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چکیده
اراضی اطراف رودخانه کارون از جمله مهمترین اراضی کشاورزی استان خوزستان بهشمار میروند .بهمنظور مدیریت
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شامل درصد شن ،سیلت ،رس ،هدایت الکتریکی عصاره اشباع ،فسفر قابل جذب ،کربن آلی ،نیتروژن کل ،کربنات
کلسیم ،ظرفیت تبادل کاتیونی ،نسبت جذب سدیم و درصد سدیم قابل تبادل میباشد .پس از بررسی و نرمالسازی
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برازش داده شد .جهت انتخاب مدل زمین آماری مناسب ویژگیهای مورد مطالعه ،تخمینگرهای کریجینگ و
کوکریجینگ در محیط  ،GS+مورد ارزیابی قرار داده شد .انتخاب مدل شایسته بر اساس کمترین خطای  MAEو
 RMSEصورت پذیرفت .بر این اساس جهت ترسیم واریوگرامهای کریجینگ پارامترهای شن ،سیلت ،رس ،کربنات

* -1گروه خاکشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران( .نویسنده مسئول) .
 -2دانش آموخته کارشناسی ارشد خاکشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
 -3دانش آموخته دکتری ،گروه خاکشناسی ،دانشگاه تربیت مدرس.

E-mail: a.gholami@iauahvaz.ac.ir

Downloaded from geographical-space.iau-ahar.ac.ir at 18:48 IRST on Monday January 9th 2023

سال بیستم ،شمارهی 69

2

فصلنامهی علمی فضای جغرافیایی ،سال بیستم ،شماره  ،69بهار 1399

جذب از مدل کروی استفاده گردید .در مورد سایر متغیرها از تخمینگر کوکریجینگ استفاده گردید .بررسیها نشان داد
مدل گوسی کریجینگ بیشترین کاربرد را در تهیه نقشه رقومی متغیرهای خاک منطقه دارد .همچنین سیلت دارای
بیشترین ( 94552متر) و نیتروژن کل ،کمترین ( 2750متر) دامنه تأثیر در منطقه میباشد .نقشههای تهیه شده بیانگر
درصد باالی آهک و کمبود ماده آلی در خاکهای منطقه مورد مطالعه بودند.
کلید واژهها :زمین آمار ،کریجینگ ،کوکریجینگ ،شرق کارون و ویژگیهای شیمیایی خاک.
مقدمه
الزمه یک کشاورزی پایدار ،شناخت کافی از وضعیت خاکهای منطقه است .نقشه خصوصیات خاک عالوه بر ایجاد
بانک اطالعاتی و آگاهی عمومی از وضعیت فیزیکی ،شیمیایی و حاصلخیزی خاک ،میتواند راهنمای مناسبی برای
مدیران و بهرهبرداران کشاورزی باشد .تحلیل نتایج در آمار کالسیک مبنی بر مستقل بودن نمونهها از یکدیگر است و
بنابراین ،وجود یک نمونه هیچگونه اطالعی در مورد نمونه بعدی بهدست نمیدهد .اما در زمینآمار نمونهها ،مستقل
از یکدیگر نیستند و نمونههای مجاور تا فاصله معینی بهطور مکانی به هم وابستگی دارند و میتوان وابستگی بین
نمونهها را بهصورت مدل ریاضی (تغییرنما) ارائه نمود ( .)Einax and Soldt, 1999: 79-91در زمین آمار ابتدا به
بررسی وجود یا عدم وجود ساختار فضایی (ارتباط بین مقادیر عناصر با فاصله و برای قرارگیری نمونههای خاک) بین
دادهها پرداخته شده و سپس در صورت وجود ساختار فضایی ،تحلیل دادهها انجام میگیرد (.)Goovaerts, 2000
تخمین زمین آماری شامل دو مرحله است ،مرحله اول شناخت و مدلسازی ساختار مکانی متغیر ناحیهای است که
بهوسیله آنالیز تغییرنما قابل بررسی است و مرحله دوم تخمین متغیر مورد نظر بهوسیله توابع زمینآماری از جمله
کریجینگ میباشد ) ،Shahriari (2013) .)Hassani pak, 2007برای ارزیابی پراکنش مکانی درصد رس در  100نقطه
در  3عمق متفاوت در اراضی عطابیه در خوزستان ،روش کریجینگ همراه با واریوگرام کروی را مدل برتر بیان کردند.
) Mousavi fard et al (2013در پژوهشی بر روی  282نمونه از خاک سطحی دشت نقده ،برای متغیر کربن آلی مدل
کروی را مناسبترین مدل برازش معرفی نمودند .همچنین در این پژوهش نسبت همبستگی این متغیر در کالس
متوسط قرار داشت Jafarnia & Akbarinia )2014( .در پژوهشی بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و آب
جنگلهای مانگرو جزیره قشم ضمن نشان دادن ساختار مکانی متوسط تا قوی در بیشتر پارامترهای مورد ارزیابی،
درون یاب کریجینگ را بهعنوان مناسبترین تخمینگر در بررسی خصوصیات خاک و آب منطقه معرفی نمود.
) Mohammadi (2000در پژوهشی بر روی پراکنش مکانی برخی از ویژگیهای خاک سطحی شامل هدایت الکتریکی،
درصد رطوبت اشباع ،نسبت جذب سدیم و درصد آهک ،روش کریجینگ را بهعنوان روش برتر برآورد دادههای
مکانی پارامترهای خاک معرفی نمود ،Martin et al (2006) .مطالعهای را بهمنظور بررسی تغییرات مکانی برخی از
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کروم ،نیکل ،کادمیوم و همچنین پارامترهایی نظیر واکنش خاک ،مواد آلی و کربنات در نمونههای خاک را اندازهگیری
کردند .مطالعات نشان داد که در نواحی با مواد آلی کم و واکنش خاک باال ،غلظت عناصر کمتر بوده است.
تجزیهوتحلیلهای زمینآماری ،ارتباط این متغیرها را با مواد مادری نشان داد و بهصورت ناحیهای ،نقش فعالیتهای
انسانی را در باال بودن غلظت مس ،روی و سرب مؤثر دانست Isimail and Junusi )2009) .تغییرات مکانی عناصر
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم را در باغی در مالزی با استفاده از روشهای زمینآماری و با کمک نرمافزار  GS+مورد بررسی
قرار دادند .نقشههای حاصل از درونیابی نشان داد که مناطقی از این باغ با کمبود نیتروژن روبهرو است در حالی که
مقادیر فسفر و پتاسیم در حد کفایت است .این محققان استفاده از این نقشهها را برای مدیریت کودی کارآمدتر در این
باغ توصیه کردند Tunky et al (2013) .با هدف احداث شبکههای زهکشی در بررسی تغییرات مکانی برخی از
خصوصیات خاکها نظیر  ،pHهدایت الکتریکی و سدیم قابل جذب بر روی  104نمونه برداشت شده از اعماق
مختلف در جنوب ترکیه دریافتند که استفاده از متغیرهای کمکی دقت برآوردها را به میزان چشمگیری افزایش داده
است .هدف تحقیق حاضر بررسی کارایی روشهای زمینآماری در میانیابی و تهیه نقشه درصد شن ،سیلت ،رس،
هدایت الکتریکی عصاره اشباع ،فسفر قابل جذب ،کربن آلی ،نیتروژن کل ،کربنات کلسیم ،ظرفیت تبادل کاتیونی،
نسبت جذب سدیم و درصد سدیم قابل تبادل در اراضی شرق رودخانه کارون بوده است.
منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه به مساحت  65419هکتار بخشی از اراضی دشت خوزستان است .این منطقه بهطور کلی در حاشیه
شرقی رودخانه کارون در قسمت جنوبی شهرستان اهواز بین روستای جنگیه و روستای خوشه در نزدیکی خطوط
راهآهن شروع میشود و سرانجام تا نزدیکی تاالب شادگان ادامه مییابد و دارای طول جغرافیایی"48° 22' 14/098
تا " 48° 48' 47/16شرقی و عرض جغرافیایی " 30° 53' 21/16تا " 31° 16' 44/95شمالی میباشد .شایان ذکر
است که در وسط محدوده مورد مطالعه ،کشت و صنعتهای فارابی ،سلمان فارسی ،دعبل خزاعی و پرورش ماهی
آزادگان قرار دارد که جزء محدوده طرح نمیباشد .عمده محصوالت منطقه گندم ،جو و برنج و سپس صیفیجات
است .منطقه یک دشت آبرفتی رودخانهای با منشاء رسوبی که از نظر خاکشناسی در ردههای اریدی سول ،انتیسول
و اینسپتیسول قرار دارد .رژیم حرارتی خاک منطقه هایپرترمیک و رژیم رطوبتی آن یوستیک میباشد .این خاکها
دارای بافت متوسط تا نیمه سنگین است (.)No name, 2012
مواد و روشها
نمونهبرداری
 62نمونه تهیه شده از خاک سطحی منطقه ( 0-30سانتیمتر) به صورت تصادفی برداشت گردید .محلهای نمونهبرداری
با استفاده از  GPSتعیین شد .پس از انتقال به آزمایشگاه و کوبیدن و الک کردن مورد تجزیههای مختلف فیزیکوشیمیایی
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پس از تهیه عصاره از گل اشباع) ،فسفر قابل جذب (به روش اولسن با استفاده از اسپکتروفتومتر) ،کربن آلی (روش
وایلکی بلک) ،نیتروژن کل (به روش کجلدال) ،کربنات کلسیم (به روش هضم با اسید و تیتراسیون) ،ظرفیت تبادل
کاتیونی (روش بور) ،نسبت جذب سدیم و درصد سدیم قابل تبادل قرار گرفت ( .)No name, 2012شکل ( )1موقعیت
منطقه و نقاط مورد مطالعه را نشان میدهد.

شکل :1نقشه موقعیت منطقه و نقاط نمونهبرداری
Figuer 1: Map of the location of the area and sampling points

بررسیهای آماری متغیرهای اندازهگیری شده
برای بررسیهای اولیه دادههای مورد مطالعه در نرمافزار  SPSSآمارههای توصیفی شامل میانگین ،میانه ،انحراف معیار،
ضرایب چولگی و کشیدگی ،ضریب تغییرات ،مقادیر کمینه و بیشینه برای هر یک از متغیرها محاسبه گردید .از
آنجاییکه تخمینگرهای مورد استفاده در این مطالعه بر پایه توزیع نرمال دادهها استوار میباشند و چنانچه توزیع دادهها
نرمال و یا نزدیک به نرمال باشد نتایج حاصل از تخمین از دقت باالتری برخوردار میباشد ،با استفاده از آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف 4و اندرسون–دارلینگ 5نرمال بودن دادهها بررسی و در صورت نرمال نبودن با روشهای
مختلف نرمالسازی نرمال گردیدند و سپس مجدداً مورد بررسی آزمون قرار گرفتند.
تغییرات مکانی ویژگیهای منطقه مورد مطالعه
در این تحقیق از دو روش کریجینگ و کوکریجینگ به منظور درونیابی ویژگیهای مورد نظر استفاده شد .اساس این
دو روش عبارت است از ساخت بهینه تخمینگر نااریب از متغیرهای ناحیهای در مناطق فاقد نمونه ،با استفاده از ویژگی
های ساختاری نیمه تغیرنما و وضعیت اولیه دادهها میباشد (.)Vijay Kumar & Remadevi, 2006
5- Kolmogorov-Smirnov
6- Anderson-Darling
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آماره خطای قدر مطلق میانگین ( 6)MAEو خطای مجذور میانگین استاندارد شده ( ،7)RMSEکیفیت برآوردهای
کریجینگ و کوکریجینگ مقایسه شدند.
رابطه ()1

n

1
|)MAE = ∑|ẑ(x) − z(x
n
x=1

رابطه ()2

N

1
RMSE = √ ∑[z(xi ) − ẑ(xi )]2
N
i=1

در این روابط  Nتعداد نمونه z (x) ،مقدار نمونه معلوم و )  ẑ(xiمقدار برآورد شده برای نقطه  xمیباشد .این آمارهها
هر چه به صفر نزدیکتر باشند نشان دهنده تخمین بهتر مدل مورد استفاده در ارزیابی مقادیر مجهول ویژگی مورد
استفاده است)Webster & Oliver, 2000( .

خصوصیات نیمه تغییر نمای ویژگیهای اندازهگیری شده
در مطالعه حاضر ،پس از بررسی و اطمینان از نرمال بودن توزیع دادهها یا نرمال شدن دادهها با استفاده از نرمافزارهای
آماری ) SPSS.(ver.20و  Minitabبه نرمافزار ) GS+ (ver. 5.1جهت ترسیم نیم تغییرنما و همسانگردی ویژگیهای
مورد بررسی ،وارد گردیدند و پیوستگی مکانی دادهها در  62نقطه نمونهبرداری شده بررسی گردید .سپس نیمه
تغییرنمای مربوط به هر یک از ویژگیها به روش کریجینگ و کوکریجینگ محاسبه گردید و مدلهای نظری مختلف
شامل مدل کروی ،نمایی ،گوسی و  ...به آنها برازش داده شد .سپس با توجه به مقادیر مجموع مربعات باقیمانده

8

( )RSSو ضریب تعیین ،)r 2 ( 9مناسبترین مدل نیم تغییرنما برای هر یک از ویژگیهای مورد بررسی انتخاب گردید.
در برخی از مطالعات از نسبت اثر قطعهای به آستانه ( )C0/C+C0جهت اعتبارسنجی یک مدل استفاده شده است و از
آن بهعنوان خطای مدل نیمه تغییرنما (نسبت همبستگی) نام برده شده است که جهت طبقهبندی وابستگی فضایی مورد
استفاده قرار می گیرد(واریانس کل/اثر قطعهای=نسبت همبستگی) .اگر این نسبت کمتر از  %25باشد ،متغیر دارای
وابستگی فضایی قوی میباشد .اگر بین  %25تا  %75باشد وابستگی فضایی متغیر ،متوسط میباشد و اگر این نسبت
بزرگتر از  %75باشد متغییر دارای وابستگی فضایی ضعیف میباشد(Cambardella et al.,1994, Quine & Zhang, .

 .)2002همچنین درصورتی که نسبت همبستگی در مورد ویژگیهای برابر  %100گردد و یا اینکه شیب منحنی تغییر
7- Mean absolute error
8- Root mean square error
9- Residual Sum of Squares
10- Coefficent of Determination
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برای ویژگی صفر شود بیانگر یک پیوستگی در وابستگی مکانی میباشد (.)Vieira & Gonzalez, 2003
با توجه به موارد ذکر شده واریوگرام ویژگیهای مورد نظر ترسیم و مناسبترین واریوگرام انتخاب گردید و پارامترهای
مختلف آن همچون اثر قطعهای 10و آستانه(سقف) 11و شعاع تأثیر( 12دامنه) مورد ارزیابی قرار داده شد.
یافتهها و بحث
آمار توصیفی ویژگیهای خاک در منطقه شرق کارون نشان میدهد باالترین ضریب تغییرات مربوط به نیتروژن کل
میباشد .همچنین درصد کربنات کلسیم پایینترین ضریب تغییرات در منطقه را دارد .ضریب تغییرات یکی از مهمترین
شاخصهای آماری برای مقایسه تغییرات مختلف با میانگینهای متفاوت است که بجای استفاده از انحراف معیار بهکار
میرود ( .)Mohammadi, 2006ضریب تغییرات که معیاری از تغییرپذیری نسبی است در کربنات کلسیم با میزان کم
ناشی از عوامل ذاتی مانند مواد مادری ،توپوگرافی و یا اقلیم منطقه میباشد .ضریب تغییرات باال در نیتروژن کل
میتواند ناشی از تأثیر همزمان عوامل ذاتی و مدیریتی مانند کوددهی و کاربری اراضی و سایر عوامل باشد .بر اساس
آزمون کلموگروف-اسمیرنوف مشخص شد در بین تمام پارامترهای مورد ارزیابی بهغیر از سیلت که دارای توزیع
نرمال بود ،سایر پارامترها از توزیع نرمال پیروی نمیکنند .و ضروری است قبل از ترسیم واریوگرام عمل نرمالسازی
انجام شود .جهت نرمالسازی متغیرهای کربن آلی ،درصد کربنات کلسیم ،ظرفیت تبادل کاتیونی ،نسبت جذب سدیم
و درصد سدیم قابل تبادل فقط با حذف دادههای پرت ،متغیرهای شن و فسفر قابل دسترس با محاسبه لگاریتم طبیعی،
متغیرهای رس و شوری عصاره اشباع با روش کاکس-باکس و نیتروژن کل با معکوس نمودن دادهها نسبت به نرمال
کردن آنها اقدام صورت گرفت .نرمال نمودن دادهها عالوه بر کاهش چولگی ،ضریب تغییرات دادهها را نیز کاهش
داد (جدول  Brejda et al (2000) .)1نیز در پژوهشی اظهار داشتند که تبدیل دادهها عالوه بر کاهش چولگی ،در
نزدیک شدن دادهها به توزیع نرمال و کاهش ضریب تغییرات مؤثر است.
تحلیل همبستگی مکانی
در تکنیکهای زمین آماری به روش کریجینگ و کوکریجینگ اولین مرحله ،فرایند محاسبه نیمه تغییرنمای تجربی
دادهها و برازش این تغییرنما با مدلهای نظری(تجربی) همچون مدل کروی ،نمایی ،گوسی و خطی میباشد .شکل
( )2نمودارهای نیمه تغییرنمای خصوصیات خاک شرق کارون را نشان میدهد .همانگونه که در جدول ( )2ارائه
شده است ،به غیر از شوری عصاره اشباع و درصد سدیم قابل تبادل که از تخمینگر کوکریجینگ جهت ترسیم
تغییرنمای آنها استفاده گردید ،در سایر ویژگیهای مورد ارزیابی از تخمینگر کریجینگ با بیشترین صحت و کمترین

11- Nugget
12- Sill
13- Rang
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گوسی در بیان ساختار مکانی متغیرهای شن ،سیلت ،رس ،کربنات کلسیم ،ظرفیت تیادل کاتیونی و نسبت جذب سدیم
در منطقه شرق کارون تواناتر است .همچنین برای ترسیم واریوگرامهای کریجینگ متغیرهای نیترون کل و فسفر قابل
جذب از مدل کروی و متغیر کربن آلی از مدل نمایی استفاده گردید Shahriari (2013) .و Mousavi fard et al

) (2013در پژوهشهای جداگانهای مدل کروی کریجینگ و کوکریجینگ را مناسبترین مدل برازش تغییرنمای تجربی
بیان کردند.
جدول  -1خالصه آماری دادههای مورد استفاده
Table 1- Statistical summary of the data used

ویژگی

ضریب تغییرات

واحد

میانگین

میانه

واریانس

چولگی

کشیدگی

دامنه

لگاریتم طبیعی شن

%

3/08

3

0/28

0/15

-0/8

2/21

17/16

سیلت

%

49/16

49

57/37

0/14

-0/5

32

15/41

34

کاکس-باکس رس

%

424/13

463/24

52819/89

0/12

-0/6

974/62

54/19

12/5

987/12

کاکس-باکس شوری

Ds
m-1

24/85

24/58

203/97

0/47

0/33

63/19

57/47

3/42

66/6

کربن آلی

%

0/51

0/52

0/03

0/27

-0/39

0/78

35/77

0/15

0/93

معکوس نیتروژن کل

%

23/39

23/81

38/63

0/13

-1/31

21/15

26/57

13/33

34/48

Mg
kg-1

1/85

1/86

0/08

0/04

-1/06

1/05

15/54

1/34

2/39

کربنات کلسیم

%

48/87

49

1/4

-1/02

1/74

6

2/42

45

51

ظرفیت تبادل کاتیونی

Cmol
kg-1

13/75

14/12

8/97

-0/37

-1/16

11/05

21/77

6/87

17/92

%

62/26

72/07

672/04

-0/74

-0/87

79/01

41/64

15/24

94/25

-

62/38

72/02

775/79

-0/69

-0/93

90/77

44/65

8/8

99/57

لگاریتم طبیعی فسفر
قابل جذب

درصد سدیم قابل
تبادل
نسبت جذب سدیم

()%

کمینه

بیشینه

1/95

4/16
66

همچنین در متغیر هدایت الکتریکی عصاره اشباع از مدل کروی و درصد سدیم قابل تبادل از مدل نمایی کوکریجینگ
جهت ترسیم واریوگرام استفاده شد .کمترین اثر قطعهای به میزان  0/0001مربوط به فسفر قابل تبادل است که میتواند
نشاندهنده پیوستگی باالی این متغیر در خاک باشد ( )Jafarnia& Akbarinia, 2014و بیشترین اثر قطعهای به میزان
 27000مربوط به پارامتر رس میباشد ،که میتواند ناشی از خطای نمونهبرداری باشد .بیشترین شعاع تأثیر به مقدار
 94552/65متر مربوط به سیلت است که میتواند داللت بر ساختار مکانی گسترده آن داشته باشد همچنین کمترین
شعاع تأثیر با اندازه  2750متر مربوط به پارامتر نیتروژن کل است .در نتیجه باعث کاهش محدوده مجاز برای تخمین
دادههای این مشخصه در نقاط مجهول میشود.
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ج -مدل گوسي رس

ز -مدل كروي فسفر قابل جذب

ك -مدل گوسي نسبت جذب سديم

د -مدل كروي شوري عصاره اشباع

ط -مدل گوسي ظرفيت تبادل كاتيوني

و -مدل كروي و نيتروژن كل

شکل  :2نمودار نیمه تغییرنمای ویژگیهای خاك منطقه شرق کارون
Figure 2: Semi-Chart Chart of Soil Characteristics of East Karun Region
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الف -مدل گوسي شن

ب -مدل گوسي سيلت
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ي -مدل نمايي درصد سديم قابل

ادامه شکل  :2نمودار نیمه تغییرنمای ویژگیهای خاك منطقه شرق کارون
Continue Figure 2: Semi-chart chart of soil characteristics of east karun region

متغیرهای شن ،شوری عصاره اشباع ،نیتروژن کل ،فسفر قابل جذب ،کربنات کلسیم و ظرفیت تبادل کاتیونی از ساختار
قوی برخوردار هستند .در مورد خصوصیات سیلت ،رس ،کربن آلی ،درصد سدیم قابل تبادل و نسبت جذب سدیمی
نیز که دارای همبستگی مکانی متوسط میباشند میتوان بیان نمود دلیل اصلی عدم وضوح یا دشواری در نمایش قوی
ساختار و پیوستگی مکانی در مورد این خصوصیات ،گاهی اوقات ناشی از کافی نبودن تعداد نمونهها ،خطای
نمونهبرداری و مقادیر مشکوک و پرت میباشد .وابستگی مکانی قوی ممکن است توسط تغییرات ذاتی خاک و
وابستگی مکانی ضعیفتر به وسیله تغییرات غیر ذاتی خاک کنترل شود .)Cambardella et al., 1994( .برای ارزیابی
کیفیت برآورد روشهای بهکار برده شده ،از دو معیار خطای قدر مطلق میانگین ( )MAEو خطای مجذور میانگین
استاندارد شده ( )RMSEاستفاده گردید .بر اساس این معیارها بجز پارامترهای هدایت الکتریکی عصاره اشباع ،درصد
سدیم قابل تبادل ،سدیم محلول و کلر محلول که روش کوکریجینگ جهت پهنهبندی آن استفاده گردید ،با توجه به
مقادیر کم آنها در سایر متغیرها ،روش کریجینگ با داشتن کمترین خطا و بیشترین ضریب تعیین بهعنوان مناسبترین
روش تشخیص داده شد.
پهنهبندی خصوصیات مورد مطالعه
بررسی نقشه توزیع مکانی (شکل  )3اجزای تشکیل دهنده بافت خاک نشان میدهد حاشیه پایین دست رودخانه کارون
در منطقه مورد مطالعه از میزان شن بیشتری نسبت به باالدست منطقه برخوردار است و برعکس کاهش میزان
پراکندگی رس و سیلت در این راستا میتواند ناشی از سیالبهای فصلی رودخانه کارون و رسوب شن و ایجاد بافت
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پراکنش بافت خاک منطقه نشان دهنده بافت متوسط تا نیمه سنگین در این ناحیه میباشد.
جدول  -2مشخصههای واریوگرامها و مدلهای برازش شده آنها
Table 2 - The characteristics of variograms and their fitted models

ویژگی

روش زمین آمار

مدل تغییرنما

اثر قطعهای () C0

سقف () C+C0

دامنه تأثیر (متر)

نسبت همبستگی ()C0/C+C0

شن

کریجینگ

گوسی

./199

1/921

57616

قوی

سیلت

کریجینگ

گوسی

34/7

78/78

94552/65

متوسط

رس

کریجینگ

گوسی

27000

95100

68935/62

متوسط

شوری عصاره اشباع

کوکریجینگ

کروی

0/01

11/76

5090

بسیار قوی

کربن آلی

کریجینگ

نمایی

0/022

0/075

13300

متوسط

نیتروژن کل

کریجینگ

کروی

0/1

60/52

2750

قوی

فسفر قابل جذب

کریجینگ

کروی

0/0001

0/12720

4650

بسیار قوی

کربنات کلسیم

کریجینگ

گوسی

0/898

3/806

62440

قوی()0/23

ظرفیت قابل تبادل

کریجینگ

گوسی

7/28

35/55

77959

(قوی)0/2

کوکریجینگ

نمایی

520

1450/9

34960

متوسط()0/358

کریجینگ

گوسی

527

1264/9

18247

متوسط ()0/41

درصد سدیم قابل
تبادل
نسبت جذب سدیم

جدول  -3نتایج ارزیابی صحت کریجینگ و کوکریجینگ برای ویژگیهای مورد بررسی
Table 3- results of the cracking and cochriging correctness assessment results for the studied characteristics

ویژگی

ریشه مربعات میانگین
خطا

RMSE

میانگین مطلق خطا

مجموع مربعات

RSS

ضریب تعیینr2

MAE

شن

0/48

0/39

5/4*10-3

0/906

سیلت

5/77

4/52

0/523

0/984

رس

6/89

5/67

1/14*108

0/887

شوری عصاره اشباع

11/44

8/54

18/4

0/89

-6

کربن آلی

0/19

0/137

7/82*10

0/953

نیتروژن کل

0/14

0/034

658

0/838

فسفر قابل جذب

2/06

1/69

3/12*10-3

0/846

کربنات کلسیم

1/1

0/78

0/429

0/86

ظرفیت قابل تبادل

2/53

3/04

25/8

0/904

درصد سدیم قابل تبادل

27/87

22/23

6668

0/866

نسبت جذب سدیم

23/69

17/13

5652

0/764
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سبک در حاشیه رودخانه گردد .همچنین سایر نقاط مورد مطالعه میزان شن کمتری دارا می باشد .در مجموع نقشه
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در بعضی مناطق به  370دسی زیمنس بر متر هم میرسد .باال بودن میزان شوری ،به دلیل تجمع و فراوانی امالح به
علت پست بودن منطقه و شستشو از باالدست ،تبخیر زیاد ،عدم بارندگی کافی و باال بودن سطح آب زیرزمینی میباشد.
همچنین نتایج نشان داد که میزان کربن آلی در باالدست رودخانه و در حاشیه آنکه پوشش گیاهی بهتری دارد و اراضی
بیشتر تحت کشت میباشند ،مقدار بیشتری داشته است .این در حالی است که در قسمت جنوبشرقی منطقه میزان
کربن آلی به مراتب کمتر بوده است که به دلیل شوری باال و پوشش گیاهی کم منطقه میباشد .در این تحقیق نیز
الگوی توزیع متغیر نیتروژن تا حدود زیادی مشابه کربن آلی میباشد و نتایج تحقیقات )Fouroughi far et al (2011

و ) Mohammad Zamani et al (2007نیز موید همین موضوع بوده است .وجود لکههای موزاییکی در توزیع مکانی
میزان فسفر قابل جذب نشان دهنده تغییرات شدید در این ویژگی میباشند .این ویژگی ممکن است به دلیل
کودپاشیهای صورت گرفته و الگوی اراضی کشاورزی باشد.

الف -پهنهبندي شن

ب -پهنهبندي سيلت

د -پهنهبندي شوري عصاره اشباع

ه -پهنهبندي كربن آلي

ج -پهنهبندي رس

و -پهنهبندي نيتروژن كل

شکل  :3نقشه پهنهبندی ویژگیهای مورد بررسی منطقه شرق کارون
Figure 3: Zoning map of the features studied in the eastern region of caron
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الگوی پراکنش شوری عصاره اشباع نشان میدهد اکثر نقاط منطقه مورد مطالعه شوری بسیار باالیی دارند و شوری آن
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ح -پهنهبندي كربنات كلسيم

ي -پهنهبندي سديم قابل تبادل

ط -پهنهبندي ظرفيت تبادل كاتيوني

ك -پهنهبندي نسبت جذب سديم

ادامه شکل  :3نقشه پهنهبندی ویژگیهای مورد بررسی منطقه شرق کارون
Continue Figure 3: Zoning map of the features studied in the eastern region of caron
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ي -پهنهبندي سديم قابل تبادل

ز -پهنهبندي فسفر قابل جذب

ك -پهنهبندي نسبت جذب سديم
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زهکشی نامطلوب و الگوی مصرف کودهای فسفره باشد Foroughifar et al (2011) .و ) Zhou et al (2007نیز الگوی
نامنظم در تغییرات مکانی فسفر قابل جذب را نشان دادند .پهنهبندی آهک در منطقه شرق کارون نشان دهنده کاهش
این متغیر از باالدست به پایین رودخانه است .همچنین در قسمت جنوبشرق منطقه از میزان آن کاسته شده است .از
مقایسه نقشه پراکنش این متغیر با متغیر شن رابطه معکوس بین آنها قابل مشاهده میباشد و هر جا که مقدار شن
خاک بیشتر است میزان کربنات کلسیم کاهش یافته است ،این امر میتواند به دلیل زهکشی بهتر خاکهای شنی و
شستشوی آهک از خاک سطحی به عمق باشد .از آنجاییکه میزان ظرفیت تبادل کاتیونی تابعی از میزان و نوع رس،
ماده آلی ،واکنش خاک و اکسیدهای آهن و آلومینیوم است .از مقایسه نقشه پراکنش این متغیر با نقشه پراکنش میزان
رس خاک ،نتیجهگیری میشود که تغییرات مکانی آنها الگوی مشابهی دارند .کمترین حد مجاز سدیمی بودن خاکها
میزان  15درصد برای درصد سدیم قابل تبادل است .از آنجایی که میانگین این پارامتر در این منطقه  62درصد و
بیشترین پراکندگی آن بین  18تا  86درصد میباشد از نظر سدیمی بودن در شرایط پرخطر قرار دارد .مقدار درصد
سدیم قابل تبادل الگوی نامنظمی دارد که میتواند به علت تنوع بافت خاک ،شرایط توپوگرافی و در نتیجه تجمع
امالح ،افزایش میزان شن خاک و کاهش مقدار مواد آلی و نیتروژن کل نیز باشد .همچنین در سمت جنوب شرق منطقه
مورد مطالعه میزان این متغیر افزایش یافته است .نقشه پراکنش نسبت جذب سدیم نشاندهنده میزان بسیار باالی سدیم
در خاک میباشد ،که این میزان در مناطقی که میزان ظرفیت تبادل کاتیونی و مواد آلی کاهش یافته ،به مراتب زیادتر
است .مقدار باالی نسبت جذب سدیمی نشان از تخریب ساختمان خاک و کاهش نفوذپذیری و در نتیجه زهکشی
نامطلوب دارد.
نتیجهگیری
بهطور کلی در بیشتر موارد تخمینگر کریجینگ با دارا بودن خطای تخمین پایینتر نسبت به سایر تخمینگرهای مورد
مطالعه ،در خصوص پهنهبندی نهایی خصوصیات خاک بیشترین کاربرد را دارد .همچنین پهنهبندی متغیرها نشان
میدهد منطقه از نظر شور و سدیمی در محدوده پرخطر قرار دارد .میزان آهک خاک باال بوده و از نظر مواد آلی فقیر
میباشد .ظرفیت تبادل کاتیونی متوسطی دارد و از نظر بافتی متوسط و در برخی نقاط سنگین میباشد .قابل ذکر است
که نتایج این پژوهش در منطقه مورد مطالعه قابل استفاده است و قابل تعمیم به سایر مناطق نیست و نیاز است برای
هر منطقه پراکنش مکانی متغیرهای خاک جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد.
سپاسگزاری
بدینوسیله از سازمان آب و برق خوزستان ،در ارائه اطالعات الزم و کارشناسان محترم آن ،جناب آقای مهندس
سروری و سرکار خانم مهندس پاپهن سپاسگزاری میشود.
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