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مطالعۀ الگوی مکانی عناصر مغذی قابل جذب در صنوبرکاریها ( )Populus deltoidesبا استفاده از
روشهای مختلف زمینآمار
ندا قربانزاده ،1علیاشرف سلطانی طوالرود ،2حسن پوربابائی ،3علی صالحی
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 .1دانشآموختۀ دکتری جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعهسرا ،ایران
 .2دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 .3استاد گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعهسرا ،ایران
 .4دانشیار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعهسرا ،ایران
تاریخ دریافت ،1398/09/30 :تاریخ پذیرش1398/12/19 :

چکیده
آگاهی از ساختار وابستگی مکانی ویژگیهای مختلف خاک در منابع طبیعی برای دستیابی به تولید بیشتر و مدیریت بهتر تغییرنماا
برای متغیرهای نیتروژن ،فسفر و پتاسیم کروی بود .دامنۀ ماثرر بارای ایام متغیرهاا باهترتیا

 720/20 ،530/80و  520/80متار

بهدست آمد .ایم تحقیق بهمنظور تعییم عوامل کنترلکنندۀ الگوی مکانی عناصر غذایی پرمصرف ( )NPKاز راه زمیمآمار صاور
گرفت .در ایم تحقیق  150نمونه خاک از عمق  0-20سانتیمتری جمعآوری و متغیرهای نیتروژن ،فسفر و پتاسایم انادازهگیاری
شد .همبستگی مکانی هر متغیر با نیمتغییرنما مشخص و بهتریم مدل برازش دادهشده برای هر متغیر انتخاب شد .بهتریم مدلهای
برازش دادهشده بر نیم با استفاده از روشهای درونیابی کریجینگ معمولی ،وزندهی عکا

فاصاله و اساالییم یاا تواباع پایاۀ

+

شعاعی با استفاده از نرمافزار  GSدرونیابی انجام گرفت و دقت نقشۀ پراکنش متغیرها بهکمک معیارهای آماری دقات میاانگیم
خطا و ریشۀ میانگیم مربعا

خطا محاسبه شد .نتایج نشان داد که برای متغیرهای نیتروژن ،فسافر و پتاسایم روش کریجیناگ در

مقایسه با دو روش دیگر ،بهتریم روش درونیابی در تخمیم متغیرها در نقاط نمونهبردارینشده شناخته شد ،زیرا دارای بیشاتریم
صحت و کمتریم خطا بود .با استفاده از نقشههای تهیهشده در ایم پژوهش ،میتوان توصایۀ مادیریتی برمبناای منااطق همگاون
جداشده روی نقشه ارائه داد و از ایم نتایج با توجه به تغییرا عناصر خاک ،در کوتاهمد

بارای تهیاۀ نقشاههاای حاصالخیزی

خاک ،مطالعا ارزیابی اراضی و مدیریت کارامدتر در شمال ایران استفاده کرد.
واژههایکلیدی :پهنهبندی ،روشهای درونیابی ،زمیمآمار ،عناصر پرمصرف.


مقدمه

محیط تأریر میگذارد و از آن تأریر میپذیرد .از طرفی انتخاب

امروزه با توجه به سرعت و روند تخری

جنگلها ،ضرور

گونۀ مناس

حائز اهمیت اسات ،زیارا در صاور انتخااب

و اهمیت جنگلکاری بر کسی پوشیده نیست .آنچاه در یاک

نادرست ،گونۀ نامناس  ،خود ممکم است ابزاری کاهنده در

جنگلکاری بهعنوان اصل مهم مطار اسات ،انتخااب گوناۀ

توانبخشاای و کیفیاات خاااک محسااوب شااود [ .]1در واقااع

مناس

است ،چراکه هر گونۀ درختی بهعنوان موجود زنده بر

 نویسندۀ مسئول ،تلفن01344323599 :
Email: hpourbabaei@gmail.com

جنگلکاری در طوالنیمد اررهای زیاادی بار خصوصایا
فیزیکی و شیمیایی خاک میگاذارد .در نتیجاه حفات تاراکم
عناصااار غاااذایی خااااک در مقااادار متعاااادل در منااااطق
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جنگلکاریشده بهمنظور رسایدن باه توساعۀ پایادار ،اصالی

تخمیمگرهای آماری بهمنظور برآورد خصوصیت مورد نظر

ضروری است [.]2

در مکانهای نمونهباردارینشاده باا اساتفاده از اطیعاا

رشد مناس
گونۀ صنوبر سب

کمی و کیفی و بهخصاو

تندرشاد باودن

حاصل از نقاط نمونهبرداریشده است.

شده است که مقبولیتی بایش از گوناههاای

تغییرنما یکی از مهامتاریم ابزارهاای زمایمآماار بارای

دیگر در بیم مدیران جنگل و افراد محلی داشاته باشاد .رشاد

بررسی تغییرا مکانی خصوصیا خاک است .پارامترهاای

مطلوب صنوبرها بستگی شدیدی به عناصر غذایی خاک دارد.

تغییرنما مشتمل بر دامنۀ تأریر ،سقف و ارر قطعهای است .ایم

عناصر غذایی هم باید ترکیباتی باشند که گیاهان بهساهولت ار

پارامترها اهمیتی اساسای در تکنیاک میاانیاابی کریجیناگ

آنها استفاده کنند و هم تعادل بیم مقدار آنها نیز حاائز اهمیات

دارند .تکنیکهای درونیابی زمیمآماری ،کمیت همبساتگی

است .عناصر نیتروژن ،فسفر و پتاسیم از عناصار پرمصارف و

مکانی نقاط نمونهبرداریشده را مدنظر قرار داده و تخمیم را

ضروریاند .بهغیر از کربم آلی خااک کاه باهصاور پیوناد

براساس موقعیت قرارگیری مکان نمونههای اندازهگیرینشده

کربم-کربم منبع ذخیرۀ انرژی اسات ،در طای فرایناد تانف

انجام میدهند [ .]6تکنیکهای درونیابی که بتوانند مقاادیر

توسط ریشۀ گیاهان و همچنایم جاناداران خااکزی اساتفاده

یک نقطۀ اندازهگیریشده را با دقت زیاادی تخمایم بزنناد،

میشود و بهصور گازکربنیک به جو بازمیگردد .بقیۀ عناصر

تخمیمگرهای دقیق محسوب میشوند .همبستگی و تغییرا

در رشد کمی و کیفی درختان مثررند .عناصر غذایی از طریاق

مکانی ویژگیهای خاک توسط پژوهشگران زیادی گازارش

اتمسفر ،هوادیدگی ماواد ماادری و تجزیاۀ الشابر هاا وارد

شده است .تحقیقا صور گرفته با بهرهگیری از روشهای

چرخۀ عناصر غذایی اکوسیستمهای جنگلی میشوند .اتمسفر

خااک و

و هوازدگی در طوالنیمد سب

تغییار خاوا

زمیمآمار با هدف بررسی تغییرپذیری خصوصیا

فیزیکای و

تهیۀ نقشۀ متغیرهاای خااک و در نتیجاه ،تهیاۀ نقشاههاای

شیمیایی خاک میشوند و در کوتاهمد در تغذیۀ گیاه نقشای

پیشبینی رویشگاهها نشاندهنادۀ پتانسایل قابال قباول ایام

ندارند ،اما الشریزه تأمیمکنندۀ عناصر غذایی ضروری گیاهاان

روشهاست .کاظمی و همکاران ( )1391با بررسی کاارایی

در کوتاهمد است [.]3

روشهای کریجینگ ،نقطهای وزندهای معکاوس فاصاله و

مشخصههای خاک ،دارای تغییرا
مقیااسهاای کوچاک تاا بازر
خصوصیا

مکاانی و زماانی از

اسات کاه تحات تاأریر

ذاتی (فاکتورهای تشکیلدهنادۀ خااک مانناد

ماواد ماادری) و خصوصایا

غیرذاتای (مانناد عملیاا

وزندهی نرماال فاصاله نشاان دادناد کاه روش کریجیناگ
نقطهای از دو روش دیگر دقت بیشتری دارد [.]7
میتوان گفت که روش مناس

برای میانیابی و بارآورد

یک متغیر ،به نوع متغیر و عوامل منطقاهای تأریرگاذار بار آن

مدیریتی خاک ،کوددهی و تناوب زراعای) قارار مایگیارد

بستگی دارد و از طرفی تحقیقا صاور گرفتاه در منااطق

[ .]4از ایامرو درک بهتار تاأریر عاواملی مثال مادیریت و

مختلف ،نتایج متفاوتی دارد و نمیتوان ایم نتایج را به مناطق

آلودگی ،مستلزم مشخص کردن و کمّیسازی غیریکنواختی

دیگر تعمیم داد .باید الگوی پراکنش مکانی متغیرهای خااک

و تغییرپاذیری مشخصاههاای خااک اسات .تغییرپاذیری

در جنگلکااریهاا بررسای شاده و روشهاای مختلاف

براساس روشهای آمار کیسیک

زمیمآماری با هم مقایسه شود تا بهتریم روش برای هر متغیر

خصوصیا

خاک اغل

بیان میشوند که در آن فرض بر توزیع تصاادفی تغییارا

در آن منطقه بهدست آید .از طرفی با توجه به تاأریر عناصار

درون واحدهای نقشاه اسات [ .]5شااخهای از علام آماار

پرمصرف نیتروژن ،فسافر و پتاسایم ،هادف ایام پاژوهش

کاربردی به نام زمیمآمار قادر به ارائۀ مجموعاۀ وسایعی از

بررسی تغییرا مکانی عناصر پرمصرف اولیاه باا اساتفاده از
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فاصاله و

حرارتی آن ترمیک است .همۀ مناطق نموناهبارداریشاده،

اسالییم است تا بتوان به الگوی صحیح میانیابی دست یافت

منااطق جلگاهای محساوب مایشاوند .مسااحت منطقاۀ

و از آن الگو برای تهیۀ نقشۀ ایم عناصر باا هادف مادیریت

برداشتشده در حدود  60هکتاار اسات و هماۀ درختاان

بهتر تولید محصوال در کوتااهماد اساتفاده کارد .علات

صنوبر ( )Populus deltoidesمورد نظر با فاصالۀ کاشات

انتخاب ایم متغیرها اهمیت آنهاا در مادیریت حاصالخیزی

 4×4متر در حدود  37سال قبل کاشته شدهاند [.]8

خاک و تغذیۀ درخت و گیاه است.

نمونهبرداریخاک
روش 
رویکرد استفادهشاده در ایام پاژوهش بارای تحلیال الگاوی

روشها
موادو 

مکانی ،مطالعه بهوسیلۀ شبکۀ تصادفی منظم و ترانسکت است

منطقۀتحقیق
منطقۀ جنگلکاری پیلمبرا با وسعت  1359هکتاار واقاع در
شهرسااتان رضوانشااهر در غاارب اسااتان گاایین ،در 30
کیلومتری جنوب شرقی شهرستان تاالش و  40کیلاومتری
شمال غربی شهرستان بندر انزلی قارار گرفتاه اسات .ایام
عرصهها در حاد فاصال عارض جغرافیاایی 37˚ 34 30″
شمالی و طول جغرافیاایی 50˚ 4 49″شارقی و باا ارتفااع
متوسط  5تا  50متر از سطح دریا و شای

 0تاا  5درصاد

قرار دارند و اقلیم منطقه خیلای مرطاوب اسات .میاانگیم
بارندگی منطقه با توجه باه دادههاای هواشناسای ده ساال
اخیر  1242میلیمتر ،میانگیم دما  16/01درجۀ سانتیگاراد
و میااانگیم رطوباات نساابی منطقااه  83/5درصااد اساات.
همچنیم رژیم رطاوبتی خااکهاای بررسایشاده بارپایاۀ
گزارش مثسسۀ پژوهش های خاک و آب یودیک و رژیام

که نمونهها روی آن با نظم و فاصلۀ معیم واقع میشوند .برای
ایم تحقیق ،نمونهها ابتدا در یک شبکۀ مانظم باا نقطاۀ شاروع
تصادفی (تصادفی سیستماتیک) در نظر گرفته شدند .با توجاه
به وسعت منطقه و تعاداد نموناۀ الزم بارای تجزیاهوتحلیال
زمیمآماری در حالت بهینه ( 100نمونه) و نیز ازآنجا که اصوالً
زمیمآمار بر همبستگی مکانی بیم نمونهها بهویاژه در فواصال
کوتاه استوار است ،ابعاد شبکۀ آماربرداری برابر با  40× 40متر
محاسبه و طراحی شد و سال

در بیم ایم فواصل باهصاور

تصادفی نمونهبرداری روی ترانسکتها صاور گرفات [.]9
فواصل نقاط شبکه از همدیگر  40× 40متر برای  120نقطه در
نظر گرفته شد و  30نقطۀ دیگر روی ترانسکتهایی با فواصل
متفاو  12 ،6 ،3و  25متر از یکدیگر واقع شدند.در کل 150
نمونه خاک جمعآوری شد (شکل .)1

شکل  .1نحوۀ آرایش قطعات نمونه در منطقۀ نمونهبرداریشده

جنگل و فرآوردههای چوب ،مجلۀ منابع طبیعی ایران ،دورۀ  ،73شمارۀ  ،3پاییز 1399

286

شهایشیمیایی خاک
روشهای آزمای 


اسالییم و کریجینگ استفاده شد [.]11

نمونههای خاک در دماای آزمایشاگاه هواخشاک شاده و

وزندهی عکس فاصلهیافاصللۀمعکلو ()IDW
 -1

سال

کوبیده شدند و پ

از عبور دادن از الک  2میلیمتری

برای تجزیههای شیمیایی نگهاداری شادند .در آزمایشاگاه

Inverse Distance Weighting
در ایم روش فرض بر ایم است که نسبت همبستگیهاا و

نیتااروژن بااه روش کجلاادال (هیاام و تیتراساایون بعااد از

است با فاصلۀ بیم آنها که

تقطیر) ،فسفر قابل جذب به روش اولسون و پتاسیم قابال
جذب به روش عصارهگیری باا اساتا

آمونیاوم نرماال و

قرائت با دستگاه فلیم فتومتر اندازهگیری شد [.]10

تابع عک

آن را میتوان بهصور

فاصلۀ هر نقطه از نقاط

همسایگیاش تعریف کرد.
شعاعمحوریلاتوابلعیایلهشلعاعی
-2اسپالین،توابع 
(Radial Basis Function)RBF

وتحلیلدادهها


تجزیه

ایم روش میتواند روی دادههایی که بهطور نامنظم در یک

آمارتوصیفی
در اولایم مرحلاه ،نرماال باودن دادههاا باا اساتفاده از آزماون
کولموگروف -اسمیرنوف و همگم بودن واریاان

شباهتها بیم همسایهها متناس

دادههاا باا

استفاده از آزمون لون بررسی شد .شاخصهای آماری میاانگیم،

منطقاه پخاش شادهاناد اعماال شاود و یاک درونیاابی
چندمتغیرۀ هموار روی دادهها انجام دهد.
-3کریجینگمعمولیOrdinary Kriging(OK)،

تغییارا و

تخمیمهای کریجینگ بهعنوان مجموع وزندارشدۀ غلظت

چولگی برای هر متغیر تعییم شاد .هماۀ تجزیاهوتحلیالهاای

نمونههای مجاور محاسبه میشود .کریجینگ یک میاانگیم

میانه ،حاداقل ،حاداکثر ،انحاراف معیاار ،ضاری

متحرک وزندار است و به ایم صاور

آماری در بستۀ نرمافزاری  SPSS 22انجام گرفت.

تعریاف مایشاود

(رابطۀ :)1

آمارمکانی

n

تحلیل ساختار مکانی با استفاده از واریوگرام انجام گرفت .بارای
محاسبه و ترسیم تغییرنما از نرمافزار  GS+ , version 10و برای

) zˆ  x    z (x i

()1

i 1 i

ترسیم نقشههای خروجی از نرمافزار  ARC GISاساتفاده شاد.

با استفاده از آمارههاای دقات میاانگیم خطاا ( )MEو

ازآنجا که نمونهبرداری براساس شبکۀ تصاادفی سیساتماتیک و

ریشۀ میانگیم مربعا

خطاا ) ،(RMSEمقایساۀ ترجیحای

ترانسکت انجام گرفته بود و تعداد نمونهها کاافی باود ،در هار

روش درونیابی صور

طول گام تعداد جفت نمونۀ کافی قرار میگرفت و در نتیجه باه

خطا نیز هرچه به صفر نزدیکتر باشد ،نشااندهنادۀ دقات

تعریف دامنۀ نوسان ) )Toleranceبارای طاول گاام و جهات

بیشتر است.

واریوگرامها نیازی نبود .واریوگرامهای محاسبهشاده از لحاا
ناهمسااانگردی بااا ترس ایم واری اوگرام رویااهای ( Surface
 )Variogramو واریااوگرام همااهجهتااه ( Omnidirectional

 )Vriogramنیز بررسی شدند [.]11

گرفت .ریشاۀ میاانگیم مربعاا

نتایجوبحث
دادهها
توصیف آماری 
نیتروژن با توجه به هیستوگرام داده ها نرمال نباود و دارای
چولگی بود که با گرفتم لگایتم از دادهها نرمال شد .برخی

درونیابی

روشهای


از خصوصیا

بااهمنظااور باارآورد مقااادیر متغیرهااای خاااک در نقاااط

(جدول  )1آورده شده است .همانطاور کاه نتاایج نشاان

نمونهبردارینشده از روشهاای وزندهای عکا

فاصاله،

آماری دربارۀ جامعۀ آماری نرماالشاده در
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میدهد ،مقدار نیتروژن کال از مقادار  1/07-0/80درصاد،

نیتروژن کل

مقدار پتاسیم قابل جذب از  147/60تا  239/20میلایگارم

برای بررسی وجود یا نبود وابستگی مکانی نیتروژن کل پ

تغییرا

کیلوگرم در نوسان است .ضری

فسفر و پتاسایم

بیش از  35درصد است .در طبقهبندی وایلادینگ (،)1985
متغیرهای خاکی که دارای ضاری

برازش چندیم مدل نیمتغییرنما ،برپایۀ آمارۀ مجموع مربعاا
بااقیماناده ( )RSSو ضاری

تبیایم ( ،)R2مادل کاروی،

بیشاتر از 35

مناس تریم مدل برگزیده شد (شکل  .)2پارامترهای ایم مدل

درصد باشند ،در گروه متغیرهای با تغییرپذیری زیااد قارار

در جدول  2آمده است .نسبت ارر قطعاهای باه آساتانه بارای

میگیرند [ .]12شارما و همکاران ( )2014بیان کردناد کاه

نیتروژن  15/15درصد بهدست آمد .ایم نسبت برای ارزیاابی

در توزیع عناصر کممصرف به فاکتورهای خااکی

ساختار مکانی دادهها بررسی میشود .در ایم برازش مقدار ارر

بستگی دارد [ .]13شایان ذکر است که هدف ایام تحقیاق،

قطعهای برای نیتروژن کال  0/010باهدسات آماد .در حالات

بررساای همبسااتگی مکااانی ایاام متغیرهااا در فاصاالۀ

مطلوب باید مقدار ارر قطعهای صافر باشاد ،اماا در واقعیات

نمونهبرداری انجامگرفته و مقایسۀ روشهای درونیابی در

نیمتغییرنماهای تجربی مقادیر بیشتر از صفر را نشان میدهناد

تهیۀ نقشۀ پراکنش آنها بوده است ،از ایمرو کمبود و فزونی

که دلیل آن ،ظهور جزء تصاادفی متغیار اسات .ارار قطعاهای

ایم متغیرها برای نیاز گیاه در بحث ایم تحقیق نیست و به

باهعلات تغییارا

در فواصال نموناهبارداری یاا خطاای

آن پرداخته نمیشود.

نمونهبرداری و اندازهگیری بروز میکند [.]14

تغییرا

تغییارا

از

جدول  .1نتایج آنالیز آماری پارامترهای تحت بررسی (نرمالشده)
شاخص
نیتروژن ()%
لوگ نرمال نیتروژن
فسفر ()mg/kg
پتاسیم ()mg/kg

حداقل
0/80
0/2
2/38
147/60

حداکثر
1/07
0/47
6/96
239/20

انحراف معیار
0/12
0/17
2/97
96/55

ضریب تغییرات ()%
30/76
20/23
33/08
29/15

چولگی
-1/56
1/00
-0/58
-0/98

کشیدگی
-0/86
0/76
-0/38
-0/38

شکل  .2واریوگرام تجربی بههمراه مدل نظری برازش دادهشده برای عنصر نیتروژن
جدول  .2پارامترهای نیمتغییرنمای متغیرهای تحت بررسی
متغیر

مدل

اثر قطعهای

حد آستانه

دامنۀ تأثیر (متر)

نیتروژن ()%
فسفر ()mg/kg
پتاسیم ()mg/kg

کروی
کروی
کروی

0/010
0/156
67/00

0/066
1/05
420/20

530/80
710/20
520/30

اثر قطعهای /حد آستانه

کالس

()%
15/15
17/50
15/94

همبستگی
قوی
قوی
قوی
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در بیم روشهای مختلف زمیمآماری ،روش کریجینگ

دارا بودن حداقل خطا انتخاب شد .به نظر میرسد که روش

دارای کمتریم خطا و بیشتریم صاحت باود .و مادل تاابع

مناس

زمیمآماری در برآورد یک متغیر ،باه ناوع متغیار و

چندربعی معکوس در روش تابع پایۀ شعاعی در رتبۀ بعدی

عوامل منطقهای مثرر بر آن بستگی دارد و نمیتاوان روش

قرار گرفت .از بیم  9مادل اساتفادهشاده در ایام تحقیاق،

منتخ

در یک منطقه را به مناطق دیگار تعمایم داد [.]15

روش وزندهی فاصلۀ معکوس ،بیشتریم خطاا و کمتاریم

نقشۀ پهنهبندی نیتاروژن کال در کایسهاای مختلاف در

صحت را نشان داد و نامناس تاریم روش تشاخیص داده

شکل  3نشان داده شاده اسات .باا توجاه باه سااده باودن
محاسبا

شد (جدول .)3
در پااژوهش ایااوبی و همکاااران ( ،)1386روش
کریجینگ-رگرسیون برای پهنهبندی نیتروژن کال باهدلیال

و کمهزینه بودن تخمیم نیتروژن خاک باا روش

کریجنیگ ،از ایم نقشه میتوان در مدیریت جنگل و تولیاد
محصوال

بیشتر استفاده کرد.

جدول  .3نتایج ارزیابی روشهای زمینآماری در تخمین نیتروژن کل خاک
روش
کریجینگ ()OK

توابع پایۀ شعاعی ()RBF

وزندهی فاصلۀ معکوس ()IDW

مدل
کروی
نمایی
گوسی
چندربعی
چندربعی معکوس
نواری کمضخامت
توان 1
توان 2
توان 3

ME

RMSE

0/186
0/186
0/188
0/190
0/189
0/211
0/190
0/193
0/198

0/232
0/233
0/235
0/255
0/235
0/301
0/234
0/238
0/236

شکل  .3نقشۀ برآورد کریجینگ برای عنصر نیتروژن

فسفر قابل جذب

وجود ندارد و نیمتغییرنما به مقدار رابتی مایرساد .پا

در ایم پژوهش برای بارازش نایمتغییرنماای فسافر قابال

عبور از دامنه تأریر هیچ گونه ارتباط مکاانی بایم نموناههاا

جذب از مدل کروی اساتفاده شاد (شاکل  .)4دلیال ایام

وجود ندارد و نمونهها مستقل از یکدیگرند .از عوامل مثرر

انتخاب داشتم  RMSEکمتر از مدلهاا ی دیگار باود .در

بر تغییرپذیری دامنۀ تأریر میتاوان باه عملیاا

زراعای از

ایم برازش دامنۀ تأریر  710/20متر باهدسات آماد .باهطاور

جمله عوامل مدیریتی و چرای دام نام برد که بار پاراکنش

معمول عناصری مانند فسفر که در خااک تحارک کمتاری

تحرک یونهاا مثررناد و موجا

عناصار

دارند ،دامنه تأریر بازر تاری دارناد .دامناۀ تاأریر بیاانگر

غذایی میشوند [ .]16جدول  2نشان میدهد که ایم مدل با

از آن ساختار مکانی دیگار

نسبت ارر قطعهای به ساقف از سااختار مکاانی متوساطی

بیشتریم فاصلهای است که پ

توزیاع متفااو

از
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برخوردار اسات .جیلای و همکااران ( )1392روشهاای

شعاعی با استفاده از مدل ناواری کامضاخامت باا داشاتم

مختلف زمیمآمار را در تهیۀ نقشۀ پاراکنش مکاانی برخای

بیشتریم خطا ،نامناس تریم الگو شناخته شد.

عناصر غذایی در شرق استان مازندران بررسای کردناد .در

مقدار کود فسفر برای هر محصول به نوع خاک ،مقدار

بررسی آنها برای تغییرا مکانی فسفر مدل گوسی بهعنوان

فسفر قابل جذب خاک ،سابقۀ مصرف کودهاای فسافری،

بهتریم مدل انتخاب شد [.]17

شرایط اقلیمی منطقه ،عملکرد مورد انتظار و مقاادیر دیگار

نتاایج نشاان داد کاه در بایم روشهاای مختلاف

عناصر غذایی خاک بساتگی دارد .تغییارا

مکاانی فسافر

زمیمآماری ،روش کریجینگ بهتریم الگو را بارای تخمایم

قابل جذب را میتاوان باه بارنادگی بیشاتر pH ،کمتار و

فسفر قابل استفاده در صنوبرکاریهای منطقۀ پیلمبرا ارائاه

وجود یونهای آهم و آلومینیوم ربط داد (دادهها نشان داده

میدهد .از بیم مدلهای مختلف کریجیناگ ،مادل نماایی

نشده است ،البته نوع مواد مادری نیز ممکم است تأریرگذار

مناس تریم مدل بود که کمتریم خطا و انحراف و بیشتریم

باشااد) [ .]18نقشاۀ پهنااهبناادی فساافر قاباال جااذب در

صحت را داشت( ،جادول  .)4همچنایم روش تواباع پایاه

کیسهای مختلف در شکل  5نشان داده شده است.

شکل  .4واریوگرام تجربی بههمراه مدل نظری برازش دادهشده برای عنصر فسفر قابل جذب

روش
کریجینگ

توابع پایه شعاعی

وزندهی فاصلۀ معکوس

جدول  .4نتایج ارزیابی روشهای زمینآماری در تخمین فسفر قابل جذب
مدل
ME
8/23
کروی
8/56
نمایی
9/5
گوسی
9/1
چندربعی
8/88
چندربعی معکوس
9/6
نواری کمضخامت
8/20
توان 1
8/98
توان 2
8/62
توان 3

شکل  .5نقشۀ برآورد کریجینگ برای عنصر فسفر قابل جذب

RMSE

12/12
12/160
11/326
12/19
12/56
13/13
19/15
14/23
18/12
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یتاسیم قابل جذب

تمایال نداشاته باشاند و باا افازایش فاصاله در محادودۀ

برای بررسی وجود یا نبود وابستگی مکانی عنصر پتاسایم قابال

نمونهبرداری همواره افزایش یابند ،بارای تخمایم مناسا

از برازش چندیم مدل نیمتغییرنماا ،مادل کاروی،

نیستند [ .]6در برازش مدل نیمتغییرنما ،ارر قطعاهای بارای

مناس تریم مدل انتخااب شاد (شاکل  .)6پارامترهاای مادل

پتاسیم قابل جذب  67بهدست آمد که ایم مقادار ،باهطاور

نیمتغییرنما در جدول  2آمده است .نسبت ارر قطعهای به ساقف

معمول ناشی از خطای نمونهبرداری ،اندازهگیری و تجزیاۀ

نشاندهندۀ ساختار مکانی قوی و قابل قباول بارای پتاسایم در

نمونههاست .نتایج نشان داد که روش کریجینگ با سه مدل

منطقۀ تحقیق است .اگر نیمتغییرنما دارای مقدار رابات (ساقف

مختلف ،برآورد بهتاری از مقادار پتاسایم قابال جاذب در

معیم) و در نتیجه دامنۀ تأریر مشخصای باشاد ،سااختار مکاانی

مناطق بدون نمونهبرداری ارائاه مایدهاد .نامناسا تاریم

ممکم است وجود داشته باشد .در ایم تحقیق ،پتاسیم در دامناۀ

برآوردها با روش وزندهی فاصلۀ معکوس بهدسات آماد

 520متر به مقدار رابت سقف یعنی  2/06رسید.

(جادول  .)5نقشاۀ پهناهبنادی پتاسایم قابال جاذب در

جذب ،پ

نیمتغییرنماهایی که به نزدیاک شادن باه مقادار راابتی

کیسهای مختلف در شکل  7نشان داده شده است.

شکل  .6واریوگرام تجربی بههمراه مدل نظری برازش دادهشده برای پتاسیم قابل جذب
جدول  .5نتایج ارزیابی روشهای زمینآماری در تخمین عنصر پتاسیم قابل جذب
مدل
روش
RE
6/55
کروی
6/60
نمایی
کریجینگ
7/05
گوسی
6/69
چندربعی
7/18
چندربعی معکوس
توابع پایه شعاعی
8/89
نواری کمضخامت
6/72
توان 1
6/76
توان 2
وزندهی فاصلۀ معکوس
7/07
توان 3

شکل  .7نقشۀ برآورد کریجینگ برای عنصر پتاسیم قابل جذب

RMSE

8/19
8/26
8/96
9/62
11/1
10/12
8/59
8/62
9/02
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نتوانست تخمیم بهتری بدهد و به نظار مایرساد در ماورد

نتیجهگیری


 با استفاده از نقشههای.متغیرهای خاک نتایج خوبی نمیدهد

 روش کریجینگ بهتاریم تخمایمگار بارای،در ایم بررسی

 میتوان توصیۀ مادیریتی برمبناای،تهیهشده در ایم پژوهش

) در صانوبرکاریهاای منطقاۀNPK( عناصر پرمصرف اولیه

مناطق همگون جداشده روی نقشه انجام داد و از ایم نتایج با

 روش مادل9  در بایم.پیلمبرا در شمال ایران شاناخته شاد

میتوان بارای

 در کوتاهمد،توجه به تغییرا عناصر خاک

 روش وزندهی فاصالۀ معکاوس نامناسا تاریم،میانیابی

ارزیابی اراضی و

 مطالعا،تهیۀ نقشههای حاصلخیزی خاک

 فاصالۀ.تخمیم را بارای میاانیاابی ایام عناصار نشاان داد

.مدیریت کارامدتر در شمال ایران استفاده کرد

نمونهبرداری انتخابشده در تحقیق حاضر بهخوبی سااختار

سپاسگزاری
از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشاور بابات
تقبل همۀ هزینه هاای ایام تحقیاق و نیاز مسااعد هاای
 صامیمانه قادردانی و،بیدریغشان در یکایک مراحل کاار
.سالاسگزاری میشود

 اما بهتر است برای پژوهشهای دقیقتر از،مکانی را نشان داد
فاصلۀ نمونهبرداری کمتر استفاده شود تاا دقات نقشاههاای
 باه نظار مایرساد کاه اگار فاصالۀ.تخمیم افازایش یاباد
،نمونهبردای درست انتخاب شود و تعداد نمونه کافی باشاد
روش کریجینگ در مورد متغیرهای خاک روش مناس تری
 همچنیم روش اسالییم در مقایسه باا دو روش دیگار.است
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ABSTRACT
It is important to be aware of the spatial dependence structure of different soil properties in natural
resources to achieve more production and better management. This study aimed to determine the
determining factors controlling spatial variations of macronutrient (NPK) by geostatistics. In the
present study, 150 surface soil samples were collected from forests of northern Iran and some
variables, including nitrogen, phosphorus and potassium were measured. The half-variance was
selected to determine the spatial correlation and the best fitted models on half-variance for variables of
nitrogen, phosphorus and potassium were spherical. Also, the effective range for these variables was
obtained, which was equal to 530/80, 720/20 and 520/80 meters, respectively. Interpolation was
performed using traditional Ordinary Kriging (OK), the inverse distance weighting (IDW) and radial
basis function (RBF) techniques using ARC GIS and GS+ software and the accuracy of the
distribution map of these variables was calculated using mean absolute error (MAE) and Root Mean
Square Error (RMSE). According to the results, the OK technique for the variables of nitrogen,
phosphorus and potassium variables was considered as the best interpolation method for estimating the
variables in areas where sampling was not performed, because it had the highest accuracy and lowest
error.
Keywords: Geostatistics, macronutrient, interpolation methods, zoning.
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