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های خاک ویژگیآماری اثرات شوری دریاچه ارومیه بر برخی تحلیل زمین

 در اراضی بایر و کشاورزی دشت شبستر
 و محمود شهابی شکراله اصغری

 چکیده

متاثرر از نکاا ااارا   اراضایدر های خاا  برخی ویژگیاین پژوهش به منظور برآورد تغییرات توزیع مکانی 

و باایر  نکوناه  49) کشااورزی اراضی دو کاربری cm 10تا  0عکق های خا  از گردید. نکونهانجام دریاچه ارومیه 

در  در بخش شندآباد منطقاه شبساتر  m 100×100 (ha80های منظم صورت شبکههم چسبیده بهبهنکونه   51)

های معکاو  ها به روشسپس برخی متغیرهای شیکیایی، فیزیکی و هیدرولیکی در آن برداشته 1396بهار و پاییز 

به صورت درجا در مزرعه تعیین گردید. نقشه متغیرهای خاا   گیری شد. مقاومت فروروی خا و استاندارد اندازه

رسام   Arc GIS 9.3افازارنارمباا اساتداده از   IDWدهی عکاس فاصا ه )  و وزنOKکریجینگ معکولی ) روش به

  و RMSE، مجذور میانگین مربعاات خطاا ) MAE)  ، میانگین مط ق خطاMEمیانگین خطا ) هایاز آماره گردید.

کاربن آلای،  میانگینیابی استداده شد. های درونبینی روش  برای ارزیابی صحت و دقت پیشCCCضریب تطابق )

شان، ، 5/2باه  1در عصاره   SARنسبت جذبی سدیم )و   ECهدایت الکتریکی )  گل اشباع، pHاسیدیته ) آها،

هادایت هیادرولیکی  ، PR، جرم مخصوص ظاهری، مقاومت فروروی ) MWDها )میانگین وزنی قطر خاکدانهرس، 

 ،25/8درصد،  41/29درصد،  49/1ترتیب در کاربری بایر به میزان   خا  بهAW  و آب قابل استداده )sKاشباع )
1-dS m 23/2 ،50.-)meq l( 78/14 ،71/23  ،درصاد،  34/25درصادmm 51/0 ،3-g cm 34/1 ،MPa 35/4 ،cm 

1-min037/0  1، 68/7درصاد،  11/20درصاد،  08/2میازان در کاربری کشاورزی به  ودرصد وزنی  83/7و-dS m 

93/0 ،50.-)meq l(15/1 ،09/61  ،درصاد،  57/8درصدmm 90/0 ،3-g cm 22/1 ،MPa 46/3 ،1-cm min  34/0 

   وm 335ترتیاب از ککتارین )باهجارم مخصاوص یقیقای و  PRمتغیرهاای دست آماد. به درصد وزنی 66/3و 

با دامناه  SARترتیب برای های مکانی قوی و متوسط بهوابستگی  دامنه تثریر برخوردار بودند. m 2844بیشترین )

 MWDو  SARتغییرنکای گوسای بارای دست آمد. مد  نیمبه m 1614با دامنه تثریر   MWDو  m 1903تثریر 

و  PR  392/0) و SAR 382/0بارای ) OK  با روش CCCبرازش گردید. بهترین تخکین براساس ضریب تطابق )

هاای توزیاع مکاانی نشاان داد کاه از کااربری انجاام گرفات. نقشاه MWD  325/0برای ) 2توان  IDWبا روش 

 و رس ،، اسیدیته، آهااEC ،SARدلیل نزدیا شدن به رسوبات دریاچه، مقادیر کشاورزی به سکت کاربری بایر به

 کاهش یافت. sK و MWD ،شن، کربن آلیسنگریزه، افزایش ولی  آب قابل استداده 

، هاا، میاانگین وزنای قطار خاکداناهمقاومت فارورویهای شور و سدیکی، : تغییرات مکانی، خا های کلیدیواژه

 .  هدایت هیدرولیکی

 



   

 ب
 

 فهرست مطالب

 صدحه عناوین

 

 و هدف فصل اول: مقدمه

  1......................................................بیان مسثله................................................................................................................... – 1-1

 4.............................................................................................................فرضیات و اهدا  پاژوهش................................ -1-2

-زماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااین -1-3

  6.....................................................................................آمار............................................................................................

  7.................................................تغییرنکا و پارامترهای آن........................................................................................نیم-1-3-1

  9.........................یابی متغیر...................................................................................................................های درونروش -1-3-2

 11........خا ..........................................................................................................................های تغییرات مکانی ویژگی -1-4

 

 هافصل دوم: مواد و روش

 19.................................................................................منطقه مورد مطالعه......................................................................... -2-1

 20..........................................................................................................برداری خا ..................................................نکونه -2-2

 21...................................................................های شیکیایی، فیزیکی و هیدرولیکی خا ...........ویژگیگیری اندازه -2-3

 24.............................................................................................های آماری.................................................................تجزیه -2-4

 25........................................................................................................................آماری...........................های زمینتجزیه -2-5

 



   

 ج
 

 

 فصل سوم: نتایج و بحث

 28..................................................................................های توصیدی متغیرهای خا  در منطقه مورد مطالعهآماره -3-1

 37..................................................................................................................................های خا مکانی ویژگیتغییرات  -3-2

 45......یابی.........................................................................................................................های درونارزیابی صحت روش -3-3

 49خا ....................................................................................................................های های توزیع مکانی ویژگینقشه -3-4

 49...............................متغیرهای شیکیایی خا ......................................................................................................... -3-4-1

متغیرهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای فیزیکااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای  -3-4-2

 52.............................................................................................................................................خا 

 هیااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادرولیکیمتغیرهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای  -3-4-2

 56......................................................................................................................................خا 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه: چهارمفصل 

 61........................................................................................................................................................................گیرینتیجه -4-1

 62..........................................................................................................................................................................پیشنهادها -4-2

 64................................................................................................................................................................................................منابع

 70......................................................................................چکیده انگ یسی......................................................................................

  

 

 

 



   

 د
 

 

 

 

 جداولفهرست 

 صدحه عناوین

  SAR  و نسبت جاذبی سادیم )ECهای متثرر از نکا بر مبنای هدایت الکتریکی )بندی خا ابقه -1-1جدو  

 12..........................................................................................................................................................در عصاره گل اشباع خا 

 28....................................................منطقه مورد مطالعهدر  شیکیایی خا  های توصیدی متغیرهایآماره -1-3جدو  

 30......................................................منطقه مورد مطالعهدر  خا فیزیکی  های توصیدی متغیرهایآماره -2-3جدو  

 33...............................................منطقه مورد مطالعهدر  خا  هیدرولیکی های توصیدی متغیرهایآماره -3-3جدو  

 n=100. ...............35های خا  در منطقه مورد مطالعه )  بین متغیرrضریب هکبستگی پیرسون )  -4-3جدو  

تغییرنکاای متغیرهاای شایکیایی خاا  در منطقاه ماورد های برازش شده باه نایمپارامترهای مد  -5-3جدو  

 37.............................................................................................................................................................................................مطالعه

یکای خاا  در منطقاه ماورد تغییرنکاای متغیرهاای فیزهای بارازش شاده باه نایمپارامترهای مد  -6-3جدو  

 39............................................................................................................................................................................................مطالعه

تغییرنکااای متغیرهاای هیاادرولیکی خااا  در منطقااه مااورد ناایمهااای باارازش شاده بااه پارامترهاای مااد  -3-7

39...........................................................................................................................................................................................مطالعه.

-هاای مخت اد درونباا اساتداده از روشمتغیرهای شیکیایی خاا  برآورد های ارزیابی صحت آماره -8-3جدو  

45........................................................................یابی.........................................................................................................................

-هاای مخت اد درونباا اساتداده از روشمتغیرهاای فیزیکای خاا  های ارزیابی صحت برآورد آماره -9-3جدو  

..........................................................................یااابی.........................................................................................................................



   

 ه
 

هاای مخت اد باا اساتداده از روشمتغیرهای هیدرولیکی خاا  های ارزیابی صحت برآورد آماره -10-3جدو  46

-درون

 47.....................................................................................................یابی............................................................................................

 

 اشکالفهرست 

 صدحه عناوین

 19........مطالعه. منطقه موردای در تصویر ماهواره برداریتوزیع نقاط نکونه و نقشه موقعیت جغرافیایی -1-2شکل 

 20.................................................................................................مطالعه. منطقه موردنکایی از کاربری بایر در  -2-2شکل 

 21......................................................................................مطالعه. منطقه موردنکایی از کاربری کشاورزی در  -3-2شکل 

گیری درجای مقاومات فاروروی )ب  در خاا  منطقاه ماورد نخورده )الد  و اندازهبرداری دستنکونه -4-2شکل 

 22...........................................................................................................................................................................................مطالعه.

 31.........................................................توزیع کالس بافت خا  کاربری بایر براساس مث ث بافت آمریکایی. -1-3شکل 

کشاااااورزی براساااااس مث ااااث بافاااات کاااااربری توزیااااع کااااالس بافاااات خااااا   -2-3شااااکل 

 32.....................................................آمریکایی.

متغیرهای شایکیایی خاا  در منطقاه ماورد های برازش شده )خطوط  ها )نقاط  و مد نیم تغییرنکا -3-3شکل 

 40............................................................................................................................................................................................مطالعه.

متغیرهاای فیزیکای خاا  در منطقاه ماورد های برازش شده )خطاوط  ها )نقاط  و مد نیم تغییرنکا -4-3شکل 

 41...........................................................................................................................................................................................مطالعه.

هیدرولیکی خا  در منطقاه ماورد  متغیرهایهای برازش شده )خطوط  ها )نقاط  و مد نیم تغییرنکا -5-3شکل 

43...........................................................................................................................................................................................مطالعه.

 ، میاانگین وزنای قطار SARگیاری و بارآورد شاده نسابت جاذبی سادیم )زهمقادیر اندا 1:1نکودار  -6-3شکل 



   

 و
 

  PR  و مقاوماااااات فااااااروروی )sKهاااااادایت هیاااااادرولیکی اشااااااباع )  ،MWDهااااااا )خاکدانااااااه

 48...............................................................خا .

تغییااااارات مکاااااانی متغیرهاااااای شااااایکیایی خاااااا  در منطقاااااه ماااااورد  نقشاااااه -7-3شاااااکل

 50............................................................مطالعه.

تغییااااارات مکاااااانی متغیرهاااااای فیزیکااااای خاااااا  در منطقاااااه ماااااورد  نقشاااااه -8-3شاااااکل

 53...............................................................مطالعه.

تغییاااارات مکااااانی متغیرهااااای هیاااادرولیکی خااااا  در منطقااااه مااااورد  نقشااااه -9-3شااااکل 

 57.................................................................مطالعه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 ز
 

 

 

 

 

 اول فصل

  و هدف مقدمه



   

1 
 

 بیان مسأله  – 1-1

 1هاای مباتال باه نکااانادازد خاا های مح و  در آنها رشد گیاهان را به مخااره میهایی که نکاخا 

سدیکی باوده و در  -های شورهای سدیکی و خا های شور، خا ها شامل خا شوند. این گروه از خا نامیده می

ر چنین منااقی، پتانسایل  . د1383خشا جهان بسیار شایع هستند )اوستان، منااق آب و هوایی خشا و نیکه

 های سا  بیش از میزان بارندگی است.تبخیر و تعرق در اغ ب ماه

شوری خا  یکی از مشکالت بسیار جدی در زمینه تولیاد محصاو ت آبای از جنباه کشااورزی پایادار در 

هکچنین شوری خا  ایجااد شاده توساط عوامال ابیعای و  شود.محسوب میجهان خشا منااق خشا و نیکه

های جهان هکتار از خا  55/9 × 810در یدود گردد. عنوان یا خطر زیست محیطی اص ی ت قی میوعی، بهمصن

های جهان را تحت تاثریر قارار هکتار از خا  7/7 × 710که شوری رانویه تقریباً متثرر از شوری اولیه بوده در یالی

دلیال افازایش در آیناده باه . 2010، و هککااران 2درصد آن در نوایی کشت آبی قرار دارد )شنگ 58دهد که می

فشار جکعیتی، اکثر اراضی خشا برای تولید محصو ت کشاورزی به کار خواهد رفت که بخش اعظم این تولیدات 

؛ بنابراین این موضوع منجر به تشادید مشاکالت مارتبط باا شاوری از اریق گسترش کشت آبی فراهم خواهد شد

 گردد.خا  می

ر از شکالت کشاورزی در ایران، شوری اراضی است. مشکل شوری به خاار زیااد باودن تبخیااز مهکترین م

ری اسات. های ماادها، آبیاری با آب دارای کیدیت نامناسب و سنگسطح خا ، بارندگی کم، پستی و ب ندی زمین

ه درصاد و یاا د می یاون هکتاار 18زارهای زیادی گردیده است. در مجکاوع عوامل فوق باعث به وجود آمدن شوره

ای شور کاویر همی یون هکتار باتالق 7دهد که از این مقدار های شور و سدیکی تشکیل میهای ایران را خا خا 

  .1363باشد )معصومی، لوت و کویر نکا می

                                                           
1. Salt-affected soils  
2- Sheng  
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کی اومتر مرباع  5822غرب کشور ایران، دومین دریاچه شور جهان با مسایت دریاچه ارومیه واقع در شکا 

های اخیر باعث کم شادن یجام آب ایان دریاچاه گردیاده اسات. خشکسالی پیش آمده در ای سا  بحراناست. 

های شور در اراضای کشااورزی های نککی برخاسته از امالح بستر دریاچه خشا شده موجب گسترش خا اوفان

 یاون ندار از ها، جان شاش مییاشیه دریاچه گردیده است.  شور شدن اراضی کشاورزی و بیابانی شدن متعاقب آن

  .2017، 1پور و بوگائرتکند )یکزهساکنان منطقه را به اور مستقیم و غیر مستقیم تهدید می

-شاکار مایخشاا باهویژه در منااق خشا و نیکهشوری و سدیکی بودن دو فرایند بسیار مخرب خا  به

باشد. یبر و پرهزینه مخصوص در مقیاس وسیع کاری زمانروند. تشخیص تغییرات شوری و سدیکی بودن خا  به

رد آزماایش هایی که بتواند تغییرات شوری و سدیکی بودن خا  را در مقیااس وسایع ماوبنابراین استداده از روش

ت تغییارات تواند از اریاق رباهای متثرر از نکا میای خا ترسیم نقشه دیجیتا  منطقهقرار دهد ضروری است. 

 ریزی و اصالح کاربری اراضی مدید باشد.زمانی و مکانی شوری خا  از نظر برنامه

عوامال متعاددی در فرایناد باشاد. ها میها، تغییرپذیری زمانی و مکانی آنهای ک یدی خا یکی از ویژگی

به عبارت دیگار، دهند. های خا  را تحت تثریر قرار میتشکیل خا  شرکت دارند که با زمان تغییر کرده و ویژگی

-برداری مجزا، غیر مککن است ب که  زم است این دادهبراساس یا مجکوعه نقاط نکونهمدیریت اراضی کشاورزی 

کار گرفتاه ها بههای تجزیه ریاضی و آماری دادهبنابراین ضرورت دارد روشها به شکل ااالعات پیوسته ارائه شوند. 

هاا را ماورد جغرافیاایی آن شود تا بتواند هکزمان ااالعات ککی و عددی متغیرها و ااالعات مرباوط باه موقعیات

باشاند. شاناخت ککای مکانی می بسیاری از متغیرها و خصوصیات خا  دارای تغییرات پیوسته استداده قرار دهد.

ناپاذیر این تغییرات برای اعکا  مدیریت خاص مکانی که پایه و اساس کشاورزی دقیاق اسات، ضاروری و اجتنااب

  .1985 ،2)وبستر است

                                                           
1- Hamzehpour and Bogaert  
2- Webster  
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نی خا ، هکچون سایر خصوصیات آن دارای ماهیت پویا و متغیر است و تغییارات مکااخصوصیات فیزیکی 

و از اریاق  گر این خصوصیات است را به صورت یاا متغیار در نظار گرفاتتوان پارامترهایی که بیاندارد. لذا می

سات  . تغییر درخصوصایات خاا  مککان ا1385های آماری به بررسی تغییرپذیری آن پرداخت )محکدی، روش

 یای اسات درزامنشث اولیه یا رانویه داشته باشد. منشث اولیه تغییرات در خصوصیات خا  تحت تثریر عوامال خاا 

انی در ن تغییرات مکاهای مخت د اتداق افتد. ایها و مدیریتتواند بر ارر کاربریصورتی که منشث رانویه تغییرات می

  .1385شود )ایوبی و جاللیان، خا  مشاهده می محدوده وسیعی از خصوصیات فیزیکی، شیکیایی و زیستی

شاود. های آماری کالسیا توصید گردیده و تصاادفی فارم مایتغییرپذیری خا  در مزرعه توسط روش

  نشاان 1985وبستر )گردد. کنش فرایندهای مخت د در پروفیل خا  یاصل میتغییرپذیری خا  از تثریر و برهم

با  بهی در مقایسههای بسیار مشاهم ویژگیهای نزدیا بهوابستگی مکانی دارند. نکونههای خا  معکو ً داد ویژگی

ت کانی خصوصیامککبود مطالعه در زمینه تثریر پدیده شور و سدیکی شدن بر تغییرات  های دور از هم دارند.نکونه

 نکاید.خا  در سطح کشور و جهان، لزوم انجام پژوهش در این زمینه را آشکار می

های خا  باه صاورت ایزوتارو  و غیرایزوتارو  آماری برای تشریح وابستگی مکانی ویژگیهای زمینشرو

هاای آماری مناسب، ااالعات ارزشکندی را درباره توزیع مکاانی ویژگایگردد. عالوه بر آن، آنالیز زمیناستداده می

 1970هاای خاا  از ساا  نی ویژگایمطالعات مربوط به تغییرات مکاانکاید. خا  در اراضی کشاورزی فراهم می

ای استوار بوده و رابت گردیده است یکی از ابزارهاای بسایار آمار براساس متغیرهای ناییهزمینانجام گردیده است. 

  .2008، 1و یانگ وباشد )لیهای خا  میمؤرر در آنالیز توزیع مکانی و تغییرات ویژگی

کشاورزی پایدار یا ابزار بالقوه مدید در تثمین نیازهای غذایی آتی جکعیت در یا  رشاد فزایناده جهاانی 

باشد. کارآیی مناسب تولیادات کشااورزی های شور و سدیکی مشکل میتولید محصو ت کشاورزی در خا است. 

                                                           
1- Liu and Yang   
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عاقاب آن تخکاین و ترسایم نقشاه نیازمند بکارگیری اصو  و مبانی کشت و زرع بر پایه تغییرپاذیری مزرعاه و مت

  .2016، 1)رنجبر و جاللی های خا  استویژگی

   

 رضیات و اهداف پژوهشف -1-2

 باشد؟وند تغییرات مکانی خصوصیات خا  در اراضی متثرر از نکا چگونه میر -1

یاچه ارومیه چه تاریری بر تغییرات مکانی خصوصیات فیزیکی و شایکیایی خاا  در منطقاه ماورد فاص ه از در -2 

 مطالعه دارد؟

 باشد؟اارا  دریاچه ارومیه  یکسان می کشاورزییا تغییرات مکانی خصوصیات خا  در اراضی بایر و آ -3 

خا  با غ ظات اماالح در اراضای متاثرر از نکاا  یزان و نوع هکبستگی بین خصوصیات فیزیکی و شیکیاییم -4 

 است؟ چگونهاارا  دریاچه ارومیه 

 ری بایر وفرم بر آن است که روند تغییرات مکانی خصوصیات خا  اارا  دریاچه ارومیه در اراضی با کارب

 بیبه ع ت تداوت در غ ظت امالح یکسان نخواهد بود. هکبستگی بین مقادار سادیم خاا  )نسابت جاذ کشاورزی

و باا  دارهاا و هادایت هیادرولیکی اشاباع، مندای و معنایسدیم  با برخی خصوصیات خا  مثل پایداری خاکدانه

باه  ورزیکشاارود کالس بافت خاا  اراضای دارخواهد بود. ایتکا  میاسیدیته و هدایت الکتریکی، مثبت و معنی

ساثله بار دریاچه باشاد کاه خاود ایان م جات متداوت از اراضی  بایر نزدیادلیل کاربرد سنگریزه در کشت صیدی

 ار است.ها و هدایت هیدرولیکی خا  نیز تثریرگذپارامترهای ساختکان خا  مثل میانگین وزنی قطر خاکدانه

 اهدا  اص ی این پژوهش عبارتند از:

                                                           
1- Ranjbar and Jalali  
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تهیه نقشه توزیع مکانی برخی خصوصیات فیزیکی و شیکیایی خا  در اراضی متاثرر از نکاا ااارا  دریاچاه  -1

 .کشاورزیها در دو کاربری بایر و ارومیه و مقایسه آن

بررسی هکبستگی بین خصوصیات فیزیکی و شیکیایی خا  با پارامترهای شوری و سدیکی )هدایت الکتریکای  -2

 و نسبت جذبی سدیم خا   در منطقه مورد مطالعه.

 مکانی و دامنه تثریر متغیرهای خا .تغییرنکا، کالس هکبستگی تغییرنکا مثل مد  نیمتعیین پارامترهای نیم -3

 یابی متغیرهای خا .دهی عکس فاص ه در درونهای کریجینگ و وزنمقایسه دقت روش -4

بارداری هاای متاوالی، بهارهای لندست یاکی از آن اسات کاه باه ع ات خشکساالیمطالعه تصاویر ماهواره

رویاه آب در اراضای ای و پکپاژ بایسدهای ذخیرههای سطحی و زیرزمینی از اریق ایداث غیراصولی از منابع آب

ساا  اخیار از دسات داده اسات )خاادمی و  20کشاورزی، دریاچه ارومیه یدود یا چهاارم مساایت خاود را در 

تواند ذرات نکا به جا مانده در بستر دریاچه خشا شاده را کی ومترهاا  . وزش باد به رایتی می1393هککاران، 

 دن خا  به ویژه در اراضی کشاورزی یاشیه دریاچه گردد.جابجا نکوده و موجب شور ش

ویژه ه و در سطح منطقه شبستر و نیاز های تولید سبزیجات و محصو ت باغی بهشهر شندآباد یکی از قطب

شود و به ع ت مرغاوب باودن محصاو ، بخاش عکاده ه اوی تولیادی آن در شرقی محسوب میاستان آذربایجان

اناد شاور که اراضی کشاورزی این شهر در نزدیکی دریاچه ارومیه قرار گرفتهه ع ت اینرسد. بپایتخت به فروش می

شدن خا  ناشی از خشا شدن دریاچه، تهدید جدی برای کیدیت خا  و  تولید محصو  در این منطقاه باوده و 

خشاا شادن  با عنایت به اررات مندایهای اخیر تبدیل شده است. این موضوع به دغدغه اص ی کشاورزان در سا 

آب دریاچه ارومیه بر کیدیت فیزیکی، شیکیایی، بیولوژیکی و یاص خیزی خا  منطقه در ارر پراکنش نکاا، لازوم 

مطالعه اررات شوری و سدیکی شدن بر تغییرات مکانی پارامترهای کیدیت خاا  و بررسای هکبساتگی باین ایان 

گاردد در اراضی منطقه به اور جد ایساس مایها به دلیل اررگذاری بر ککیت و کیدیت محصو ت تولیدی ویژگی

 های دولت محترم در ستاد اییای دریاچه ارومیه نیز مطابقت دارد.که با برنامه
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 آمارزمین -1-3

ها در های آماری این امکان را به وجود آورده که روابط مکانی بین نکونههای اخیر در تئوریپیشرفت

ای است که تحت عنوان زمین آمار تئوری متغیرهای ناییه ،پیشرفتفواصل کوچکتر ککی شود. اساس این 

 گذاری شده استها پایهشود. این تئوری بر خال  آمار کالسیا، بر اساس هکبستگی واریانس نکونهشناخته می

 وسیعی از ای از ع م آمار کاربردی است که قادر به ارائه مجکوعهآمار شاخه . زمین1980، 1)بورگس و وبستر

برداری نشده با استداده از ااالعات گرهای آماری به منظور برآورد خصوصیت مورد نظر در مکانی که نکونهتخکین

توان مقادیر   میGIS) 2باشد. با استداده از سیستم ااالعات جغرافیاییبرداری شده مییاصل از نقاط نکونه

، امکان GISداری و بازیابی نکود. هکچنین استداده از ها را با سرعت زیاد و هزینه بسیار کم، نگهعظیکی از داده

های آن گوییپیش های درونی هستند که هکهکند. زمین آمار مد آماری را برای کاربر فراهم میهای زمینتح یل

 هاآمار ع م واریانستوان بیان کرد که زمینواریانس است. این تعرید را با یا جک ه کوتاه می بر اساس محاسبه

ساختار تغییرات خا ،  تجزیه آمار در تحقیقات خا  در زمینهزمین  . سهم عکده2004، 3است )فرانکوئیس

 . امروزه به منظور تخکین متغیرهای مکانی یا منطقه از 2007، 4بینی روند و تخکین خواص است )آدریاناپیش

-کالسیا این است که در آمار کالسیا نکونهگردد. تداوت اص ی این روش با آمار آماراستداده میهای زمینروش

نکونه  گونه ااالعاتی دربارههای گرفته شده از یا جامعه آماری، مستقل از یکدیگر بوده و وجود یا نکونه هیچ

آماری، وجود هکبستگی مکانی بین مقادیر یا متغیر در یا ناییه را بررسی های زمیندهد. اما روشبعدی نکی

توان دهند. به اور ک ی میآمار بسته به نوع متغیر، دقت متداوتی را نشان میهای مخت د زمیننکایند. روشمی

پردازد که دارای ساختار مکانی هستند و یا به عبارتی بین آمار به بررسی آن دسته از متغیرهایی میگدت زمین

از   .1377د دارد )یسنی پا ، ها یا ارتباط فضایی وجوها، فاص ه و جهت قرار گرفتن آنمقادیر مخت د آن

های اارا  خود ارتباط فضایی دارد و در واقع بر معین با نکونه آماری هر نکونه تا یا یداکثر فاص هدیدگاه زمین

                                                           
1- Burgees and Webster  
2 - Geography Information System 
3- Francois  
4- Adriana   
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تر بیشتر است. بنابراین های نزدیاآماری، ایتکا  میزان تشابه بین مقادیر مربوط به نکونههای زمینابق فرضیه

ها و قاب یت استداده از روابط بین آماری، با در نظر گرفتن ساختار مکانی دادههای زمینوشرود که رانتظار می

های آماری به بررسی پدیدهتوان گدت تح یل زمینبه اور خالصه می .متغیرها، دارای دقت برآورد بیشتری باشند

 پردازد.متغیر در زمان و مکان می

 

  تغییرنما و پارامترهای آننیم -1-3-1

دهد و با پارامترهای استخراج شده از آن ها را نشان میو واریانس داده  h) بین فاص ه رابطه 1تغییرنکانیم

 ا مورد بررسی قرار داد که عبارتند از:رتوان تغییرات مکانی متغیر می

به یداقل مقدار خود  h= 0شود و در ، کم میhاز نظر تئوری مقدار نیم تغییرنکا با کاهش  ):0C(2ایالف( اثر قطعه

شود. تغییرنکا صدر نکیکند، مقدار نیمبه سکت صدر میل می hکند. در بسیاری از موارد وقتی یعنی صدر، تنز  می

شود و نکایش داده می 0Cای نام دارد و با این مقدار که در واقع عرم از مبدأ منحنی نیم تغییرنکا است، ارر قطعه

ای نقش دارند خوانند. د یل مخت دی در ایجاد ارر قطعهنظکی می، آن را مؤلده بیبسیاری از متخصصین ع م آمار

های تصادفی در توزیع متغیر که در واقع به تصادفی بودن فرآیندها بر وجود مؤلده  1)توان به ی آن میکه از جک ه

  .1385محکدی، ) اره نکودسازی، تجزیه و خطای انسانی، اشبرداری، آمادهوجود خطای نکونه  2)گردد و می

کند. در یابد و به سکت ید رابتی میل میتغییرنکا افزایش می، مقدار نیمhبا افزایش مقدار : )0C+C( 3ب( آستانه

تغییرنکا ایجاد تغییرنکاها، پس از رسیدن به این ید رابت، با افزایش فاص ه، تغییری در مقدار نیمبسیاری از نیم

  و بخش 0Cای )رابت که تغییرات آن تصادفی است، آستانه نام دارد و مجکوع ارر قطعه اًنسبتشود. این مقدار نکی

تغییرنکاها در باشد و معاد  با واریانس ک ی متغیر مورد مطالعه است. بعضی از نیم  میCتغییرنکا )ساختاردار نیم

دهند و با افزایش فاص ه، مقدار نکی محدوده فواصل موردنظر، تکای ی به نزدیا شدن به ید رابت از خود نشان

                                                           
1 - Semivariogram 
2 - Nugget 
3 - Sill 
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تواند بر وجود روند در محدوده مورد مطالعه تغییرنکایی مییابد. وجود چنین نیمتغییرنکا هکواره افزایش مینیم

ها یذ  گردد و سپس به برآورد آن د لت کند. در این گونه موارد ابتدا باید روند تشخیص داده شده و از داده

c0ود. برای بررسی وضعیت ساختار مکانی، معیار متغیر پرداخته ش

𝑐
-بی شود. این نسبت، بزرگی مؤلدهتعرید می   

 . 1377)یسنی پا ، دهد ساختاردار را نشان می

ای در نقاط مجاور هم، هاست که در ماوراء آن، متغیر ناییهمکانی بین نکونه دامنه تثریر فاص ه :1ج( دامنه تأثیر

آید. کند و به یالت افقی در میتغییرنکا تغییر چندانی نکییکدیگر ندارند و با افزایش فاص ه، نیمتثریر چندانی بر 

های توان از دادهای که میتر است و محدودهبدیهی است که هرچه دامنه تثریر بزرگتر باشد، ساختار مکانی گسترده

های ساختاری و منه تثریر در تح یل ناهکسانگردییابد. داآن برای تخکین مقادیر مجهو  استداده کرد، افزایش می

  .1385محکدی، ) برداری کاربرد زیادی داردنکونه شبکه بهینه ارایی فاص ه

-یمنین ویژگی اارد. از تغییرنکا با تغییر جهت، ناهکسانگردی نام دنیم تغییر دامنه و یا آستانه د( ناهمسانگردی:

ه د، استدادشونمی هایی که موجب بروز ناهکسانگردیمدید در تشخیص ناهکگنی توان به عنوان ابزاریتغییرنکا می

د. ایسه نکوگر مقکرد. برای رسیدن به این منظور، کافی است نیم تغییرنکا را در جهات مخت د رسم سپس با یکدی

اگر نیم ای. اهکسانگردی منطقهن -2کسانگردی هندسی ناه -1به اور ک ی دو نوع ناهکسانگردی وجود دارد:

ر مکانی د ن متغیریکسان و دامنه تثریر متداوت باشد، بر آ تغییرنکای رسم شده در جهات مخت د، دارای آستانه

 ات مخت دا در جهتغییرنکنیم محیط موردنظر ناهکسانگردی هندسی وجود دارد. هر گاه کل تغییرپذیری یا آستانه

  .1373مدنی، ای است )ی از نوع ناییهمتداوت، ولی دامنه تثریر یکسان باشد، ناهکسانگرد

ود. ش داده شآن براز ترین مد  تئوری برقبل از کاربرد نیم تغییرنکا،  زم است مناسب سازی نیم تغییرنما:ه( مدل

  دمانتخاب نوع  فرآیند برازش مد  تئوری مناسب، بر یا نیم تغییرنکای تجربی از اهکیت زیادی برخوردار است.

 دسته هستنا دو دتغییرنکهای تئوری قابل برازش بر نیمت تئوری و عک ی دارد. به اور ک ی مد بستگی به فرضیا

 : 1383مهدیان، )

                                                           
1 - Range 
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-به ید رابتی نکی ، ابتدا مقدار نیم تغییرنکا افزایش یافته وhروه فاقد آستانه: در این گروه با افزایش گ - 1

د    خطی، مم برد: مدهای زیر را ناتوان مد تغییرنکا، میهای قابل برازش به این گونه نیم رسد. از انواع مد 

 دویسین و مد  سهکی.

یابد سپس به ی، ابتدا مقدار نیم تغییرنکا افزایش مhروه یاوی آستانه: در این گروه با افزایش فاص ه گ-2

برد:  یر را نامهای زد متوان های قابل برازش به این گونه نیم تغییرنکاها، میرسد. از انواع مد مقداری رابت می

 مد  گوسی. و مد  کروی

 

 متغیر یابیهای درونروش -1-3-2

گیری شده در محل نکونه برداری شده ارائه برداری از خا  ااالعات مدیدی از خصوصیات اندازهنکونه: کریجینگ

برداری نشده است باشیم، هایی که نکونهنظر در محلهای موردکند. چنانچه در پی کسب ااالعات از پدیدهمی

نظر به کار گرفته شوند )محکّدی، های موردبایستی ابزارهای مناسب جهت تخکین ویژگی مورد مطالعه در محل

های ها هستند ویژگیگیری جزء که هکان نکونهدست آمده از اندازهههای ب . به عبارت دیگر، بر اساس داده1385

-توان آنبندی ک ی میمخت دی برای تخکین وجود دارد که در یا تقسیم هایکل )مجهو   راتخکین بزنیم. روش

هایی هستند که از آمار های کالسیا، روشهای کالسیا تقسیم کرد. روشآماری و روشهای زمینها را به روش

تخکین در آمار کالسیا،  ترین شیوه . معکو 1377کنند )یسنی پا ، کالسیا برای تخکین استداده می

های موجود در منطقه، به عنوان تخکینی از متغیر مورد درخواست است. این های کل نکونهداده از میانگیناست

آماری، تخکین های زمین . در صورتی که در روش1377پا ، گویند )یسنیتخکین را اصطالیاً تخکین عام می

توان مقدار یا ککیت در می گیرد که ای آنبر اساس ساختار فضایی موجود در محیط موردنظر صورت می

دست آورد هنقاای با مختصات نامع وم را با استداده از مقدار هکان ککیت در نقاط دیگری با مختصات مع وم ب

-)یسنی استهگذاری شدآماری به نام کریجینگ نامگر زمین . این تخکین1385؛ محکّدی، 1377پا ، )یسنی



   

10 
 

ای در متغیرهای ناییه  BLUE) 1تخکین بهینه خطی نااریب کریجینگ روشی است که برای  .1377پا ، 

گیرد )یسنی پا ، برداری نشده با استداده از خواص ساختاری نیم تغییرنکا مورد استداده قرار میمنااق نکونه

های آماری تخکین و برآورد  . اصو ً کریجینگ نامی تعکیم یافته برای کل روش1385؛ محّکدی، 1377

ای ای بوده و به عنوان یا تابع خطی از مجکوعه مشاهدات توزیع شده واقع در هکسایگی نقطهیهمتغیرهای نای

های کریجینگ آن است که  . از مهکترین ویژگی1385شود )محکّدی، خواهیم تخکین بزنیم، شناخته میکه می

؛ محکدی، 1373؛ مدنی، 1377توان محاسبه کرد )یسنی پا ، به ازاء هر تخکینی، خطای مرتبط با آن را نیز می

-دیگر، امکان وجود خطاهای سیستکاتیا و در نتیجه اریب بودن نتایج یاصل از تخکین در روش  . نکته1385

ها نااریب آمار، تخکیناور که بیان شده در زمینهای مشتق شده از آمار کالسیا است. در صورتی که، هکان

پذیر های انجام شده امکانتخکین میانگین خطای ک یه محاسبه  . مثالً در آمار کالسیا،1377هستند )مدنی، 

روش کریجینگ امکان محاسبه  است ولی امکان اینکه بتوان به توزیع خطای تخکین دست یافت وجود ندارد. ولی

 . 1377پا ، گذارد )یسنیدر اختیار می «مثالً یا ب و »خطای تخکین را برای کوچکترین واید مورد تخکین 

ی تئوری و بر پایه 1951 ، در سا  1377کریجینگ برای اولین بار توسط دی. جی. کریج )یسنی پا ، روش 

ریزی شده، برای تخکین ذخایر معادن اال مورد استداده قرار ی ماترون پایهای که عکدتاً به وسی همتغیرهای ناییه

ع وم محیطی از جک ه خا  به صورت روز  گرفت و از آن زمان تاکنون استداده از آن عالوه بر معادن در دیگر

ی او   . روش کریجینگ دارای دو مری ه است. در مری ه1985و هککاران،  2افزون افزایش یافته است )ترنگکار

ی شود. در مری هگردد. برای این منظور از نیم تغییرنکا استداده میسازی میای مد ساختار مکانی متغیر ناییه

  .1385گیرد )محّکدی، برداری نشده انجام می، تخکین متغیرها در نقاط نکونهنیم تغییرنکابعدی با استداده از

دارای توزیع نرما  باشد. در غیر اینصورت باید از روش  Zشرط استداده از روش کریجینگ آن است که متغیر 

نرما  بودن  ،از کریجینگپس شرط استداده کریجینگ غیر خطی استداده و یا به نحوی توزیع متغیر نرما  گردد. 

  : 1377ها است و رابطه آن به صورت زیر است )یسنی پا ، داده

                                                           
1 - Best Liner Unbiased Estimator 
2- Trangmar   
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        (1-1                                                                                             

 

 iZ(X(ت، ام نسابت داده شاده اسا iوزن یا اهکیتی که باه نکوناه  iλ، متغیر مقدارتخکینی Zکه در این رابطه 

 ام است. iنکونه واقعی مقدار 

یاا متغیار در بینی مقادار مجهاو  برای پیش  IDW) 1دهی عکس فاص هوزندر روش : دهی عکس فاصلهوزن

-گیری شده در نقاط اارا  )نقاط هکسایگی  استداده مایاندازه متغیربرداری نشده از مقادیر مع وم موقعیت نکونه

میازان اهکیات نقطاه اسات.  دهنادهگردد که توان نشانبیان می Pشود این روش به صورت عکس فاص ه به توان 

  .1385محکدی، به کار رفته در این روش به شرح زیر است ) رابطه

(1-2                                                                                                 Z(X, Y) =
∑   

Zi
di

p
 n
i=1

∑   
1

di
p

 n
i=1

   

                                                                                                 

,Z(Xدر این رابطه  Y)   نقطه مجهو ،  متغیر درمقدارZi  مع وم،  نقطهدر  متغیرمقدارP  توان وd  متغیرفاص ه 

 ام است. iمجهو  تا نقطه 

 

 های خاکتغییرات مکانی ویژگی -1-4

خشا مطالعه اررات شوری برتغییرات مکانی خصوصیات فیزیکی و شیکیایی خا  در منااق خشا و نیکه

های خشکی و شاور شادن های اخیر شور شدن اراضی به دلیل وقوع پدیدهاز اهکیت زیادی برخوردار است. در دهه

های اصا ی شوری بر خصوصیات خا ، این موضوع یکی از نگرانی رانویه رو به گسترش است. به خاار اررات مندی

                                                           
1 - Inverse Distance Weighting 
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های متثرر از نکاا در جادو  بندی خا ابقه آید.برای کشاورزی و محیط زیست در منااق مذکور به یساب می

 آورده شده است. 1-1

صاره ع( در SAR)( و نسبت جذبی سدیم ECهای متأثر از نمک بر مبنای هدایت الکتریکی )بندی خاکطبقه -1-1جدول 

 (.1376گل اشباع خاک )افیونی و همکاران، 

 کیسدی -شور  سدیکی شور غیرشور معیار

)1-EC (dSm  4.00 > 4.00 < 4.00> 4.00< 

0.5)1-SAR (meql   13.00> 13.00> 13.00<  13.00< 

هاای خاا    نشان داد که خصوصیات خا  معکو ً دارای وابساتگی مکاانی هساتند. نکوناه1985وبستر )

های دور از هم، دارای خصوصیات مشابهی هستند. ااالعات مرباوط باه تغییارات نزدیا به هم در مقایسه با نکونه

های زماین های مدیریتی خا  در محل، اهکیت فراوان دارد. روشکارگیری روشمکانی خصوصیات خا  از نظر به

توسط محققان مخت د باه کاار گرفتاه شاده   1970آماری برای توصید وابستگی مکانی خصوصیات خا  از سا  

 105اناد. باه ااور مثاا ، برداری با فواصل مخت د را انتخاب کردهاست. این محققان، دامنه وسیعی از نقاط نکونه

-نقطاه نکوناه 33 ، 2017و هککاران،  1کی ومتر مربع در دشت اردبیل )اصغری 3×3نکونه برداری با فواصل  نقطه

بارداری در نقطاه نکوناه  40 و  2011و هککااران،  2)شیدته صومعه هکتار 929نطقه به وسعت برداری در یا م

   گزارش گردیده است.2007، 3هکتار ) جاللی 30یا مزرعه کشاورزی به مسایت 

نکونه خا  سطحی  113تر  را در  MWDها )  تغییرات مکانی پایداری خاکدانه2017و هککاران ) 4عنابی

(cm 0-102شده از یا منطقه کشاورزی )  برداشتهkm 800 در کشور تاونس بررسای کردناد. نتاایج نشاان داد  

                                                           
1- Asghari  
2- Shifteh Some’e   
3- Jalali  
4- Annabi  
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هاا در منطقه مورد مطالعه تغییر نکود هکچنین پایاداری خاکداناه mm 80/2تا  38/0تر از  MWDمقدار متوسط 

 یدند.کی ومتری به سقد رس 5دارای ساختار مکانی بوده و نیم تغییرنکاها در فاص ه 

آن با     تغییرات مکانی پارامترهای شوری و سدیکی بودن خا  و هکبستگی مکانی2016رنجبر و جاللی )

رای ایان ها بسایر خصوصیات شیکیایی خا  را در یا منطقه کشاورزی واقع در تجرا  هکدان بررسی نکودند. آن

نتاایج   متری خا  برداشتند.سانتی 30تا  0مترمربع از عکق  100×100نکونه خا  در فواصل منظم  40منظور 

لکتریکی، ا  با درصد رس، اسیدیته، هدایت ESPداری بین درصد سدیم تبادلی )نشان داد هکبستگی مثبت و معنی

صاد داری باین درکه هکبساتگی مندای و معنایظرفیت تباد  کاتیونی و نسبت جذبی سدیم وجود دارد در یالی

 نی و نسابتد سدیم تبادلی، اسیدیته، هدایت الکتریکی، ظرفیت تباد  کااتیوسدیم تبادلی و سی ت یافت شد. درص

قشاه نجذبی سدیم دارای هکبستگی مکانی قوی ولی مقادیر رس و سی ت دارای هکبستگی مکانی متوسط بودناد. 

ماد. آدسات درصاد باه 15بایش از  ESPتوزیع مکانی نشان داد که در برخی نقاط منطقه ماورد مطالعاه، مقاادیر 

ود پیادا سا  آبیاری با آب غیر شور و سدیکی بهبا 20ها گزارش کردند کیدیت شیکیایی خا  پس از چنین آنهک

 کرد.

باانی های متاثرر از نکاا واقاع در مناااق بیا  به منظور تهیه نقشه رقومی خا 2010شنگ و هککاران )

 205 مقدار کل شوری خاا  دربندی بافتی و کی ومتر مربع از سه شاخص بافت خا ، ابقه 525چین با وسعت 

ایی هاارای مزیتهای سنتی دها در مقایسه با روشها بیان داشتند این نوع نقشهپروفیل خا   استداده نکودند. آن

 از قبیل سریع، هدفکند، ککی و آسان بودن و دارای قاب یت بروزرسانی هستند.

باه  1عصاره  pHو  ESP ، ECدیم تبادلی )  الگوی توزیع مکانی درصد س2003و هککاران ) 1اوغ و یاردهان

هاا ماد  کاروی بارای نایم های متثرر از نکا دشت ایگدیر ترکیه مطالعه نکودند. در پاژوهش آنرا در خا  5/2

                                                           
1- Ardahanlioglu   
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بارازش داده شاد.  pHو مد  خطای بارای نایم تغییرنکاای  EC، مد  نکایی برای نیم تغییرنکای ESPتغییرنکای 

 در منطقه مورد مطالعه مشابه هم بود. ECو  ESPهکچنین الگوی توزیع مکانی 

  در پژوهشی برای تجزیه و تح یل تغییرات مکاانی خصوصایات فیزیکای خاا  2005و هککاران ) 1ایکبا 

بارداری هاا اقادام باه نکوناهمتر بین نکوناه 80ترانسکت موازی هم با فواصل  18پروفیل خا  از  209آبرفتی، از 

بارداری تعیین مقدار تغییرات مکانی خصوصیات فیزیکی خا  و الگوی فواصال نکوناهکردند. در تحقیق نامبردگان 

و جارم  )sK (ای برای هدایت هیدرولیکی اشاباعهای آبرفتی سه  یه مدنظر بود بیشترین مقدار ارر قطعهدر دشت

ظااهری،  ها برای هدایت هیدرولیکی اشباع، جرم مخصوصی سطحی به دست آمد. آن   یهbDمخصوص ظاهری )

متر را گزارش کردند. کل متغیرهای بیاان  421و  218، 106، 94ی تثریر شن و رس  یه سطحی به ترتیب دامنه

 سازی شدند.شده با استداده از مد  نظری نکایی مد 

   برای بررسی تغییرات مکانی خصوصیات فیزیکی و شایکیایی خاا  ساطحی1390فر و هککاران )فروغی

ت الکتریکی ها میانگین هدایمتر برداشتند. آن 1000نکونه خا  در قالب شبکه منظم به فواصل  98دشت تبریز، 

ری و میاانگین شااخص پایادا meql( 8/29-1(0.5 زیکنس بر متر، میانگین نسابت جاذبی سادیم رادسی 95/15را 

چناین نتاایج نکودند. هک متر در منطقه مورد مطالعه گزارشمی ی 25/0ساختکان )میانگین وزنی قطر خاکدانه  را 

 ، MWD) آماری نشان داد آها فاقد وابستگی مکانی، کربن آلای، میاانگین وزنای قطار خاکداناههای زمینتح یل

  ، نسابتECجرم مخصوص ظاهری، سی ت و شن دارای وابستگی مکانی متوسط و اسایدیته، هادایت الکتریکای )

ی هااباا نقشاه MWDند. مقایسه نقشه توزیاع مکاانی   و رس دارای وابستگی مکانی قوی بودSARجذبی سدیم )

ساانات آب نشان داد که شوری زیاد و سدیم با  ناشی از تثریرپذیری خاا  منطقاه از نو SARو  ECتوزیع مکانی 

 دریاچه ارومیه موجب تخریب ساختکان خا  گردیده است.

                                                           
1- Iqbal  
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، 40ا تا 0قطه شامل سه عکق نقطه )هر ن 77  هدایت الکتریکی و بافت خا  را در 1391اوجی و ککالی )

در  500نظم کاری منطقه هرمزآباد رفسنجان در قالب شبکه مامتر  از اراضی پستهسانتی 120تا  80و  80تا  40

ا ریزتار شادن یابی به روش کریجینگ معکولی نشان داد باهای درونگیری کردند. نتایج نقشهمترمربع اندازه 500

منطقه  روز، شوری خا  از سکت جنوب به ار  شکا  52به  28از متوسط  بافت خا  و نیز افزایش دور آبیاری

 یابد.مطالعاتی افزایش می

نکوناه خاا  ساطحی  152های شاوری و سادیکی را در   تغییرات مکانی ویژگی1393دلبری و جهانی )

از  pHو  ESP ،ECآمااری نشاان داد برداشته شده از منطقه چات استان گ ستان بررسی کردند. نتایج آنالیز زماین

تار  و م 3000)یادود  ECهکبستگی مکانی متوسط در سطح منطقه برخوردار بوده و ککترین دامنه تاثریر بارای 

 دست آمد.متر  به 6000)یدود  pHو  ESPبیشترین دامنه تثریر برای 

تاوان مساتقل از یهاا را ماها بر یکدیگر تثریر ندارند و آنای است که در ماورای آن نکونهدامنه تثریر فاص ه

کند و ااالعاتی را در زمیناه یکدیگر به یساب آورد. این فاص ه ید هکبستگی خصوصیت مورد نظر را مشخص می

-دهد. دامنه تثریر خصوصیات خا  تابعی از مقیاس مطالعه شده، فاصا ه نکوناهبرداری ارائه مییداقل فاص ه نکونه

تار، پاراکنش دامنه تثریر بزرگتار بار سااختار مکاانی گساترده برداری و موقعیت سیکای اراضی است. بدیهی است

تار باشاد باه رونددار و پیوستگی مکانی بیشتر در مقادیر متغیر مورد نظر د لت دارد. هرچه دامناه تاثریر گساترده

  .1989، 1برداری نشده نیاز است )ایساکس و سریواستاواتعداد نکونه ککتری جهت تعیین نقاط نکونه

هاای هکتار در خاا  4/5  تغییرات مکانی هدایت هیدرولیکی اشباع را در سطح 1378اران )فتحی و هکک

شباع بسیار نکونه خا ، ضریب تغییرات هدایت هیدرولیکی ا 75ها گزارش کردند که در اصدهان بررسی کردند. آن

 ند.کر مشخص می  بود و این عدم کدایت آمار کالسیا را در بررسی تغییرات مکانی این فاکتو%67زیاد )

                                                           
1- Isaaks and Srivastava  
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ای برخی از خصوصیات خاا  ساطحی شاامل هادایت الکتریکای،   در مطالعه1381ساز )محکدی و چیت

آماری و با ککا گرفتن سدیم و درصد آها را با استداده از تخکینگرهای زمین یدرصد راوبت اشباع، نسبت جذب

هاای مخت اد . در تحقیق آنهاا، کاارایی روشندبه عنوان متغیر رانویه برآورد نکود  TMاز ااالعات رقومی سنجنده

برآورد آماری شامل نتایج یاصل از تخکین کوکریجینگ و کریجینگ و رگرسیون خطی با هم ماورد مقایساه قارار 

آماری نسبت باه رواباط هکبساتگی خطای از برتاری نسابی که تخکینگرهای زمین ندگرفت و به این نتیجه رسید

 های مکانی در خصوص خا  معرفی شد.ه عنوان روش برتر دادهبرخوردار بوده و روش کریجینگ ب

ذرات خاا   تحقیقی را با هد  تجزیاه و تح یال توزیاع مکاانی توزیاع انادازه  1387هککاران ) متقیان و

  در sK)   و هدایت هیادرولیکی اشاباعIR)  ، سرعت ندوذbD)مقادیر شن، سی ت و رس ، جرم مخصوص ظاهری )

شابه  نکوناه خاا  بار روی شابکه 111)زیر یوزه زاینده رود  انجام دادند. در تحقیق آنهاا یوزه آبخیز مرغک ا 

ذرات  متری یوزه برای تعیین توزیاع انادازهسانتی 30تا  0کی ومتری از خا  سطحی از عکق منظم با فواصل یا

-های دستگیری شد. نکونهزهبرداری انداهای مضاعد در محل نکونهتهیه گردید. سرعت ندوذ با استداده از استوانه

نخورده برای تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع به روش بار افتان و جرم مخصوص ظاهری تهیه و به منتقال گردیاد. 

درصاد   67درصد  و هدایت هیدرولیکی اشباع ) 72نتایج نشان داد که یداکثر ضریب تغییرات برای سرعت ندوذ )

های آماری داده ها نشاان دست آمد. آنالیزهبرای جرم مخصوص ظاهری بدرصد   8بوده و یداقل ضریب تغییرات )

  P<0.05داری )های آبرفتی  تداوت آمااری معنایدر دو شکل اراضی مخت د )فالت و دشت IRداد که بین مقادیر 

سارعت هاای های مخت د نظیر مراتع ابیعی و اراضی دیککاری، بین مقاادیر میاانگین دادهوجود دارد. در کاربری

و مقادار رس باه ترتیاب  sK ،bDباا  IRداری مشاهده نشد. مقادیر ضریب هکبستگی باین ندوذ تداوت آماری معنی

 به دست آمد. -31/0و  4/0و مقدار رس به ترتیب  bDبا  Ksبه دست آمد. این ضریب بین  -37/0و  38/0، 65/0

زار و راتاع واوسار کیاسار شاامل بوتاه  پژوهشی را در دو سایت مطالعااتی درم1390جعدریان و هککاران )

مترمربعای  100هاای متر مربعی به ابعااد سا و  400×500ع دزار انجام دادند. در هر سایت مطالعاتی یا شبکه 

متاری برداشات گردیاد. سانتی 30تا  0نکونه خا  از عکق  30پیاده شد و در محل نقاط تقااع این شبکه، تعداد 



   

17 
 

نشان داد که بین پارامترهاای مقاادیر آهاا،  tهای خا  در دو جامعه با استداده از آزمون میانگین ویژگی مقایسه

درصاد وجاود دارد. آناالیز  5داری در ساطح  ، مقادیر سی ت و شن اختال  معنیOCآلی )هدایت الکتریکی، کربن

وع هکسانگرد یا مساتقل های خا  از نویژگی های مورد مطالعه نشان داد که مد  مناسب برای هکهمکانی ویژگی

های خا  متوسط تاا قاوی باود. در واقاع نقااط نکوناه از جهت بود. در جامعه ع دزار وابستگی مکانی اکثر ویژگی

هاای مشاابه داشاتند و دو ویژگای اسایدیته و هادایت الکتریکای وابساتگی مکاانی ضاعید نزدیا به هم ویژگای

مقادیری مشابه نداشاتند. در  اًر نقاط نکونه نزدیا به هم الزامداشتند.این نکته نشانگر آن است که این دو ویژگی د

 های خا  به جز درصد رس با وابستگی متوسط، دارای ساختار مکانی با  بودند.متغیر زار هکهسایت بوته

در مجکوع بررسی منابع نشان داد که اررات شوری و سدیکی شدن ناشای از پاراکنش نکاا دریاچاه  بندی:جمع

های اارا  دریاچه مطالعه نگردیده است. هکچنین تغییرات مکاانی خصوصایات پارامترهای کیدیت خا  ارومیه بر

)هادایت الکتریکای و ها باا پارامترهاای شاوری و سادیکی خا  و هکبستگی آن هیدرولیکی فیزیکی و، شیکیایی

نشده است لذا موضاوع  های مخت د اراضی یاشیه دریاچه ارومیه بررسینسبت جذبی سدیم خا   در بین کاربری

 باشد.پژوهش دارای نوآوری میاین 
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 منطقه مورد مطالعه   -2-1

کی اومتر  15غرب دریاچه ارومیه واقع در محدوده اراضی شهر شندآباد با فاص ه یدود این پژوهش در شکا 

رانیاه  38دقیقاه و  36درجه و  45رانیه تا  34دقیقه و  36درجه و  45از شهرستان شبستر )مختصات جغرافیایی 

اجارا گردیاد  رانیاه عارم شاکالی  42دقیقاه و  7درجاه و  38رانیه تا  37دقیقه و  6درجه و  38او  شرقی و 

  . 1-2)شکل 

 

 مطالعه. منطقه موردای در تصویر ماهواره برداریتوزیع نقاط نمونه و نقشه موقعیت جغرافیایی -1-2شکل 

 

خشا است. بیشینه، ککینه و میانگین دماای ساا نه در منطقه مورد مطالعه دارای آب و هوای سرد و نیکه

متر و ارتداع از سطح دریاا می ی 285س سیوس، میانگین بارندگی سا نه درجه  12و  -5، 33ترتیب این منطقه به

های نککای متر است. اراضی واقع در این منطقه به دلیل نزدیکی به دریاچه ارومیه، در معرم تهدید اوفان 1300

 ناشی از خشا شدن آب دریاچه قرار دارند. 
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 برداری خاک  نمونه -2-2

. در انتخااب گردیاد و اراضی کشاورزی کاربری چسپیده به هم شامل اراضی بایر، دو پژوهشاین  انجام برای

، فقاط خاا  اراضی بایر به ع ت غ ظت با ی امالح ناشی از بستر خشکیده دریاچه ارومیه و شور و سادیکی باودن

زیار کشات   و کاربری کشاورزی عکدتاً 2-2شوری مانند خارشتر مشاهده گردید )شکل  گیاهان خودروی مقاوم به

و کااربری نکوناه  51 به تعاداد کاربری بایرخا   cm10تا  0از عکق   . 3-2بود )شکل  جات و درختان ه وصیدی

ربت مختصات جغرافیاایی  از اریق  1-2)شکل  m 100×100در قالب شبکه منظم نکونه  49به تعداد کشاورزی 

 برداشته شد. 1396)کاربری کشاورزی  سا  در فروردین )کاربری بایر  و آذر ، GPSبا دستگاه هر نقطه 

 

 

 مطالعه. منطقه موردنمایی از کاربری بایر در  -2-2شکل 
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 مطالعه. منطقه مورددر  کشاورزینمایی از کاربری  -3-2شکل 

ساپس  شادهخوردگی  پس از انتقا  به آزمایشگاه هوا خشا خورده )با یداقل دستهای خا  دستنکونه

ماناده پاس از و بخش بااقیگذرانده شده متر می ی 75/4از الا ها گیری پایداری خاکدانهاندازه بخشی از آنها برای

باه اساتیل هاای با استداده از استوانهخورده نهای خا  دستنکونه متری عبور داده شد.می ی 2از الا  ،خرد شدن

 .الد  4-2)شکل  شدبرداشتهمتر سانتی 5قطر و ارتداع 
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Geostatistical Analysis of Urmia Lake Salinity Effects on some Soil 

Properties in Bare and Agricultural Lands of Shabestar Plain 

  

Shokrollah Asghari and Mahmood Shahabi 

 

Abstract 

This research was conducted to estimate the variations of spatial distribution of some soil 

properties in the salt-affected lands of Urmia Lake. Soil samples were taken from 0-10 cm depth of 

two adjacent agricultural (49 samples) and bare (51 samples) land uses with 100×100 m intervals 

(80 ha) in Shend Abad county of Shabestar region at spring and autumn 2017, then some soil 

chemical, physical and hydraulic variables were measured according common and standard 

methods. Soil penetration resistance (PR) was directly obtained at the field. The maps of soil 

variables were plotted by Arc GIS 9.3 software using ordinary kriging (OK) and inverse distance 

weighting (IDW) interpolation methods. Mean error (ME), mean absolute error (MAE), root mean 

square error (RMSE) and concordance correlation coefficient (CCC) criteria were used for 

evaluating accuracy and precision of soil variables estimation. The average of organic carbon (OC), 

CaCO3, pHe, electrical conductivity (EC1:2.5), sodium adsorption ratio (SAR1:2.5), sand, clay, mean 

weight diameter of aggregates (MWD), bulk density, PR, saturated hydraulic conductivity (Ks) and 

available water (AW) were obtained 1.49%, 29.41%, 8.25, 2.23 dS m-1, 14.78 (meq l)-0.5, 23.71%, 

25.34%, 0.51 mm, 1.34 g cm-3, 4.35 MPa, 0.037 cm min-1, 7.83 % g g-1 in bare land use and 2.08%, 

20.11%, 7.68, 0.93 dS m-1, 1.15 (meq l)-0.5, 61.09%, 8.57%, 0.90 mm, 1.22 g cm-3, 3.46 MPa, 0.34 

cm min-1, 3.66 % g g-1 in agricultural land use, respectively. The PR and particle density variables 

had the least (335 m) and the highest (2844 m) effective range, respectively. The strong and 

moderate spatial dependences with the effective ranges of 1903 and 1614 m were found for SAR 

and MWD, respectively. The models of fitted semivariograms were Gaussian for both MWD and 

SAR. The best prediction according to CCC criterion was obtained by OK for SAR (0.382) and PR 

(0.392) and IDW (^2) for MWD (0.325). The spatial maps showed that from agricultural to bare 

land use by nearing to Urmia Lake, the sand, OC, MWD and Ks decreased and pH, EC, SAR, 

CaCO3 and AW increased.               
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