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  1چکیده

 محسوب كخا هایی از داده منبع عنوان به زیرا دارد، سزایی به تأثیر اراضی در مدیریت خاك برداري  نقشه:سابقه و هدف
 تهیه. گیرد استفاده قرار می مورد مختلف، اهداف براي اراضی در مورد تناسب گیري تصمیم منظور به که شود می

خاکشناسان  اصلی هاي دغدغه از یکی خاك را داشته باشند، تغییرات و خاك که توانایی نمایش پراکنش از هایی نقشه
گیالن براي کشت آبی  سب بخشی از اراضی منطقه آستانه استانمنظور ارزیابی کیفی تنا به پژوهش حاضر. باشد می

 دست آمده در یکی از واحدهاي نقشه تناسب کیفی به در خاك، هاي ویژگی مکانی تغییرپذیري میزان بررسی سویا و
 . شد انجام منطقه مطالعاتی

 تعیین از پس. رخ حفر گردید  خاك24اراضی منطقه مورد مطالعه،  تناسب منظور ارزیابی کیفی  به:ها روش مواد و
روش  به  شاهد مربوط به هر واحد، رخ خاك نتایج کیفی واحدهاي اراضی بر اساس تناسب شاهد، ارزیابی هاي رخ خاك

 نقشه واحدهاي در یکی از  خاك، هاي ویژگی تغییرپذیري مکانی چگونگی از آگاهی منظور به. شد انجام پارامتریک
 الگوي برداري در قالب نمونه. برداشت شد) متر سانتی 30 تا صفر(سطحی  خاك نمونه 76دست آمده،  تناسب کیفی به

بندي متغیرهاي  پهنه . متر انجام پذیرفت20×20 متر و با فواصل 380×80منظم، در پالتی به ابعاد  اي شبکه برداري نمونه
  .مورد مطالعه با استفاده از روش کریجینگ معمولی صورت گرفت

 نشان داد که از بین S3اراضی با کالس تناسب کیفی  هاي خاکی مطالعه شده در واحد  آماري ویژگی توصیف:ها یافته
ترتیب داراي   درصد به35/24 درصد و قابلیت هدایت الکتریکی خاك با 03/1 با pHهاي مورد بررسی،  ویژگی

  هاي خاك در منطقه یژگیدهند که وهاي کریجینگ نشان مینقشه. ترین ضریب تغییرات هستندترین و بیش کم
  هاي کریجینگ، مربوط به جا که نقشهاز آن. باشندمورد مطالعه الگوي تصادفی نداشته و داراي پراکنش مکانی می

رخ شاهد، به کل  باشد، بیانگر آن است که تعمیم کالس تناسب خاك  میS3wواحد اراضی با کالس تناسب کیفی 
هاي تناسب کیفی، دور از واقعیت و  هاي خاك در واحدهاي نقشه واحد نقشه و یکنواخت فرض کردن ویژگی

   .کننده است گمراه
                                                

  yaghmaeian_na@guilan.ac.ir:  مسئول مکاتبه*
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تواند حتی در یک مزرعه و تحت مدیریت یک زارع نیز   هاي خاك می  الگو و پراکنش مکانی ویژگی:گیري نتیجه
رخ  خاك نتایج عمیمت دلیل به اراضی تناسب واحدهاي نقشه عنوان به خاك هنقش واحدهاي از استفاده. متفاوت باشد

ریزي استفاده از اراضی، واقعیت این  منظور برنامه اي به بینانه است و استفاده از این چنین نقشه خوش واحد کل به شاهد
  . واحدها را نشان نداده و از قابلیت اعتماد کافی برخوردار نیست

  
  برداري خاك  ارزیابی کیفی تناسب اراضی، تغییرنما، کریجینگ، نقشه:هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

 از بهینه پایدار، استفاده توسعه مهم ارکان از یکی
 پذیر امکان زمانی موضوع این .باشد تولید می عوامل
 موقعیت به توجه با زمین کاربري که انتخاب است

 منظور به منطقه، در موجود هاي نهاده و مکانی، شرایط
 در). 10(گیرد  انجام اراضی از بهترین استفاده انتخاب

 راهکار یک عنوان  به1اراضی تناسب ارزیابی راستا، این
است  محیطی علوم متخصصین توجه کارآمد مورد

 براي اهداف خاك برداري نقشه هاي داده وقتی). 8(
 هاي تغییرپذیري ویژگی شوند، می استفاده اراضی تناسب
 چرا که باشد؛ تأثیرگذار نهایی نتایج بر تواند می خاك

 مکان و زمان طول در خاك هاي ویژگی مقادیر
 تأثیر از نباید که) 3( کنند  می تغییر صورت پیوسته به

 اراضی مدیریت مختلف و راهکارهاي اراضی کاربري
 بنابراین،. )14 (شد تغییرات غافل این بر شده اعمال
 هاي خاك ویژگی تغییرپذیري پراکنش نحوه از آگاهی

و  بهتر تمدیری و تر بیش تولید به یابی دست براي
 هاي ویژگی تغییرپذیري. نماید می ضروري پایدار اراضی،

 تغییرپذیري همانند خاك، واحدهاي نقشه داخل خاك
 تواند مقیاس مزرعه می در حتی و نقشه واحدهاي بین
هاي مورد استفاده  باشد که این امر اهمیت روش زیاد

نشان   را خاطر2ریزي استفاده از اراضی براي برنامه
 با تا اند کرده تالش گران رو، پژوهش این از). 5(کند  می

 تغییرپذیري  به مطالعه روند3آمار  زمین فناوري از استفاده
  بپردازند   در طول سیماي اراضیخاك هاي ویژگی

                                                
1- Land suitability evaluation 
2- Land use planning 
3- Geostatistics 

 که معتقدند) 2009( و همکاران افشار). 6 و 2(
 روش سنتی از کمی حاصل تناسب هاي نقشه
تغییرپذیري  گرفتن نظر در بدون که خاك، برداري نقشه

 دقت فاقد آیند، می دست به خاك هاي مکانی ویژگی
 .)1(باشند  کشاورزي دقیق می در کاربرد براي کافی

 نشان دادند که استفاده) 2013(صفري و اسفندیارپور 
 تناسب واحدهاي عنوان به خاك نقشه واحدهاي از

 واحد کل به شاهد مته نتایج تعمیم دلیل اراضی، به
در ). 9(باشد  کننده زیادي گمراه حد تا تواند می

هاي اخیر مطالعات بسیاري در زمینه ارزیابی  سال
گرفته ولی مطالعات صورت   تناسب اراضی انجام

هاي خاك  گرفته در مورد تغییرپذیري مکانی ویژگی
هاي نقشه تناسب اراضی، بسیار محدود  در واحد

بنابراین این پژوهش با هدف ارزیابی تناسب . است
کیفی بخشی از اراضی منطقه آستانه براي کشت آبی 

هاي  سویا و بررسی تغییرپذیري مکانی برخی ویژگی
دست آمده  هخاك، در واحدهاي نقشه تناسب کیفی ب

  .رخ شاهد صورت گرفت بر اساس نتایج خاك
  

  ها مواد و روش
 هکتار 5000منطقه مورد مطالعه با وسعت تقریبی 

هاي جغرافیایی  له طولدر شرق استان گیالن، در فاص
هاي جغرافیایی   شرقی و عرض49˚ 56΄ تا 49˚ 51΄
 رژیم.  شمالی قرار گرفته است37˚ 27΄ تا 37˚ 20΄

ها  رطوبتی آن ترمیک و رژیم منطقه هاي خاك حرارتی
 تناسب منظور ارزیابی کیفی به). 12(باشد  می یودیک

رخ به   خاك24اراضی منطقه مورد مطالعه، موقعیت 
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 هاي رخ خاك تعیین از پس.  تعیین شد1زادروش آ
ها،  خاك بندي رده هاي الزم و شاهد، انجام آزمایش

 نتایج کیفی واحدهاي اراضی بر اساس تناسب ارزیابی
روش  به  شاهد مربوط به هر واحد، رخ خاك

 با نهایت، در). 13(شد  انجام )ریشه دوم(پارامتریک 
ه نقشاقلیمی،  و خاکی هاي محدودیت کردن لحاظ

 منظور به .آمد دست به اراضی براي سویا کیفی تناسب
 هاي ویژگی تغییرپذیري مکانی چگونگی از آگاهی
تناسب کیفی  نقشه واحدهاي در یکی از  خاك،

سطحی  خاك  نمونهS3w( ،76واحد (دست آمده  به
برداري در  نمونه. برداشت شد) متر سانتی 30 تا صفر(

منظم، در پالتی به  اي شبکه برداري نمونه الگوي قالب
 متر انجام 20×20 متر و با فواصل 380×80ابعاد 

درصد رس،  شامل خاك هاي ویژگی سپس .پذیرفت
 و pHسیلت، شن، ماده آلی، کربنات کلسیم معادل، 

گیري شدند  قابلیت هدایت الکتریکی خاك اندازه
 افزار ها توسط نرم توزیع داده بررسی وضعیت). 11(

SPSSمتغیرهاي مورد مطالعه با استفاده بندي  و پهنه 
 +GSافزاري  از روش کریجینگ معمولی در محیط نرم

منظور کنترل اعتبار تغییرنما، میانگین  به. صورت گرفت
 خطاي مربعات میانگین ریشهو ) ME(خطاي تخمین 

 .محاسبه شد) RMSE(تخمین 

  
  نتایج و بحث

 براي ارزیابی اقلیمی منطقه، وسعت کم به توجه با
 .شد گرفته نظر در یکسان خاك ه واحدهايمه

) ریشه دوم(پارامتریک  روش با درجه اقلیم شاخص و
 .دست آمد  بهS1 اقلیم کالس و 8/83 و 6/74ترتیب  به

منطقه  که بیانگر آن است) 1شکل (تناسب کیفی  نقشه 
و ) S2(مورد مطالعه براي کشت سویا، تناسب متوسط 

 این کشتبراي  لیمحدودیت اص دارد و )S3( بحرانی
 منظور به. باشد زهکشی ضعیف منطقه می محصول،

 S3wواحد  در  خاك هاي تغییرپذیري ویژگی از آگاهی
 1ها در جدول  ی، توصیف آماري آننقشه تناسب کیف
شود از بین طور که مشاهده می همان. ارائه شده است

 با EC درصد و 03/1 با pHهاي مورد بررسی،  ویژگی
ترین  ترین و بیشترتیب داراي کم ه درصد ب35/24

  . ضریب تغییرات هستند
  

  
  

  1 . نقشه تناسب کیفی اراضی منطقه مطالعاتی براي کشت سویا-1شکل 
Figure 1. Qualitative land suitability map of the study area for soybean production. 

                                                
1- Free survey 
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تمامی متغیرها دهد که   نشان می2نتایج جدول 
دار  هاي سقفختار مکانی همراه با مدلداراي سا

همچنین در مورد اکثر متغیرها، حد آستانه، . هستند
دهد که تخمین خوبی از واریانس متغیرها ارائه می

نمایانگر آن است که اندازه نمونه انتخابی به اندازه 
هاي کل را آشکار  کافی بوده است که بتواند ویژگی

 120 تا pH متر براي 1/22ها از  ثیر مدلأدامنه ت. سازد
، اثر pHغییرنماي ت. در نوسان بودECمتر براي 

اي  دهد؛ اثر قطعهاي نزدیک به صفر را نشان می قطعه
صفر در واقع بیانگر یک پیوستگی مکانی بین نقاط 

 ترین ، داراي کوتاهpHاز طرفی دیگر . باشد جوار می هم
باشد؛ این امر بیانگر آن است که ثیر میدامنه تأ

عبارتی  گردد؛ بهیوستگی مکانی بسیار سریع ناپدید میپ

نسبت . ردپیوستگی مکانی در فواصل کوچک وجود دا
 قدرت درتعیین معیاري عنوان به همبستگی مکانی

  باشد که  مطالعاتی می هاي ویژگی مکانی ساختار
 کالس ،)2002(بندي لوپز و همکاران  بر اساس طبقه

ت کلسیم، قوي و  و کربنارسي، شورهمبستگی براي 
باشد  ی، متوسط میآل و ماده شن، لتیس، pHبراي 

توان گفت تفاوت در تغییرپذیري کلی می طور به). 7(
سازي و  ثیر فرایندهاي خاكأهاي خاك به ت ویژگی

با توجه به . گرددمدیریت اراضی در هر منطقه برمی
غلبه بخش ساختاردار تغییرنماها بر بخش تصادفی آن 

برداري و فاصله  جه گرفت که الگوي نمونهتوان نتی می
برداري به درستی انتخاب شده و همچنین  نمونه
  .قبولی انجام شده است برداري با دقت قابل نمونه

  
  .S3wهاي خاکی مطالعه شده در واحد  ویژگی آماري خالصه -1 جدول

Table 1. Summary statistics of the studied soil properties in S3w unit. 

 متغیر
Variable 

  میانگین
Mean 

 میانه
Median 

 حداقل
Minimum 

 حدکثر
Maximum 

 %) (ضریب تغییرات
Coefficient of 
variation (%) 

انحراف 
 معیار

Standard 
deviation 

 چولگی
Skewness 

 کشیدگی
Kurtosis 

pH 7.72 7.73 7.51 7.96 1.03 0.08 -0.44 0.51 

EC (dSm-1) 1.15 1.16 0.55 2.14 24.35 0.28 0.55 0.71 

 (%)شن 
Sand (%) 

55.06 56.00 30.00 85.00 13.70 7.54 -0.79 5.14 

 (%)رس 
Clay (%) 

15.01 15.00 8.00 23.00 19.59 2.94 0.24 0.20 

 (%)سیلت 
Silt (%) 

29.92 29.00 7.00 51.00 21.19 6.34 0.73 3.70 

  (%) کربنات کلسیم معادل
Equivalent CaCO3 (%) 

10.96 10.85 8.30 13.80 12.04 1.32 0.12 -0.87 

  (%)ماده آلی 
Organic matter (%) 

2.23 2.20 1.14 3.38 20.15 0.45 0.18 -0.22 

  
که  دهند می نشان 2جدول  اعتبارسنجی هاي آماره

داراي مقادیر کم ) ME(ماره میانگین خطاي تخمین آ
 نا اریب بودن و باشد و بیانگر و نزدیک به صفر می

 اما. باشد ها در روش کریجینگ می دقت باالي تخمین
 است؛ ضعیف کریجینگ، اعتبار براي کنترل پارامتر این
پایین ). 4(باشد  متغیرها می واحد به وابسته که چرا

بودن مقادیر ریشه میانگین مربعات خطاي تخمین 
)RMSE (کریجینگ باالي تخمینگر دقت دهنده نشان 

 )2شکل  (مطالعه مورد هاي ویژگی بندي پهنه در
 که نتایج کنترل بیان نمودتوان  بنابراین می. باشد می

هاي  اعتبار کریجینگ بیانگر مناسب بودن تخمین
  .باشد حاصل از آن می



 مهابادي  و نفیسه یغمائیانسعید اسدي
 

 143

  
  



 1396) 1(، شماره )7(نشریه مدیریت خاك و تولید پایدار جلد 
 

 144

  
  

  .S3wهاي خاکی مطالعه شده در واحد  هاي کریجینگ برخی از ویژگی  نقشه-2شکل 
Figure 2. Kriged maps of the studied soil properties in S3w unit. 

  
   کلیگیري نتیجه

دهد که اختصاص  هاي کریجینک نشان می نقشه
یک کالس تناسب مشخص به واحدهاي اراضی و 

هاي خاك  کلی یکنواخت در نظر گرفتن ویژگی طور به
بینانه است و  هاي تناسب، خوش در واحدهاي نقشه

ریزي  برنامه ظورمن ایی بهه استفاده از این چنین نقشه
استفاده از اراضی، واقعیت این واحدها را نشان نداده 

توصیه  .از قابلیت اعتماد کافی برخوردار نیستو 
ها یا  رخ ضمن استفاده از اطالعات سایر خاك شود می
هایی  رخ شاهد، از فناوري هاي خاك عالوه بر خاك مته

هاي  یابی به نقشه منظور دست  زمین آمار بهمانند
  . تر استفاده گردد اسب با دقت و کیفیت بیشتن
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Abstract1 
Background and Objectives: Soil mapping has a significant effect inland management because 
that used as a source of soil data for decision making in land suitability for different purposes. 
So preparation of soil maps can show the soils variability, is one of the main apprehension of 
soil scientists. The objective of this study was to qualitative land suitability evaluation for 
soybean in Astaneh area, Guilan province and investigate the soil properties’ spatial variability 
in one of the qualitative land suitability map in study area. 
Materials and Methods: In order to qualitative land suitability evaluation 24 pedons were 
excavated. Then, representative pedons were chosen and soil samples were taken from the 
genetic horizons to determine soil classification. Qualitative land suitability maps were obtained 
according to representative pedon analysis using parametric method. Next to know the spatial 
variability of soil properties, 76 surface soil samples (0-30 cm) were taken from a regular grid 
of 20 × 20 m in a 80 × 380 m plot. Ordinary rigged maps were achieved for studied soil. 
Results: Statistical results in land unit with marginal suitability class (S3) showed that the 
highest and lowest CV was related to EC (24.35) and pH (1.03%) respectively. Kriged maps 
demonstrated that soil properties did not have a random pattern but had a spatial distribution. 
Considering the kriged maps were generated for land unit with marginal suitability class (SW), 
it can be stated that expansion of representative pedon suitability class to all unit area and 
assumption of uniformity soil attributes in suitability map units may lead to not credible results.  
Conclusion: Soil properties’ spatial variability pattern can be different in a farm managed by 
farmer. Generalization of representative pedon analyses to all unit area, the use of soil map units 
as land suitability units may lead to unsatisfactory results.This indicates that these land 
suitability maps have not enough credibility for land use planning. 
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