتبار کریجینگ معمولی در پهنه

ر از روند سدیمی شدن بنابراین اگها و وجود شرایط ماندابی مقدار سدیم محلول باالست. دلیل پست بودن زمینهای جنوب غربی دشت بهکه در قسمت

دشت  های سدیمی در این بخش از منطقه و  حتی گسترش آن به دیگر نقاطخاکخاک در این منطقه جلوگیری نگردد، امکان گسترش 

به منابع  جلوگیری از نفوذ فاضالب خانگی وهای سطحی مدیریت ویژه آبتر در منطقه و نیز اجرای مطالعات دقیقدر گذر زمان وجود دارد، بنابراین 

 . رسدری به نظر میآب آبیاری ضرو
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