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پهنهبندی و تحلیل مکانی برخی خصوصیات خاک در اراضی دانشگاه زنجان
حدیثه شعبانی ،1محمد امیر دالور ،*2یاسر صفری ،3پریسا علمداری
(تاریخ دریافت1396/09/01 :

4

تاریخ پذیرش)1397/08/30 :

چکیده
تخمین روند تغییرپذیری مکانی ویژگیهای مختلف خاک ،راهکاری سودمند برای دستیابی به مدیریت خاص مکانی کارا و
هدفمند این جزء حیاتی اکوسیستم است .در این پژوهش ،بهمنظور بررسی تغییرات مکانی ویژگیهای خاک 48 ،نمونه
خاک از عمق صفر تا  25سانتیمتری به روش شبکهبندی منظم با فواصل  250متری در اراضی دانشگاه زنجان جمعآوری
شد .ویژگیهای مختلف خاک نظیر وزن مخصوص ظاهری ،مقدار آب قابلدسترسقابلدسترس ،هدایت هیدرولیکی اشباع،
میانگین وزنی قطر خاکدانهها ،درصد رس ،درصد شن ،کربن آلی و کربنات کلسیم معادل اندازهگیری شد .پس از تشریح
ساختار مکانی متغیرهای مختلف ،مقادیر آنها با استفاده از تخمینگر کریجینگ معمولی برآورد شد و نقشههای پیوسته
مکانی فراهم گردید .نتایج پژوهش گویای آن بود که بیشترین ضریب تغییرات به ویژگی هدایت هیدرولیکی اشباع
( 43/28درصد) و کمترین آن به جرم مخصوص ظاهری ( 5/53درصد) تعلق داشت .برای متغیرهای درصد کربن آلی و
کربنات کلسیم معادل ،مدل کروی و برای سایر متغیرها ،مدل نمایی مناسبترین برازش را بر الگوی تغییرات مکانی
داشتند .کالس همبستگی مکانی برای ویژگی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک ،متوسط و برای سایر ویژگیهای مورد
مطالعه ،قوی بود .بررسی نقشههای پهنه بندی حاکی از آن بود که با افزایش درصد رس از جنوب به شمال منطقه ،مقادیر
هدایت هیدرولیکی اشباع خاک کاهش و مقادیر آب قابلدسترس در خاک افزایش مییابند .این نتیجه گویای آن است که
با توجه به جوان بودن خاکها و عدم تکامل ساختمان در آنها ،اغلب ویژگیهای فیزیکی خاک تحت تأثیر بافت خاک
هستند .هم چنین مشاهده شد که اختصاص یافتن اراضی واقع در بخشهای جنوبی منطقه به کشت گیاهان زراعی و
بخشهای شمالی به باغ سیب ،موجب افزایش درصد کربن آلی به بیشتر از یک درصد شده است که بهنوبه خود ،باعث
افزایش قابلمالحظه میانگین وزنی قطر خاکدانهها در این مناطق شده است.
واژههای کلیدی :تغییرنما ،تغییرپذیری مکانی ،کریجینگ ،زمینآمار
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صفری و همکاران ( )Safari et al., 2013با بررسی
تغییرات مکانی در صد شن ،سیلت و رس در منطقه
شهرکرد ،نشان دادند که تغییرات بافت خاک با عمق،
میتواند بهعنوان راهنما برای مدیریت خاص مکانی و
کشاورزی دقیق بهکار برده شود .کیو و همکاران ( Qiu et
 )al., 2011با هدف کمی کردن تغییرات مکانی عناصر
غذایی و ماده آلی خاک ،مطالعهای را در  10هکتار از
اراضی دانشگاه لینکلن انجام دادند .نتایج پژوهش حاکی
از آن بود که با وجود مدیریت یکنواخت و مسطح بودن
منطقه از لحاظ توپوگرافی ،در طول سالهای متمادی
سطوح مواد مغذی تغییرات قابلتوجهی داشتند .نتایج
بیانگر آن بود که تغییرات بافت خاک عامل اصلی و
مؤثر در تغییرات ماده آلی خاک در منطقه مورد مطالعه
بوده است.
محدوده اراضی دانشگاه زنجان با وسعت  410هکتار
شامل کاربریهای متفاوتی از قبیل کاربریهای زراعی،
مرتعی ،باغهای مختلف و اراضی مسکونی و آموزشی
است .مدیریت سودمند این اراضی با توجه به اهدافی
همچون حفاظت خاک ،افزایش راندمان سامانههای
آبیاری و البته درآمدزایی بیشتر برای دانشگاه ،یکی از
چالشهای مهم پیشروی مدیران مربوطه است .این
مطالعه با هدف بررسی تغییرات مکانی خصوصیات
فیزیکی مهم خاک و تهیه نقشههای پهنهبندی این
ویژگیها انجام شد .نتایج بهدستآمده از این پژوهش
میتواند حاوی اطالعات مفیدی در خصوص استفاده
صحیح و اصولی از اراضی دانشگاه زنجان در راستای
کنترل تخریب خاک و صرفهجویی در هزینههای آبیاری
اراضی در اختیار مدیران اراضی قرار دهد.

مقدمه
یکییی از خصوصیییات مشییترک علییوم محیطییی ،ماهیییت
ویژگیها ،رفتار های اجیزا و نیوع دادههیای آنهیا اسیت.
اغلییب خصوصیییات محیطییی دارای تغییییرات پیوسییته و
تیییدریجی مکیییانی هسیییتند (.)Mohammadi, 2006
تغییرپذیری مکانی خصوصیات خاک ،حاصل برهمکینش
پیچیده ای از فرآیندهای فیزیکی ،شیمیایی ،بیولوژیکی و
الگوهای کیاربری اراضیی اسیت (.)Peukert et al., 2012
شناسایی ویژگی های خاکی به منظور تصمیمگییریهیای
مدیریتی ،اغلب به دلیل اثرات متقیابلی کیه بیین عوامیل
خاکی وجود دارد ،امری بسیار پیچییده اسیت .بنیابراین،
بییرای افییزایش کییارآیی عملیییات مییدیریت اراضییی ،باییید
تغییرپییذیری ویژگیییهییای خییاک را مییدنظر قییرار داد
( .)Yemefack et al., 2005دانیش حاصیل از شیناخت
الگو های مکانی خصوصیات خاک بیرای بهبیود میدیریت
منابع طبیعی ( ،)Wang et al., 2009برآورد خصوصییات
خاک در مکانهیای نمونیهبیرداری نشیده ( Wei et al.,
 )2008و اصییالح الگوهییای نمونییهبییرداری در مطالعییات
اکولوژیکی کشاورزی ( ،)Yan & Cai, 2008بسییار حیا ز
اهمیت است .از سویی دیگیر ،اطیالع از الگیوی تغیییرات
مکییانی ویژگیییهییای خییاک میییتوانیید راهگشییای انجییام
مدیریت صحیح و پیشرفته اراضی در راستای بهرهبرداری
اصولی از خاک بهعنوان یکی از منابع مهیم انیرژی باشید
( .)Santra et al., 2008یکیی از اساسییتیرین اطالعیات
منییابع اراضییی ،ترسیییم نقشییههییای تغییییرات مکییانی
خصوصییات خیاک اسیت (.)Webster & Oliver, 2007
شارما و همکاران ( )Sharma et al., 2011بییان داشیتند
شناسایی الگوی تغییرپذیری مکانی خصوصیات فیزیکیی
و شیمیایی خاک ،پیشنیاز مدیریت وییژه مکیانی اسیت.
بیوچی و همکیاران ( )Bocchi et al., 2000بیرای تهییه
نقشه تغییرات خصوصیات فیزیکی و شییمایی خیاک در
شمال ایتالیا ،از روش کریجینیگ اسیتفاده نمودنید .ایین
پییژوهشگییران نشییان دادنیید تلفیییق دانییش متخصصییین
پدولوژی با تکنیکهای زمینآماری ،میتواند در راسیتای
بهبود مدیریت خاک مفید باشد.
فروغیفر و همکاران ( )Foroughifar et al, 2010طی
پژوهشی در اراضی دشت تبریز نشان دادند وابستگی
مکانی ویژگیهای خاک بیشتر تحت تأثیر خصوصیات
ذاتی نظیر مواد مادری ،پستی و بلندی و نوع خاک است.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

دانشگاه زنجان در پنج کیلومتری جاده زنجان به تبریز با
وسعت  410هکتار در عرضهای جغرافیایی  36درجه و
 41دقیقه تا  36درجه و  45دقیقه شمالی و طول
جغرافیایی  48درجه و  27دقیقه تا  48درجه و 56
دقیقه شرقی قرار گرفته است .میانگین ارتفاع منطقه
 1651متر از سطح دریا است .بر اساس اطالعات
هواشناسی ایستگاه زنجان در یک دوره آماری  50ساله
( ،)1342 -1392متوسط میزان بارندگی سالیانه 313/3
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رطوبت ظرفیت زراعی ( )Kirkham, 2005محاسبه شد.
در صد ذرات رس خاک با استفاده روش هیدرومتری
( )Gee & Bauder, 1986به دست آمد .کربنات کلسیم
معادل بهروش تیتراسیون برگشتی با اسید کلریدریک
( )Nelson, 1982و کربن آلی به روش اکسیداسیون تر
( )Walkly & Black, 1934اندازهگیری شد.

میلیمتر و متوسط درجه حرارت ساالنه  11/7درجه
سلسیوس است .رژیمهای رطوبتی و حرارتی خاک به
ترتیب تیپیک زریک و مزیک است ( & Newhall
 .)Berdanier, 1996عمده واحدهای ژتومورفولوژیک در
منطقه مورد مطالعه شامل واحدهای دشت دامنهای
آبرفتی و فالتها هستند .مواد مادری در منطقه مورد
مطالعه بهطور عمده شامل پادگانههای جوان آبرفتی
است .خاکهای منطقه مورد مطالعه شامل دو رده
اینسپتیسول 1و انتیسول 2و تحت ردههای زرپت،3
فلوونت 4و اورتنت 5و گروههای بزرگ زروفلوونت،6
زراورتنت ،7کلسیزرپت 8و هاپلوزرپت 9است .بر اساس
سیستم طبقهبندی خاک به روش آمریکایی در منطقه
موردنظر  12خانواده مختلف خاک شناسایی شد ( Keys
.)to soil taxonomy, 2014

تجزیههای آماری و زمینآماری
بهمنظور توصیف آماری دادهها و دستیابی به خالصهای
از اطالعات خاکهای مورد مطالعه ،ویژگیهای آماری
نظیر میانگین ،میانه ،حداقل ،حداکثر ،انحراف معیار،
ضریب تغییرات ،چولگی و کشیدگی مورد بررسی قرار
گرفت .برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف 10استفاده شد .پس از ارزیابی
وضعیت همسانگردی متغیرهای مورد بررسی بر اساس
تغییرنمای رویهای ،تغییرنماهای تجربی محاسبه و مدل
مناسب بر تابع تغییرنما برازش داده شد .بدین منظور از
محیط نرمافزار وریووین 11نسخه  2/2استفاده شد .تابع
تغییرنما عبارت است از متوسط مجذور اختالفها بین
دو مشاهده در دو موقعیت مکانی واقع در فضای
نمونهبرداری که توسط آرایه  hاز هم جدا شدهاند.
معادله ( )1یک تابع تغییرنما را نشان میدهد:

نمونهبرداری و تجزیه خاک

بهمنظور نمونهبرداری از خاک ،در منطقه مورد مطالعه از
روش شبکهبندی منظم که معمولترین روش دستیابی
به اهداف زمینآماری است ( Webster & Oliver,
 ،)2007استفاده شد .برای این منظور ،ابتدا یک شبکه
نظامدار با فواصل  250متر در  250متر روی نقشه
توپوگرافی محدوده مورد مطالعه مطابق با مقیاس
مطالعات تفصیلی طراحی و  48نیمرخ مطالعاتی حفر و
تشریح شد .برای انجام این پژوهش 48 ،نمونه از خاک
سطحی هر نیمرخ خاک (عمق صفر تا  25سانتیمتری)
جمعآوری شد (شکل  .)1نمونهها پس از هوا خشک
شدن ،کوبیده و از الک دو میلیمتری عبور داده شدند.
سپس بر نمونههای عبور دادهشده از الک دو میلیمتری،
تجزیههای آزمایشگاهی انجام گرفت .جرم مخصوص
ظاهری به روش کلوخه ( ،)Black, 1986هدایت
هیدرولیکی اشباع به روش بار ثابت ( Klute & Dirksen,
 )1986و میانگین وزنی قطر خاکدانه به روش الک تر
( )Kemper & Rosenau, 1986اندازهگیری شدند .آب
قابلاستفاده از تفاضل رطوبت در نقطه پژمردگی دا م و
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برازش داده شد و شاخصهای اعتبارسنجی مذکور برای
تمام مدلها محاسبه شد .پس از بررسی مقادیر بهدست
آمده ،مدلی که کمترین مقدار شاخصهای میانگین
خطای تخمین و جذر میانگین مربع خطا را داشت،
بهعنوان مدل بهینه انتخاب شد .برای تخمین در نقاط
نمونهبرداری نشده و تهیه نقشههای پهنهبندی
خصوصیات خاک نیز از روش کریجینگ معمولی
بهعنوان روشی پر کاربرد ()Oliver & Webster, 2014
در محیط نرمافزار  ArcGISنسخه  10استفاده شد.

در این معادلهها )  z (xiو )  z *(xiبه ترتیب مقادیر
واقعی و مقادیر برآورد شده متغیر مورد بررسی و n
تعداد مشاهدهها است .یک تخمینگر خوب باید دارای
میانگین خطای تخمین صفر یا نزدیک به صفر باشد و
جذر میانگین مربع خطا تا حد ممکن ،کمترین مقدار
عددی را داشته باشد .بهعبارتدیگر ،هر چه مقادیر این
دو شاخص کوچکتر باشند ،دقت روش مورد استفاده
برای تخمین بیشتر است ( .)Mohammadi, 2006برای
مدلسازی الگوی تغییرات مکانی ویژگیهای خاک،
مدلهای تئوری بر تغییرنماهای تجربی بهدست آمده

شکل  -1نقشه کاربری اراضی و موقعیت نقاط نمونهبرداری منطقه مورد مطالعه
Figure 1. Land use map and the location of sampling points in study area

دارا بوده و بنابراین از توزیع نرمال برخوردار هستند.
نزدیک بودن مقادیر میانگین و میانه و کوچک بودن
مقادیر چولگی و کشیدگی دادهها در نتایج تحقیق نیز
گویای توزیع نرمال دادهها است.
طبق طبقهبندی وایلدینگ ( ،)Wilding, 1985اگر
ضریب تغییرات دادهها کمتر از  15در صد باشد ،دادهها
دارای تغییرپذیری کم هستند .اگر مقدار این ویژگی بین
 15تا  35درصد باشد ،کالس تغییرپذیری متوسط و
درصورتیکه مقدار این آماره بیشتر از  35درصد باشد،
حاکی از تغییرپذیری زیاد دادهها است .با توجه به این
طبقهبندی و نتایج گزارش شده در جدول  ،1وزن

نتایج و بحث
از آنجا که تخمینگر کریجینگ معمولی بر فرض توزیع
نرمال داده ها استوار است و انحراف شدید از توزیع نرمال
منجر به نتایج نامطلوب میگردد ( Mohammadi,
 ،)2006الزم است در صورت نرمال نبودن توزیع دادهها،
از یکی از روشهای نرمالسازی دادهها استفاده شود .با
توجه به نتایج خالصه آماری گزارش شده در جدول ،1
مقادیر بهدست آمده برای ضریب معنیداری آزمون
کلموگروف–اسمیرنوف نشان میدهد که تمامی
خصوصیات مورد بررسی شرط نرمال بودن (ضریب
معنیداری کلموگروف-اسمیرنوف بزرگتر از  )0/05را
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تغییرنماهای رویهای در محیط نرمافزاری وریووین
ترسیم شدند .بررسی تغییرنماهای رویهای نشان داد با
توجه به عدم توالی تن رنگ در یکجهت جغرافیایی
خاص ،رفتار تغییرپذیری تمامی ویژگیهای مورد
مطالعه ،مستقل از یک جهت جغرافیایی خاص است.
بهبیاندیگر ،الگوی تغییرپذیری مکانی تمام خصوصیات
مورد مطالعه همسانگرد است (اشکال نشان داده نشده
است).

مخصوص ظاهری دارای تغییرپذیری کم ،و هدایت
هیدرولیکی اشباع و میانگین وزنی قطر خاکدانهها دارای
تغییرپذیری زیاد هستند .سایر ویژگیها در کالس
تغییرپذیری متوسط قرار میگیرند .با توجه به تعدد
تکنیکهای مدیریتی در اراضی دانشگاه زنجان ،اثرپذیری
شدید ویژگی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک از مدیریت
اراضی منجر به بروز باالترین درصد ضریب تغییرپذیری
شده است .برای بررسی وضعیت همسانگردی و
ناهمسانگردی تمامی خصوصیات مورد مطالعه،

جدول  -1خالصه آماری خصوصیات مورد مطالعه
Table 1. Summary statistics of the studied properties
P*value
0.72
0.73
0.08
0.53
0.34
0.82
0.99
0.99

Coefficient
of variation
5.53
17.46
43.28
29.74
35.87
35.36
24.99
23.02

Maximum

Minimum

Kurtosis

1.62
12.76
64.05
43.04
1.09
1.83
44.07
80

1.26
6.13
7.65
8.60
0.23
0.22
13.24
30

0.03
-0.42
10.23
-0.10
-0.10
-0.24
-0.51
-0.03

Skewness

Median

Mean

Variable

)BD (g.cm-3
1.43
1.43
0.28
)AW (%
9.42
9.34
0.34
)Ks (cm.day-1
21.13
19.19
2.13
)Clay (%
26.93
26.00
0.04
)MWD (mm
0.56
0.50
0.68
)OC (%
0.96
0.90
0.14
)CaCO3 (%
28.62
29.57
0.02
)Sand (%
51.48
52.16
0.30
*Significantly coefficient of Kolmogorov-Simonov test

BD: Bulk density, AW: Available Water, Ks: Saturated hydraulic conductivity, MWD: Mean weight diameter of aggregates, OC:
Organic Carbon, CaCO3: Calcium Carbonate Equivalent

مکانی این ویژگیها ارا ه مییدهید .در میورد دو ویژگیی
کربنات کلسیم و کربن آلی نیز مدل کروی میدل بهینیه
انتخاب شد .مدل کروی از جمله معمولترین میدلهیای
زمینآماری در مورد خصوصیات خیاک اسیت ( & Cetin
 .)Kirda, 2003نتایج مطالعیات امییرینیژاد و همکیاران
( )Amirinejad et al., 2010و وانگ و همکاران ( Wang
 )et al., 2009نیز حیاکی از آن اسیت کیه میدل کیروی
بهترین مدل برازش یافته بر دادههای کیربن آلیی اسیت.
کاوییانپیور و همکیاران ( )Kavianpoor et al., 2012بیا
بررسی تغیییرات مکیانی برخیی خصوصییات فیزیکیی و
شیمیایی خاک ،میدل نمیایی را بیرای بررسیی تغیییرات
مکانی جرم مخصوص ظاهری ،درصد شین و مقیدار رس
خاک مناسب دانستند .اقبیال و همکیاران ( Iqbal et al.,
 )2005نیز در پژوهش خود میدل بهینیه توصییفکننیده
ساختار تغییرات مکانی جرم مخصوص ظیاهری ،هیدایت
هیدرولیکی ،آب قابیلاسیتفاده و درصیدهای شین و رس
خییاک را نمییایی گییزارش کردنیید .سییرمدیان و همکییاران
( )Sarmadian et al., 2010و کاویییانپییور و همکییاران

باتی ( )Bhatti, 2013با بررسیی تغیییرات مکیانی برخیی
خصوصیات خیاک از جملیه درصید آب قابیلدسیترس و
درصیید ذرات رس ،شیین و سیییلت ،سییاختار مکییانی اییین
خصوصیات را همسانگرد گزارش نمود .صفری و همکاران
( )Safari et al., 2013نییز طیی پژوهشیی در شیهرکرد
نشان دادند الگوی تغیییرات مکیانی درصید ذرات شین و
رس در سه عمق صیفر تیا  30 ،30تیا  60و  60تیا 100
سانتی متری ،تابع جهیت جغرافییایی خاصیی نبیوده و از
الگوی همسانگرد تبعیت می کند .محمدزمانی و همکاران
( )Mohammad Zamani et al., 2007سیاختار مکیانی
خصوصیات خاک نظییر درصید شین ،درصید رس و وزن
مخصییوص ظییاهری ،کییربن آلییی و کربنییات کلسیییم را
همسییانگرد گییزارش نمودنیید .جییدول  2نتییایج تجزیییه
زمین آماری ویژگی های خاک را نشان مییدهید .بیرازش
مدلهای مختلف بر واریوگرامهای تجربی بیهدسیتآمیده
برای خصوصیات فیزیکی ،سازگاری بیشتر میدل نمیایی
را با تغییرنماهای ترسییمشیده نشیان داد (شیکل  .)2در
واقع ،مدل نمیایی توصییف بهتیری از سیاختار تغیییرات
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بیشتر از فاصله نمونیهبیرداری در منطقیه اسیت و بییان
میدارد که فواصیل نمونیهبیرداری در نظیر گرفتیه شیده
بییهخییوبی توانسییته تغییییرات مکییانی اییین ویژگییی را در
خاکهای منطقه نشان دهد.

( )Kavianpoor et al., 2012مدل مناسب بیرای بررسیی
ساختار تغییرات مکانی کربنات کلسیم را کروی گیزارش
کردند .مقادیر دامنه تأثیر بهدستآمده در جدول  2نشان
داد در مورد همه خصوصیات مورد مطالعیه ،ایین دامنیه

جدول  -2پارامترهای درونیابی و اعتبار سنجی برای خصوصیات مورد مطالعه
Table 2. Interpolation parameters and cross-validation statistics for studied soil properties
Nugget
Relative
Variable
Model
Sill
Range
MEE
RMSE
effect
nugget effect
-3
) BD (g.cm
exponential
0.0007
0.004
125.7
0.16
-0.001
0.06
)AW (%
exponential
0.20
1
1203.7
0.20
0.010
1.44
)Ks (cm.day-1
exponential
0.22
0.81
754
0.27
-0.016
9.13
)Clay (%
exponential
8.473
49.70
989.8
0.17
0.214
7.21
)MWD (mm
exponential
0.003
0.040
571.9
0.08
0.002
0.19
)OC (%
Spherical
0.006
0.114
1010.8
0.06
-0.005
0.28
)CaCO3 (%
Spherical
6.20
38.06
610.7
0.16
0.097
5.86
)Sand (%
exponential
28.79
102.8 1246.90
0.28
-0.18
10.20

خاک ،قوی و برای این ویژگی متوسط است .این موضوع
بیان میدارد که تأثیر خصوصیات ذاتی خاک در تعیین
ساختار مکانی اکثر ویژگی مورد بررسی ،بارزتر بوده
است .ساغالم و همکاران ( )Saglam et al., 2011در
پژوهشی مشابه ،کالس همبستگی مکانی تمامی
خصوصیات مورد مطالعه را قوی گزارش نمودند .کیو و
همکاران ( )Qiu et al., 2011نیز مشاهده نمودند که
تغییرات ساختار مکانی کربن آلی خاک ،از کالس
همبستگی قوی برخوردار است .مقایسه دامنههای تأثیر
بهدست آمده در پژوهش حاضر ،با سایر تحقیقات
انجامشده ،تفاوت بارزی را در مقادیر این پارامتر نشان
داد .علت این اختالف ،تفاوت در مقیاس مطالعه و فاصله
نمونهبرداری است .قطعاً با افزایش مساحت محدوده
مورد مطالعه و نیز افزایش فاصله میان نقاط
نمونهبرداری ،دامنه تأثیر ویژگیهای مختلف خاک
افزایش مییابد ( .)Webster & Oliver, 2007متقیان و
همکاران ( )Motaghian et al., 2008گزارش کردند که
خصوصیات خاک نظیر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک،
وزن مخصوص ظاهری خاک و توزیع اندازه ذرات دارای
تغییرات مکانی وابسته به مقیاس نمونهبرداری هستند.

به دلیل وجود اختالف بسیار در مقادیر محاسبه شده اثر
قطعهای و حد آستانه در پژوهشهای مختلف ،نمیتوان
از مقادیر مطلق اثر قطعهای و حد آستانه برداشت
درستی از تغییرات سیستماتیک و تصادفی متغیرها
داشت ( .)Mohammadi, 2006بنابراین ،محققان اثر
قطعهای نسبی را که از تقسیم اثر قطعهای به حد آستانه
به دست میآید ،در بررسی تغییرات مکانی خصوصیات
خاک مناسبتر دانستهاند (.)Cambardella et al., 1994
بر اساس نتایج این پژوهشگران ،اثر قطعهای نسبی
بیشتر از  25درصد گویای کالس همبستگی مکانی
متوسط برای متغیر مورد مطالعه است .آنها بیان
داشتند این نوع کالس همبستگی مکانی ،معموالً تحت
تأثیر تغییرات غیر ذاتی (مانند عملیات مدیریتی،
کوددهی و عملیات شخم) است .درحالیکه اگر مقدار
این نسبت کمتر از  25درصد باشد ،کالس همبستگی
مکانی قوی خواهد بود و بیانگر تغییرات ذاتی (عوامل
تشکیلدهنده خاک مانند مواد مادری خاک ،توپوگرافی
و زمان) در ساختار تغییرات مکانی خصوصیات خاک
است .مقادیر اثر قطعهای بیشتر از  75درصد نیز بیانگر
کالس همبستگی ضعیف است .مقادیر گزارش شده در
جدول  2نشان داد که کالس همبستگی مکانی تمامی
خصوصیات مورد مطالعه بهجز هدایت هیدرولیکی اشباع
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. تغییرنماهای همهجهته خصوصیات مورد مطالعه-2 شکل
Figure 2. Omni-directional variograms for studied properties
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عوامل تأثیرگذار در کاهش جرم مخصوص ظاهری خاک
است ،ولی مقایسه چشمی نقشههای پهنهبندی مربوط
در مطالعه حاضر نشان از آن دارد که درصد ذرات رس و
شن نسبت به کربن آلی موجود در خاک نقش بیشتری
در کنترل تغییرات جرم مخصوص ظاهری خاک دارند.
به هر حال ،جرم مخصوص ظاهری خاک تابع اثرات
مستقل یا متقابل مجموعهای از عوامل ذاتی و مدیریتی
خاک است و اظهارنظر دقیق راجع به تغییرات این
ویژگی مستلزم بررسی اطالعات جامعتری است.
بر اساس نتایج گیوز ( ،)Geeves, 2007aدر صورتیکه
شدت هدایت هیدرولیکی اشباع خاک بین  1/2تا ،24
 24تا  48و  48تا  144سانتیمتر در روز باشد ،خاکها
به ترتیب در گروه خاکهای با هدایت هیدرولیکی اشباع
خیلی کم ،کم و متوسط قرار میگیرند .با توجه به نقشه
پهنهبندی هدایت هیدرولیکی اشباع منطقه ،میتوان
گفت خاکهای محدوده مورد بررسی از نظر این ویژگی
در دسته خاکهای با هدایت هیدرولیکی اشباع خیلی
کم تا کم جای میگیرند .دقت در نقشه پهنهبندی
هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (شکل  )3و مقایسه آن
با نقشههای رس (شکل  ،)4نشان میدهد که پهنههایی
که درصدهای باالیی از رس را دارا هستند ،هدایت
هیدرولیکی اشباع پایینتری دارند .اما نواحی با رس
پایین ،هدایت هیدرولیکی اشباع باالتری را نشان
میدهند .متقیان و همکاران ()Motaghian et al., 2008
گزارش کردند که با افزایش میزان رس ،منافذ ریزتر
افزایشیافته و در نتیجه هدایت هیدرولیکی اشباع خاک
که با شعاع منافذ تغییر میکند ،کاهش مییابد .نقشه
پهنهبندی رس خاک بهوضوح نشان میدهد که
بیشترین مقادیر رس خاک در قسمتهای جنوبی
منطقه متمرکز شده است (شکل .)4

شکل  3نقشههای پهنهبندی خصوصیات جرم مخصوص
ظاهری و هدایت هیدرولیکی اشباع را نشان میدهد.
جرم مخصوص ظاهری خاک در غالب منطقه مورد
مطالعه در محدوده بین  1/3تا  1/4گرم بر سانتیمتر
مکعب قرار دارد ،ولی بیشترین مقادیر جرم مخصوص
ظاهری خاک در قسمتهای کوچکی از غرب ،شرق و
جنوب شرق منطقه واقع شدهاند .بررسی خاکهای
نمونهبرداری شده در این نواحی نشان داد که بافت این
خاکها از نوع لوم شنی است .افزایش سنگریزه ،افزایش
میزان شن و کاهش مقدار رس این پهنهها ،باعث افزایش
جرم مخصوص ظاهری خاک در این مناطق شده است.
اسکین و ازدمیر ( )Askin & Ozdemir, 2003در
پژوهشی در ترکیه ارتباط منفی بین مقادیر رس و جرم
مخصوص ظاهری را گزارش نمودند .گرچه مقادیر درصد
ذرات رس و شن خاک تنها عوامل کنترلکننده جرم
مخصوص ظاهری خاک نیستند ،اما مقایسه نقشه
پهنهبندی جرم مخصوص ظاهری با نقشه درصد رس
خاک ،گویای آن است که پایینترین مقادیر جرم
مخصوص ظاهری خاک مربوط به نقاطی است که درصد
رس در آنجا نسبت به سایر نقاط باالتر است .البته در
بخشهایی از منطقه علیرغم باال بودن مقدار رس خاک،
وزن مخصوص ظاهری باال است .در این پهنهها کشت
متراکم و عملیات مکانیزه کشاورزی طی سالهای
متوالی باعث متراکم شدن خاک و افزایش وزن مخصوص
ظاهری خاک شده است.
هیلل ( )Hillel, 1998گزارش کرد که با افزایش رس
خاک ،جرم مخصوص ظاهری کاهش مییابد .نتایج
پژوهش چا ودرای و همکاران ()Chaudhari et al., 2013
در هند نیز حاکی از تأثیر مثبت و معنیدار شن و
سنگریزه و تأثیر منفی مقدار رس و ماده آلی بر تغییرات
جرم مخصوص ظاهری خاک است .کربن آلی خاک از
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شکل  -3نقشههای پهنهبندی هدایت هیدرولیکی اشباع (راست) و جرم مخصوص ظاهری (چپ)
)Figure 3. Zoning maps of saturated hydraulic conductivity (right) and bulk density (left

ازای حجم کل خاک نیز باشد (.)Kirkham, 2005
بهطورکلی نقشه پهنهبندی تهیهشده کربنات کلسیم که
در شکل  5نشان داده شده است ،گویای آهکی بودن
خاکها در کل منطقه مطالعاتی است .خاکهای این
منطقه در شمار خاکهای آهکی تا خیلی آهکی قرار
میگیرند .با توجه به مطالعات مورفولوژیکی از نیمرخهای
حفرشده در منطقه ،مشاهده شد که در افقهای سطحی
احتماالً به دلیل عملیات آبیاری و نیز نفوذ عمقی باران،
در اراضی بایر نشانهای از حضور کربنات کلسیم بهصورت
ثانویه وجود ندارد .لگروس ( )Legros, 2012اظهار داشت
که کربنات زدایی خاکها همیشه از سطح صورت
میگیرد .چرا که سطح خاک بیشتر در معرض عوامل
اتمسفری است .نقشه ترسیمشده از پراکنش مکانی
میانگین وزنی قطر خاکدانهها در منطقه مورد مطالعه که
در شکل  5مشاهده میشود ،نشان میدهد که اندازه
غالب خاکدانههای منطقه در محدوده  0/4تا 0/7
میلیمتر است و بیشترین مقادیر میانگین وزنی قطر
خاکدانه در قسمتهای جنوبی منطقه مشاهده میشود.

مقایسه نقشههای پهنهبندی رس خاک با نقشه
پهنهبندی آب قابلاستفاده نشان داد که مناطق دارای
آب قابلاستفاده باال ،متعلق به مکانهایی هستند که
درصد رس خاک نیز باال است .خاکهای رسی در
مقایسه با خاکهای شنی به علت تخلخل کل بیشتر،
سطح ویژه و سطوح تبادلی از قابلیت نگهداشت آب
بیشتری برخوردار هستند .اقبال و همکاران ( Igbal et
 )al., 2005و شارما و همکاران ()Sharma et al., 2011
گزارش کردند مناطق با مقدار شن باالتر از مقدار آب
قابلاستفاده پایینتری برخوردار هستند .بر اساس نتایج
تحقیق این پژوهشگران ،نقشههای پهنهبندی رس و
مقدار آب قابلدسترس شباهت زیادی داشتند .آب
قابلاستفاده توسط خصوصیاتی از قبیل بافت خاک ،نوع
رس ،ساختمان خاک ،درصد حجمی سنگریزه و قطعات
درشت ،مواد آلی و جرم مخصوص ظاهری تحت تأثیر
قرار میگیرد ( .)Baibourdi, 2000برای یک خاک شنی
ممکن است این محدوده برابر با سه درصد آب به ازای
حجم کل خاک و برای خاک رسی تا  30درصد آب به
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شکل  -4نقشههای پهنهبندی در صد رس (راست) و در صد آب قابلاستفاده (چپ)
)Figure 4. Zoning maps of clay (right) and available water content (left

شمالی و جنوبی منطقه بوده و کمترین مقدار آن در
شرق و غرب منطقه اندازهگیری و تخمین زده شده
است .نظر به پایین بودن دمای هوا در محدوده مورد
مطالعه در اغلب مواقع سال ،بقایای گیاهی اضافه شده به
خاک در اراضی تحت پوشش باغهای میوه در قسمت
شمالی محدوده مورد مطالعه ،کمتر تحت تأثیر تجزیه
کامل قرار میگیرند و با تجمع در سطح خاک ،موجب
باال رفتن مقدار مواد آلی خاک سطحی این نواحی
میشوند.

بر اساس نتایج حاصله ،این نواحی از نظر مقادیر کربنات
کلسیم معادل ،رس و کربن آلی نسبت به سایر بخشها
در حد باالتری قرار دارند .نیکپور و همکاران ( Nikpur
 )et al., 2012نشان دادند که در مناطق خشک و
نیمهخشک (خاکهایی با پایداری ساختمانی نهچندان
زیاد و کربن آلی کم) ،رس و کربنات کلسیم نقش
مؤثرتری در افزایش پایداری خاکدانهها دارند .بر اساس
اطالعات نقشه کربن آلی خاک که در شکل  6نشان داده
شده است ،بیشترین مقدار کربن آلی در قسمتهای

شکل  -5نقشههای پهنهبندی در صد کربنات کلسیم (راست) و میانگین وزنی قطر خاکدانه (چپ)
)Figure 5. Zoning maps of calcium carbonate (right) and MWD (left
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کردن کود و یا استفاده از مقادیر کم کودهای آلی ،منجر
به کاهش شدید مقادیر کربن آلی خیاک در ایین نیواحی
شده اسیت .در قسیمت غیرب منطقیه بیهواسیطه وجیود
رودخانه فصلی که به طور متناوب تحت تیأثیر سییالب و
طغیییان فصییلی قییرار دارد ،عمییدتاً خییاکهییای جییوان بییا
محتوای کم ماده آلی شامل خاک های تیپیک زراورتنت،
دلیل کم بودن محتوای کربن آلی خاک در ایین نیواحی
است.

مصرف کود دامی به همراه عملیات مناسیب خیاکورزی
در اراضی کشاورزی واقیع در جنیوب منطقیه کیه تحیت
عملیات متراکم کشاورزی توسط بخیش خصوصیی قیرار
دارد از یک طرف ،و حفظ پوشش طبیعی دسیتنخیورده
در کاربری مرتعی در برخی قسمتهیای ایین منیاطق از
سوی دیگر ،باعث افزایش کربن آلی خاک در این مناطق
شده است .در شرق منطقه با وجود کاربری کشاورزی ،به
دلیل عملیات نامناسیب میدیریتی ،کشیت بیدون اضیافه

شکل  -6نقشه پهنهبندی کربن آلی خاک (راست) و درصد شن (چپ)
)Figure 6. Zoning map of soil organic carbon (Right) and sand percent (left

ویژگیهای مهمی همچون آب قابلاستفاده و هدایت
هیدرولیکی اشباع خاک داشت و بر این اساس ،به نظر
میرسد درصد رس خاک و در بعد جامعتر ،بافت خاک،
از پارامترهای کلیدی کنترلکننده کیفیت خاکهای
اراضی مورد مطالعه باشد .از نقشههای پهنهبندی حاصل
از پژوهش حاضر میتوان در جهت شناسایی
محدودیتهای اراضی برای کشت و اقدام به برطرف
کردن آنها ،برنامهریزی کاربری اراضی و مدیریت هدفمند
سامانههای آبیاری استفاده نمود .توصیه میشود برای
بهبود راندمان آبیاری و افزایش دسترسی گیاهان کشت
شده در اراضی منطقه به آب موردنیاز و نیز برای
جلوگیری تنزل فیزیکی خاک ،نقشههای پهنهبندی
حاصل از این پژوهش در زمان اختصاص بخشهای
مختلف اراضی به کاربریهای معین و طراحی
سامانههای مدیریت آبیاری این اراضی موردتوجه قرار
گیرند.

نتیجهگیری کلی
نتایج نشان داد در میان خصوصیات مورد بررسی ،هدایت
هیدرولیکی اشباع بیشترین ضریب تغییرات را دارد.
بنابراین بیشترین احتمال را برای تحت تأثیر قرار
گرفتن از فعالیتهای انسانی ،مدیریت و نوع کاربری
دارد .جرم مخصوص ظاهری نیز کمترین ضریب تغییرات
را نشان داد که میتواند دلیلی بر کنترل تغییرات این
عامل توسط خصوصیات ذاتی و طبیعی خاک باشد .مدل
بهینه توصیفکننده ساختار مکانی برای کربن آلی و
کربنات کلسیم کروی ،و برای سایر ویژگیهای خاکی
مورد مطالعه ،نمایی بود .کالس همبستگی مکانی برای
هدایت هیدرولیکی اشباع متوسط و برای سایر ویژگیها
قوی به دست آمد .نقشههای پهنهبندی تهیه شده نشان
داد پراکنش خصوصیات مورد بررسی در منطقه تصادفی
نبوده و از یک الگوی مکانی نظاممند تبعیت میکنند.
نقشه تغییرات درصد رس خاک انطباق باالیی با تغییرات
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Abstract
Assessing the spatial variability trend of various soil properties is a helpful procedure to access to
the efficient site-specific management of this ecosystem vital component. Aimed to investigate the
spatial soil variability in lands of Zanjan University, 48 topsoil (0-25) samples were collected based
on a regular grid of 250 meter. Soil samples were analyzed for some physical properties, including
bulk density, available water capacity, saturated hydraulic conductivity, mean weight diameter and
clay, sand, organic carbon and equivalent calcium carbonate percentage. Identifying the spatial
structure of selected properties, ordinary kriging was used to estimate the values of soil properties
in un-sampled locations and continuous maps were prepared. The results showed that saturated
hydraulic conductivity (43.28%) and bulk density (5.53%) had the maximum and minimum
coefficients of variations, respectively. The spherical model was performed well to describe the
spatial structure of organic carbon and carbonate calcium equivalent; whereas exponential model
showed the best fit to the remained soil properties. Saturated hydraulic conductivity showed a
strong correlation class; whereas spatial structure of other studied properties was moderately
correlated. Interpolated maps revealed that increasing clay percentage from the south to the north
of study area led to the decreased contents of saturated hydraulic conductivity and increased values
of available water capacity. This observation indicated that considering soil youthfulness and lessdeveloped soil structure, most of the soil physical properties are mainly influenced by soil texture.
It is also observed that cultivated crops in the south of studied area and apple trees in the north,
resulted in the soil organic carbon to be increased to more than 1%, in turn, led to the significant
increase in mean weight diameter of soil aggregates in these areas.
Keywords: Spatial variability, Kriging, Geostatistics, Variogram
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