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 تقدمی  به  پدر عزیز و مادر رهمبامن

 به پاس تعبری عظمی و انساین  شان از کلمه ایثار  و  از  خودگذشتگی

به پاس عاطفه سرشار  و گرمای امیدبخش  وجودشان که در این سردترین 
 بان استروزگاران، هبرتین پشتی 

به پاس قلب های بزرگشان که فریادرس است  و سرگرداین و ترس در پناهشان   به 
 شجاعت یم گراید

 .و به پاس محبت های یب دریغشان که هرگز فروکش منی کند

 و تقدمی به آناین که 

 باعشق مهرامه وبدند                                                                                                  

 با صرب تکیه گامه گشتند                                             

 و با محبت یارمی رکدند                                                                                                                                                                                                                                               
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 تقدیر و تشکر

 کیس که سپاس مخلوق را در برابر اکر نیکش نگوید از عههد سپاس خالق بر نیاید

 (ص)پیامرب ارکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

رکدگارا،  سپاست یم گومی کهه ایهن فهها را در مهن رویانهدی کهه نهادامن و راا را بهرای رهیهدمن و رهانهدمن مههوار 
در شکرگزاری این نعمتت با دسهتگریی خوبهاین دنهد ، تهدمی رکدمی، تها دهه وهد درخهور باشهد و . ساخیت

 :ربداریت ، بر خود یم دامن که یاری یارامن را ارج مهن و شکرگزار راهربامن باشابه فرمان. دقدر مقبول افتد

در ابتدا از پدر و مادر رهمبان و خاونادا دلسوز خود که منونه آشکار لطف اهلی هستند کمهال تشهکر را دارم و 
 .از خداوند رهمبان، سدمت، هبروزی و خری دنیا و آخرت را برایشان مسئلت دارم

بهه  های استادان و پیشکسوتان امر،گریی از تجارب و اندیشهای بدون هبرا، هیج تحقیق و مطالعهبدون شک
یلع آقایهان دکهرت بزرگوارم نبهد نیز خود را مرهون زمحات و عمل سرشار اسایتد . سرانجام نرسیهد و نخواهد رسید

ی ایهن تحقیهق را بهر عهههد و مشهاوراکه راهامنیی رضا سکویت اسکوئی،   و دکرت  عباس روواین ، دکرتعباسپور
های ایشان باشا خداوند خوشه دنی خرمن دانسته ،دامن و از این که وتانسمت در ود وتان خویشیم داشتند، 

 .رهمبان را سپاسگزارم و از درگاا وضرتش متنای سدمیت و موفقیت روز افزون ایشان را دارم

-قای دکرت  شاهنی شاهسوین و جناب آقای دکرت صمد امامقلیاز اسایتد  گرانقدر جناب آدامن وظیفه خود یم

 .زادا  که زمحت داوری پایان نامه را تقبل منودا  و زمینه هببود آن را فرامه منودند، تشکر وقدرداین منامی

از مساعدت و لطف مناینهد  محرتم  تحصیدت تکمیلی  جناب آقای دکرت  خلیل اژدری   کمال سپاسگزاری 
 .را دارم

در پایان از  مهکدسیهای عزیز و مهه  دوستان عزیزی که هریهک بهه ونعهی در  انجهام ایهن پایهان نامهه مهرا یهاری 
مرتضهی  همنهدس ججهیت،  رکدند و مورد لطهف ومحبهت خهویش قهرار دادنهد، وبیهتا دوسهتان رهمبهامن آقایهان 

موفقیت مههه آنهان را  از بهاری تعها  صمامینه تشکر وقدرداین یم منامی و  سدمیت و محاین و  سامان ابراهیمی  ر
 .خواستارم
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مقدمه-2-2

ارتقایکیفیخاکازبعدحاصلخیزیوبرگرداندن یکیازاصولاولیهتولیددرکشاورزیپایدار،

مجددعناصرغذاییجذبشدهتوسطگیاهانبهخاکمیباشدکهمتأسفانهدربرنامهکودیکشور

است گرفتهشده )نادیده همکاران2924بایبوردی، ملکوتیو (2924؛ استفاد، بهینه اه یکودهاز

شیمیای منبنمهمترینعنوایبه ایرانگیاهییغذارعناصنتامیع در د، ،گیاهیتتولیداشافزایر

یزیادتاهمیزایکشاورزتتولیدایکنندهفمصرتسالمنتضمیطومحییاکولوژیکمحفظنظا

نآءسورآثاهکهشدربراب233راخیلسالچهردیشیمیاییکودهادکاربرنایرارد.استربرخوردا

کخایهاهتجزیهمتاسفانهکتاسیحالردنای،شودیمرپدیداکخابوآعمنابیباآلودگجتدریهب

 گیاو دینقشه یکودیبرآوردهار کوفمصرو نداشتد (2924ملکوتی،)استه دکوحصحیفصرم.

مهمتری و ترییاساسن ران حفه اصالوظ شرایح زحاصلخیط کخای افزایو میزاش دعملکرن

تتاسمالزحصحییکودتاعمالمدیرییبراوتاسیکشاورزتمحصوال ایکاملعاطالا نمیزاز

امابیشاز.دآورتبدس،دهدرگیاهیقراراختیارددتوانیمربهتدعملکریبراهککخایغذایرعناص

.نیوفسفاتیتشکیلمیدهنددرصدازکودهایمصرفیکشوررادرحالحاضرکودهاینیتروژ24

افزایشکمیوکیفیمحصو و اصالحخاکها حالیاستکهازمصرفکودهایمؤثردر التایندر

ریزمغذی گوگرد، نظیر نیستکشاورزی کودهایزیستیخبری و )ها همکاران، و (.2924ملکوتی

محصوالتکشاورزیوبهبودکیفیتعناصرغذاییریزمغذینقشبسیارمهمیدرافزایشعملکرد،

ودرشرایطخاصیاینعناصرمیارتقایسطحسالمتجامعهدارن چندبرابرد، تا توانندعملکردرا

افزایشدهند نهایتحل. در کیفیمحصوالتکشاورزیو ارتقاء از غیر به شرایطمعمولی، در اما

درصد93الی24حدمشکلگرسنگیسلولیجامعه،سببافزایشعملکردمحصوالتکشاورزیتا

 .(2924ملکوتیوهمکاران،)میگردند
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هایزراعی،کمیموادآلی،درجهیلیمتعددازجملهآهکیبودنخاکهایایرانبهدالدرخاک

مصرفبیشازنیازکودهایفسفاتی،باال،بیکربناتهبودنآبآبیاری، pHحرارتباال،بارندگیاندک،

زکودهاوعدممصرفکودهایریزمغذی،کمبودعناصرغذاییریزمغذیبهتداوماستفادهنامتعادلا

بههمیندلیلشناسایی.درمناطقغیرشورمشاهدهمیشود(B)وبور(Fe)،آهن(Zn)ویژهروی

هایصحیحازبطوریکهبااتخاذتصمیم.وریاستهایمناطقمختلفبسیارضرنهادرخاکوضعیتآ

(.2924ملکوتیوهمکاران،)اینعناصرجلوگیریشودخسارتناشیازکمبود

اراضیکشاورزیبایدوضعیتعناصرغذاییدرخاکم بررسییقرارگیردبرایمدیریتبهتر .ورد

تریناینروشیکیازساده.اکمیباشدهاییکهبهاینمنظوربهکارمیرود،آزمونخیکیازروش

رایج راهو ترین حاصلخهای ارزیابی است خاک مییزی شیوهکه کارگیری به با رایجتوان های

خاک در را نظر مورد عناصر غلظت گرفتآزمایشگاهی، اندازه کمبود. دلیل به امر این انجام اما

زمانوهزی هایباالعمالدرسطوحمحدودیصورتمیگیردنهامکانات، بنابراینمصرفکودهای.

کمیو)کمیصورتمیگیردکهاینامرباعثکاهشعملکردشیمیاییدربسیاریمواردبادیقت

رفتسرمایه،آلودگیمحیطزیستوبههمخوردنتعادلعناصرغذاییمیمحصوالت،هدر(کیفی

(.2924ملکوتیوهمکاران،)گردد

هاایوسپساعمالیکنواختآناساسمقادیرمیانگینعناصرتغذیههایکودیبرامروزهمدیریت

بهدلیلعدمدرنظرگرفتنبه هایخاکوعدمپذیریمکانیوموضعیویژگیتغییرخاکمزرعه،

بهدریافتنهادهیکنواختی وورودیمکانینیازخاک، مدیریتیبهینهمحسوبنمیها هایمختلف،

-هادهاعمالن.یرابهدنبالداردزیراایننوعمدیریتعوایقبزیستمحیطیوایقتصادینامطلوب.گردد

یقالبمدیریتیدیقیقومبتنیبررفتا بهسیستمخاکدر تغییرپذیریمکانیویژگیها و پویا هایر

نیازمندرعایتاصلضرورتمخت نیازهایلفخاک، و مویقعیتجغرافیایبراینهادهایموردنظرها

اساسکشاورزیاینمدیریتپایهو.نامندرااصطالحامدیریتویژهمکانیمیایننوعمدیریت.است
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همچنینفهمتغییراتمکانیمزرعهوارتباطآنباعملکردمحصول،(.2924محمدی،)دیقیقاست

ها،افزایشعملکردمحصول،مزایایایقتصادیوزیستمحیطیرااییبرایبهبوداستفادهازنهادهمبن

کهاینموضوعهستهاصلیتئوریکشاورزیدیقیقاست  ,Virgilio and Venturi)فراهممیکند،

پذیربرداری،امکانایازنقاطگسستهنمونهگر،مدیریتمزرعهبراساسمجموعهازسویدی (.2007

هادریقالبیپیوستهازاطالعاتتبدیلگردندباشدوبایستیایندادهنمی بدینمنظور،بهکارگیری.

هکارگیریهمزماناطالعاتکمیوابزارهایتجزیهوتحلیلوپردازشریاضیوآماری،کهتواناییب

.هارادارند،ضروریاستطبهمویقعیتنسبیجغرافیاییدادهعددیمتغیرموردنظرواطالعاتمربو

ورندهچارچوبینظریانیمینامند،آمارمکانیفراهمآهایآماریمربوطراآمارمکیروشمجموعه

به کاربردی تحلیلمکانیدادهو و تجزیه استمنظور ها علم. از کاربردی وظیفهاینشاخه آمار،

محمدی،)بینی،تفسیروکنترلفرایندهاومتغیرهایمکانیرابهعهدهداردتوصیف،تخمینوپیش

ایازعلمآماریقادربهتوصیفومدلسازیساختارکانیبهعنوانشاخهمبطورخالصهآمار(.2924

نظرتوسطواریوگرامکانیمتغی مورد میانر تخمینالگویپم، تهیهیابیو و راکنشمکانیمتغیرها

نقشه است متغیرها از میزان هم )های 2944محمدی، از(. یکی بعنوان خاک، مکانی تغییرات

مویقعیتجغرافیاییاست یکویژگیخاکبعنوانتابعیاز در تغییر عبارتاز .متغیرهایمحیطی،

اثراتمتقابلبینموادمادری،.دنهایمختلفایجادمیشوتغییرپذیریخاکبوسیلهمجموعهفاکتور

تغییرپذیری تواند می غیره و کار کشتو تاریخچه و کوددهی شخم، پوششگیاهی، توپوگرافی،

دهد یقرار تاثیر تحت مزارع در را خاک شیمیایی و فیزیکی  Franzen and)خصوصیات

Norvella,2006) خاک. مکانی تغییرات دیرباز ماز خاکها توجه نیزشناسورد امروزه و بوده ها

چگونگیدستیابیبهاطالعاتکمیودیقیقازاینتغییراتبهمنظورارزیابیکیفیتزیستمحیطی

ارائه و زیست محیط از جزئی بعنوان خاک خواص یقهقرایی سیر و خاک آلودگی خطر خاک،

رافرارویمتخصصانخاکیقراردادههاینوینیهایغیرکشاورزیازخاکهاچالشتفسیرهایتوسع

است توجهبهن. هایزیستمحیطیوقشاساسیخاکوکیفیتآندرریسکبهنظرمیرسدبا
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ترماریبهمنظوربرآوردهرچهدیقیقهایآیکهاوتکنتجامعهبشری،بکارگیریچنینروشسالم

انیمیلیبهکمکآمارمکبطورک(.2944محمدی،)هایخاکبیشازپیشضروریباشدویژگی

.وردآریزمغذیرابدستتردرسطوحوسیع،پراکنشمکانیعناصرهایکمتوانباصرفزمانوهزینه

تهیهنقشههمچنینمی مقیاسمناسبکهضرورتیانکارناپذیرتوانبا برایکشاورزیدیقیقهاییبا

ردیوتوصیهمصرفبهینهکوددارد،بندیمناسبیازغلظتاینعناصرکهجنبهکارباست،بهپهنه

دستیافت اراضیکشاورزیضروری. هدفمندترشدننقشهدر منظور به واست، هایبدستآمده

مورد برایگیاه شناساییمناطقدارایکمبود و گیاه اساسنیاز بر حدبحرانیمرزبندیآنها نظر،

شرایطاینعنصردرخاکهااینامکانهمچناندستیابیبهتصویرکلیاز.عناصرغذاییبدستآید

وضعیتاینعناصردچارمشکلاست آنها وشرایطیکهدر خاکها فراهممیآوردکهنواحی، را

سمیت) یا کمبود ) امر این که یابیشده پژوهشمکان انتخابهدفمند به تواند ومی هایآینده

.ایبیانجامدهایمزرعهآزمایش

-اپردازشاطالعات،مسائلوپدیدههاییبودهتدرتالشبراییافتنراهحلموارهازآنجاکهبشره

هایبطپیچیدهمیانپارامترهایپدیدههاییراکهبهراحتییقابلحلنیستندوهمچنینیافتنروا

الگوبرداری با درعلوممختلفتسهیلبخشد، هایازسیستمهایبیولوژیکبهسیستمموردنظررا

بهاستخراجدانشالگوریتمهوشمندیدست نگاشتازدلمحاسباتعددییافتهاستکهیقادر یا

برشوندباپردازششبکههایعصبیمصنوعینامیدهمیسامانههایدینامیکییادشدهکه.باشدمی

درویداده یقانوننهفتهدرورایدادههایتجربی، ارانشیا را کنندئهمیاها یکشبکهدرحق. یقت،

نرونایازتعدادزیادیواحدیمصنوعیمجموعهعصب باشدکههامیهایمحاسباتیسادهمرتبطیا

برتجربهاستوار.هایطبیعیمغزانسانهستندشبیهبهنرون مکانیسمفراگیریوآموزشمغزاساساً

است الکترونیکیشبکهمدل. شدههای بنا الگو اساسهمین بر نیز طبیعی هایعصبی و روشاند
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مدل چنین روشبرخورد با مسائل، با بههایی که محاسباتی سیستمهای توسط معمول هایطور

 .اند،تفاوتداردکامپیوتریدرپیشگرفتهشده

توجهشبکه یقابل یقابلیت با عصبی، داده های از معانی استنتاج برایدر مبهم، یا پیچیده های

آگاه شناساییروشهاییکه و الگوها تکنیکیاستخراج دیگر و برایانسان آنها هایکامپیوتریاز

شوندبهکارگرفتهمی پیچیدهودشواراستبسیار تواندبهعنوانیکشبکهعصبیتربیتیافتهمی.

درحقیقت.کهبرایتجزیهتحلیلبهآندادهشدهبهحسابآیداطالعاتییکمتخصصدرمقوله

 توانایی آن ویژگی مهمترین و بودهیعیطب ماهیت با موازی توزیع فرآیند یک عصبی شبکه هایمدل

  .باشدهامیداده بین ارتباط ماهیت از یقبلی فرضیات به نیاز بدون وپیچیده غیرخطی روابط سازیمدل

ریزیخودراداشتهدارندکهابزارهاتواناییفراگیریوبرنامههایعصبیدرمسیریگامبرمیشبکه

ایاستکهیقابلیتحلمسئلهرابدونکمکفردمتخصصوهایعصبیبهگونهشبکهساختار.باشند

باشندبرنامه ریزیخارجیداشته کهشبکه. اطالعاتهستند یافتنالگوهاییدر به هایعصبییقادر

:بنابراینهدفازپژوهشحاضر.تگاهازوجودآنهااطالعنداشتهاسکس،هیچهیچ

پتاسیم،آهن،رویومنگنزدردشتارومیهبررسیپراکنشعناصرفسفر،

تعیینحدبحرانیویاحدسمیتعناصرموردمطالعهبراساسمیزانعناصر

هایخاکبرفراهمیعناصرموردمطالعهشناختتاثیربرخیازویژگی

 



2 

 













 





3 

 

 فصلدوم

مروری بر 
مطالعات 
 گذشته
  



23 

 

  



22 

 

تغییراتخاک-8-2

درفرآیند(.2924محمدی،)کتغییرپذیریزمانیومکانیآناستیکیازویژگیهایکلیدیخا

.تشکیلخاکعواملوفرآیندهایمختلفیدخیلهستندکهدرطولزمانومکانتغییرمیکنند

هایمتفاوتمکانیکنشفرآیندهایزیادیکهدرمقیاسبعالوهتغییراتآنپیچیدهاستزیراازبرهم

بطورکلیتغییراتمکانیخصوصیات(.Vieira and Gonzalez, 2003) عملمیکنند،حاصلمیآید

تربهیکدیگرهستندتادونمونهایدونمونهینزدیکبهمبسیارشبیهخاکبهاینمفهوماستکه

 اند گرفته یقرار یکدیگر یزیادیاز فاصله با )که 2944محمدی، همچنینخصوصیاتخاکهم(.

بود مکانی پیوستگی بودندارای ذاتی نتیجه که دارد وجود آنها بین متقابل همبستگی هم و ه

هایکوچکتغییراتزمانیومکانیازمقیاسخصوصیاتخاکدارای.فرآیندهایتشکیلخاکاست

فاکتورهایتشکیلخاکمانندمواد)هایبزرگمیباشندکهتحتتاثیرخصوصیاتذاتیتامقیاس

خاک مادری ذات( غیر خصوصیات و کود)ی خاک، مدیریتی عملیات ومانند زراعی تناوب دهی،

 (.Yemefack et al., 2005) یقراردارند(فرسایش

شود می ایجاد مختلف فاکتورهای مجموعه بوسیله خاک تغییرپذیری مواد. بین متقابل اثرات

مادری، کود شخم، گیاهی، پوشش میدهتوپوگرافی، غیره و کار و کشت تاریخچه و تواندی

درمزارعتحتتاثیریقراردهد تغییرپذیریخصوصیاتفیزیکیوشیمیاییخاکرا ابراین،چنانچهبن.

هایمختلفخاکواشکالتوپوگرافیگوناگونیباشند،تغییرپذیریدرخصوصیاتمزارعیدارایسری

بیشترمشخصخواهدبود مزرعهنسبتبهوضعیتهاییکنواختتر شیمیاییخاکدر  فیزیکیو

(Cox et al., 2003.) 

بررسیتغییراتخاکدرمیانمزرعهازطریقارزیابیخاک،آزمایشخاکوگیاهوبررسیعملکرد

محصولصورتمیگیرد،امااغلبکشاورزانترجیحمیدهندکهیکنوعمدیریتخاکومحصولرا

یتیمزرعه،کاهشبازدهچنینمدیریتیسببافزایشهزینههایمدیر.درسراسرمزرعهانجامدهند
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دستیابیبهسود.گرددرفتانرژیمینیوهمچنینهدرایقتصادی،آلودگیآبهایسطحیوزیرزمی

بهینهوحفاظتمحیطزیستبهایننکتهبستگیداردکهچگونهمدیریتهایکشاورزیبراساس

کشاورزیدیقیقبایستیبرایاجرایموفق.(Castriganano et al., 2000) شرایطخاکاعمالشوند

روشهایکارآمدودیقیقبرایارزیابیتغییراتمکانیخاکوارتباطمولفههایکمیوکیفیتولید،

توسعهیابد هدفازکشاورزیدیقیقدررابطهباتولیدمحصولبریقراریارتباطبینعملیاتزراعیو.

همچنان.باشدتغییراتمکانیآنهامینظرگرفتنکاربردیباخصوصیاتخاکونیازهایگیاهوبادر

-تولیدپتانسیلوتولیدوایقعیمیکند،وضعیتخاکفاکتوراصلیموثردرکهخاکگیاهراتغذیهمی

(McBratney and Pringel, 1997)باشد طیسالهایگذشتهنتایجآزمونخاکبهعنوانعامل.

امامشکلایتعیینکنندهمقدارکودبشمارمی نجاستکهاینروشتنهادرمفهومآماریودررود،

معتبراست سطحیکمزرعهکهدرآنریسککاربردمقدارمناسبکودوجوددارد، تفاوت. امروزه،

هایزیادیدرسطوحعناصرغذاییدرنمونههایبرداشتشدهازبخشهایمختلفیکمزرعهیافت

میشود در. فاکتورها ترکیببسیاریاز وایقع شاملدر دخیلاستکه شده تغییرپذیریمشاهده

غذاییتوسطگیاهوفرآیندهایتشکیلخاک،تاریخچهکشتوکار،کاربرییقبلیمزرعه،جذبعناصر

کوددهیبانرخمتغیر،تغییرات.هامیباشدثلکود،آهک،کوددامیوحشرهکشهایمکاربردنهاده

حاصلخیزیخاک معنیداریبا بطور مرتبطمیکندمکانیرا اجرایتکنولوژیمصرفمتغیر،. با

 Yamagishi et)امکانمصرفکافینهادهها،سوددهیبیشتروکنترلمحیطزیستفراهممیشود

al., 2003.) 

پیشرفتعلمکامپیو وتکاملسیستمهایاطالعاتیازجملهبا توانبشردرپردازشدادهها تر،

سریعنقشه(Geographic Information System)سیستماطالعاتجغرافیای آسانو امکانتهیه

میتوانجهت(Geostatistics)ازروشهایزمینآمار.هایکمیدرموردخواصخاکوجوددارد

کبتدریجتبدیلبهاجزاءمهمهمچنینابزارژئواستاتی.کمکدرتهیهاینگونهنقشههااستفادهکرد
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بزاررامیتوانبرایتوصیفتغییراتمکانی،میانیابی،شبیهسازیوشدهوایناGIS تکنیکهای

 (.2941مومنی،)طراحینمونهبرداریبهینهبکاربرد

روشهایتشریحتغییراتخاک-8-8

 طبقهبندیوارزیابیخاکها-8-8-2

هآبخیزارزیابیوطبقهبندیخاک،رایجترینروشبرایتقسیمتغییراتدرمقیاسمزرعهوحوز

ارزیابیخاکمنجربهتولیدنقشههاییازکالسخاکمیگردد،جاییکهمقدارمتوسطخواص.است

(.2924محمدی،)خاکدرداخلنقشهتخمینزدهمیشود

تجزیهوتحلیلتغییراتبهروشآمارکالسیک-8-8-8

کمیتمورد سنتیمقدار آمار کالسیکیا نآمار در ها نمونه در را مینظر مویقعیتظر و گیرد

بنابرایندراینشاخهازآماراینوایقعیتکهاحتمالتشابهمقدار.دهدتوجهیقرارنمیهاراموردنمونه

در.شودونهدورازهم،درنظرگرفتهنمییککمیتدردونمونهنزدیکبههمبیشتراستتادردونم

نمونه یا اجزاء کالسیک، جاآمار کل از که برداشتمیمهایی شناختآن منظور به فایقدعه شوند،

در و بوده فضا اندازهاطالعاتمویقعیتیدر مقدار یکنمونهنتیجه یککمیتمعیندر گیریشده

خاصهیچگونهاطالعاتیدرموردمقدارهمانکمیتدرنمونهدیگریبهفاصلهمعیندربرنخواهد

هایمستقلازمویقعیتفضاییآنهاموردگیرینمونهدازهدیگرنتایجبدستآمدهازانبهعبارت.داشت

 (.2924حسنیپاک،)تحلیلیقرارمیگیرد

میانواحدهاینمونهکندکآمارکالسیکفرضمی طرفیبهتغییراتدر از رداریتصادفیاست،

پیوستههویژگی متغیرهای حقیقت خاکدر هستنای میای نقطه هر در ها آن مقادیر که تواندد

کالسیکبرای بنابراینآمار متفاوتباشد، هایهمسایه نمونه از فاصلهجداکننده براساسجهتو
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فرضمیدرونیابیمتغیرهایدارایوابست کندتغییراتتصادفیاستوگیمکانیناکافیاستزیرا

 (.2924محمدی،)دهدهاانجامنمیبستگیمکانیومویقعیتنسبینمونههیچمحاسبهایبرایوا

زمینآمار-8-8-9

بعدازآن،.آغازگردید(2342)میالدیتوسطکمپبل43زمینآماردرخاکشناسیازاواخردهه

انجام(2328)ومکبرتنی(2323)،برگس(2324)مطالعههایتکمیلیگستردهایتوسطوبستر

شد وهمکاران. برایاولینبارتوسطحاجرسولیها زمینآمار ایران، بهمنظورتجزیهو(2323)در

تحلیلتغییراتشوریدرخاکشناسیاستفادهگردید توسطرسالهایاخیر،کاربرداینروشد.

و عالمی مطالعات به بایستی جمله از و بوده افزایش به رو خاک علوم در کشور محققین

(2941)مومنیو(2923)،رفیعالحسینیومحمدی(2944)،محمدی(2942)،امینی(2323)همکاران

 .(2924محمدی،)اشارهنمود

نظربطورخالصهاینشاخهازعلمآماریقادربهتوصیفومدلسازیساختارمکانیمتغیرمورد

توسطواریوگرامومیانیابیوتخمینالگویپراکنشمکانیمتغیرهاوتهیهنقشههایهممیزاناز

(.2944محمدی،)متغیرهااست

ازهرخصوصیتمحیطیاستاستیکمتغیرناحیهای،عبارت:هایناحیهایتئوریمتغیر(الف

یاضی،یکمتغیرناحیهایمیرازنظر.کهمقادیرآندرفضاییک،دوویاسهبعدیتوزیعیافتهاند

.،دارایمقدارعددیمشخصیاستxباشدکهبرایهرنقطهمانندZ(x)تواندتابعتصادفیمانند

  (2-1   )                                                                              

(x)m:مولفهتغییراتتصادفی:     مولفهتغییراتساختاریو 

است پیوسته دیگر نقطه ایبه نقطه از برداری، فضاینمونه در تابع تغییراتاین غالبا لیکن،.

یجبریوساده،بهدلیلپیچیدگیونامنظمبودنتغییرات،بسیارتوصیفکاملآنتوسطمدلها
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است دشوار تصادفیاست. ساختاریو مولفه دو برگیرنده ایدر ناحیه .تغییراتمکانییکمتغیر

ثابتیازمقادیرمتغیرموردنظراست برگیرندهمقدار اولینمولفهبیانگررونداستودر مولفهدوم.

.تغییراتتصادفی.صادفیمقادیرمتغیرناحیهایازنقطهایبهنقطهیدیگراستنشانگرتغییراتت

عالوهبردومولفه.یکمتغیرناحیهایدارایهمبستگیبامختصاتمکانینقاطنمونهبرداریاست

 (.2924محمدی،)اصلیمقادیرمتغیرناحیهای،دربرگیرندهنوساناتمیباشد

واریوگرامتجربیعبارتازمتوسط.یوگرامکلیدیدرمتغیرهایناحیهایاستتابعوار:واریوگرام(ب

 مشاهده اختالفبیندو فضاینمونهبرداری(z ,(x)z(x+h))مجذور دومویقعیتمکانیوایقعدر در

 .ازهمجداشدهاندhاستکهتوسطنمایه

(2-2                                            )γ    
 

     
      
    
               

(h)N،شدهتوسطعبارتازجفتنمونههایجداhاست. 

بهx+hوx گرمیانگینعدمشباهتدادههادردومویقعیتمکانیواریوگرامدرحقیقت،سنجش

 (.Castrigananon et al., 2000)است( h)عنوانتابعیازفاصلهبینآنها

هایواریوگرامپارامتر(2 وا: شعاعرهر یا تاثیر دامنه ای، یقطعه پارامترهایآنیعنیاثر با یوگرام

پسازمحاسبهواریوگرامهایتجربیویقبلازعملیاتتخمین،الزم.تاثیروسقفمشخصمیشود

 .(2924محمدی،)استکهمناسبترینمدلتئوریرابهآنهابرازشداد

 (Nugget) اثریقطعهای(الف

.بایدبهحدایقلمقدارخودیعنیبهصفرتنزلپیداکندh=0ازنظرتئوری،مقدارواریوگرامبهازای

وایقعیکهمحصولتجربهمیباشند،معموالازچنینشرایطیتبعیتنمییهاولیدرعملواریوگرام

کنند ازای. به واریوگرام مقدار میشود h=0به ایگفته یقطعه اثر . عاملرا میتوانموثرتریندو

 :عواملدرپیدایشاثریقطعهایدانستکهعبارتنداز
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.وجودمولفههایتصادفیدرتوزیعمتغیرکهدروایقعبهتصادفیبودنفرآیندبرمیگردد-2

 .اندازهگیریوآنالیزخطاینمونهبرداری،آمادهسازی،-8

 (Range)دامنهیاشعاعتاثیر(ب

رهشد،براییکمتغیرناحیهای،ساختارفضاییتوزیعطوریاستکهتشابههمانطورکهیقبالاشا

متغیرناحیهایبراینقاطنزدیکبههمنسبتبهنقاطدورازهمبیشتراست افزایشفاصله. با لذا

زمانیومکانیبیننمونهها،بهحدیمیرسیمکهازآنبهبعدمقدارمتغیرناحیهایدرنقاطاطراف

یگرتاثیرچندانیروییکدیگرندارندوباافزایشفاصلهمقدارواریوگرامتغییرچندانینمیکند،بهیکد

بدیهیاستکهدامنهتاثیربزرگترداللتبرساختارفضاییگسترده.اینفاصلهدامنهتاثیرمیگویند

هایموجوددرآناینگسترشموجبافزایشمحدودهمجازمیگرددکهمیتوانازداده.تردارد

دامنهتاثیرواریوگرامدرطراحی.برایتخمینمتغیرناحیهایدرنقطهیابلوکمجهولاستفادهکرد

زیادی کاربرد ساختاری های ناهمسانگردی تحلیل در همچنین و برداری نمونه شبکه فاصله

 .(2924محمدی،)دارد

 (Sill)آستانه(ج

واریوگرامازمقدارکمشروعشدهوپسازفرازونشیبهایافزایشمییابدمقدارhهمچنانکه

بنابراینبرخیازواریوگرامهابهمقدارثابتیمیرسندکهبعد.ممکنبهسمتحدثابتیمیلمیکند

ازآنهرچهفاصلهبیشترشود،مقدارواریوگرامتغییرمعنیدارینمیکندبهاینمقدارنسبتاثابتکه

قطتصادفیاست،آستانهیاسقفگفتهمیشودومقدارآنمعموالبرابرواریانسمقدارتغییراتآنف

است رفته بکار واریوگرام محاسبه در هایاستکه نمونه کلیتمام 2-8)شکل. و( یکواریوگرام

 .(2924محمدی،)پارامترهایمربوطبهآنرانمایشمیدهد
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پارامترهایواریگرام(2-8)شکل

اگرچهواریوگرامها،اطالعاتخالصهشدهیقابلتوجهیازساختارو:هایتئوریکیواریوگراممدل(8

الگویتغییراتمکانیمتغیرموردنظرارائهمیکنند،لیکنبهکارگیریدرفرآیندتخمینزمینآماری،

است ریاضی های مدل توسط برازش مستلزم از. متشکل که تجربی واریوگرام نظری، های مدل

پیوستهتبدیل(منحنی)مجموعهایازکمیتهایمحاسبهشدهدرگامهایگسستهاسترابهتابعی

رفتارمنحنیدرابتداو)اطالعاتمربوطبهگامهایدیگر،ازطریقدرونیابیوبرونیابی.میکنند

 (.Yong et al., 2005) بدستمیآیند(انتهایواریوگرام

.شوندبهعنوانمدلهایپایهشناختهمیبخشتوضیحدادهمیشوند،مدلهاینظریکهدراین

مدلهاینظریمعتبررامی.آنهاتواناییتوصیفتغییرپذیریتصادفیمحدودویانامحدودرادارند

 :توانبهدودستهکلیزیرتقسیمکرد

 (مانندمدلخطی)مدلهایفایقدحدآستانه(الف

(مانندمدلهایکروی،نماییوگوسی)نهمدلهایدارایحدآستا(ب
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 مدلهایدارایحدآستانه

 (Spherical Model)مدلکروی(الف

باافزایشفاصلهمنحنی.اینمدلازمبدامختصاتشروعشدهودرنزدیکیمبدارفتارخطیدارد

درفاصلهآنگاهبهتدریجازشیبآنکممیشودو.صعودمیکند   γبهسرعتبهسمتمقادیر

این.معینیکهدامنهتاثیرنامیدهمیشود،بهحدسقفخودمیرسدودرهمینمقداربایقیمیماند

نشاندادهمیشود،فاصلهایاستکهدرمحدودهآنمقدارمتغیرناحیهaفاصلهکهبیشترباحرف

ایآزادانهتغییرنمیکند نقاطای. سایر آندر توجهبهمقدار آنمقداریبرمیبلکهبا نمحدوده

اینارتباطووابستگیکمترشدهو aگزیندکهساختارفضایینقضنمیشود،ولیدرفواصلبیشتراز

اغلبساختار.مقدارآندریکنقطهازفضاتاحدودزیادیمستقلازمقادیرآندرسایرنقاطاست

(.2924محمدی،)یرویمیکنندالگویمکانیویژگیهایخاکمعموالازاینمدلکرویپ

 (Exponential Model )مدلنمایی(ب

رفتارخطیدارد مختصاتشروعشدهودرنزدیکیمبدا، اینمدلنیزمانندمدلکرویازمبدا

بههمین.ولیآهنگصعودآرامترازمدلکرویاستودرعملهیچگاهبهسقفمعینینمیرسد

وماستوازجملهدالیلپیدایشاینحالتبهوجودروندیابزرگیدامنهدلیلدامنهتاثیرآننامعل

.(2924محمدی،)تاثیرنسبتبهابعادمحدودتحتپوششنمونهبرداریاشارهنمود

 (Gaussian Model)مدلگوسی(ج

شیباینمدلدر.داردهاینمدلازمبدامختصاتگذشتهودرنزدیکیمبدأرفتاریسهمیگون

بهیکنقطهیعطفبرسدنزد صفراستکهبهتدریجافزایشمییابدتا حسنیپاک،)یکیمبدأ

2924.)
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 (Anisotropy)وناهمسانگردی( Isotropy)همسانگردی(ج

یا و جهاتجغرافیاییباشد از مستقل تواند خاکمی تغییرپذیریمکانییکمشخصه ساختار

 تغییرپذیریمقادیر چگونگی شدتو متفاوتباشداینکه جهاتمختلفجغرافیایی، در .یکمتغیر

چنانچهتغییرپذیریمکانی،فایقدوابستگیبهجهتجغرافیاییباشد،آنراتغییرپذیریهمسانگردو

درشرایطهمسانگرد،واریوگرامتجربیبایستیبادرنظر.درغیراینصورتناهمسانگردمینامند

زیقرارگیریآنهادرجهتجغرافیایخاص،محاسبهگرددوواریوگرامگرفتنتمامیدادههاصرفنظرا

 .(2924محمدی،)دحاصلراواریوگرامهمهجهتهمیگوین

درعلوممحیطیوازجملهخاکشناسی،اطالعاتوآگاهیهایاولیهدرموردوجودویاعدموجود

بطورمثالسیمایاراضی.دداردناهمسانگردیوهمچنینجهاتجغرافیاییآن،دراکثراویقاتوجو

،باعثایجادناهمسانگردیدرساختارپیوستگی(مانندبستررودخانه)وعوارضوپدیدههایطبیعی

درشرایطیکهاطالعاتاولیهدراینزمینهوجودنداشتهباشند،.مکانیمتغیرهایموردنظرمیگردند

بررسیدیقیقنقشههایمربوطبهپراکنشمقادیر درنشان(مانندنقشهیخطوطهمارز)دادهها

 :بطورکلیدونوعناهمسانگردیوجوددارد.دادنشواهددالبروجودناهمسانگردی،ضروریاست

 (Geometric Anisotropy)ناهمسانگردیهندسی(2

جهاتمختلفتقریب در هایمحاسبهشده یواریوگرام آستانه حد ناهمسانگردی، ایننوع ادر

لیکندامنهیآنهامتفاوتمیباشد یکساناست، کهشناختایننوعناهمسانگردیازدوجنبه.

 .اهمیتدارد

طراحیشبکهنمونهبرداری(الف

 تعیینشعاعجستجودرجهاتمختلفدرهنگامتخمین(ب

 (Zonal Anisotropy)ناهمسانگردیناحیهای(8
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حدآستانه ناهمسانگردی، ایننوع لیکندامنهیدر متفاوتاست، واریوگرامهایجهتدار،

ایدارند مشابه تقریبا خاکیا. بعدیاز برداریسه نمونه شرایطیکه ناهمسانگردیدر ایننوع

وجودالیههایمتفاوتدرعمقنمونه.مقاطعزمینشناسیصورتگیرد،بهکراتمشاهدهمیشود

.پذیریبینالیههادرمقایسهباتغییراتدرونالیههامیشوندبرداری،باعثافزایشاختالفوتغییر

مولفهیافقی عمودیمیباشدکه مولفهیافقیو شاملدو تغییرپذیری، اینشرایطساختار در

،توسطواریوگرامهمسان(تغییراتدرعمق)توسطواریوگرامهمسانگردسطحیومولفهیعمودی

(.2924محمدی،)دگرددیگرینشاندادهمیشو

 روشهایتخمینزمینآماری(د

 (Kriging)کریجینگ(2

یکتخمینگرترکیبخطیوزنداراست،وبهعنوانتابعیخطیازمجموعهمشاهدههاوایقعدر

هدفاصلیکریجینگ،یافتناوزانآماریمشاهدهها.همسایگیمحلموردتخمینشناختهمیشود

بهگونه واریانستخمیننیزحدایقلگرددونمونههااست، ایکهعالوهبرنااریببودنتخمین، به.

درمفهومحدایقلپراکندگیو)بهمعنایبهترین2همیندلیل،کریجینگراگاهیاویقاتتخمینگرآبی

واریانس خطینااریبمیگویند( تخمینگر نظر. نقطه از و ماهیتیخطیدارند اغلبتخمینگرها

نا اریبمیباشندمبانینظری، تخمینگرها. دیگر از آنرا که مهمترینویژگیکریجینگ، بنابراین،

.است(واریانسخطا)متمایزمیکند،ویژگیحدایقلسازیواریانستخمین

 انواعکریجینگ(الف

بهدو کهمبنایمحاسباتزمینآماریهستند، نمونهها اندازه شکلو کریجینگبراساسپایه،

 .شودروشانجاممی

                                                                 

1-Best Linear Unbiased Estimator; BLUE  



82 

 

 (Point Kriging) کریجینگنقطهای(2

روشکریجینگبهنقطهنسبتداده مقادیروایقعیتخمینبهدو و اندازهگیریشده اگرمقادیر

درحالتکلیبرداشتبهصورتنقطهایامکانپذیرنمیباشدو.شوند،کریجینگرانقطهایگویند

هستند دارایحجم کوچکنیز ها نمونه صورت. واریوگرامدر تاثیر دامنه مقابل در نمونه ابعاد یکه

.کوچکباشدمیتوانآنراباتقریب،نقطهایفرضکرد

 (Block Kriging) کریجینگبلوکی(8

درمواردیکهابعادنمونهدرمقابلدامنهتاثیربزرگباشدمقدارکمیترادرچندیننقطهداخل

م آن میانگین سپسدر و زده بلوکتخمین آورد دستمی به بلوکرا به مربوط محمدی،)قدار

2924.) 

 (Inverse Distance Weighting) روشعکسفاصلهوزنی(8

همهروشهایدرونیابیبراساساینتئوریشکلگرفتهاندکهنقاطیکهبههمنزدیکترند،

بههمشبیهترندنسبتبهآنهاییکهازهمدورند همبستگیبیشتریدارندو درروشوزندهی.

عکسفاصله،فرضبرایناستکهنسبتهمبستگیهاوشباهتهابینهمسایههامتناسباستبا

.فاصلهبینآنهاکهمیتواندبهصورتتابععکسفاصلههرنقطهازنقاطهمسایگیاشتعریفشود

پارامترنماییمربوطبهتابععکسفاصله اینروشبایدشعاعهمسایگیو حسنی)تعیینگردددر

(.2924پاک،

 (Radial Basic Function)اسپالینیاتوابعشعاعمحور(9

اند یکمنطقهپخششده نامنظمدر بهطور هاینویزداریکه اینروشمیتواندرویداده

انجامدهد ها رویداده هموار یکدرونیابیچندمتغیره و اعمالشده اینروشتاکنونتوسط.

بهمنظوردرونیابیپارامترهایمختلفمورداستفادهیقرارگرفتهاستوتجربیاتنشانمیمحققین
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بهعبارتدیگر،اینروشتابعیرامی.دهدکهمیتواندنتایجخوبیدرکاربردهایمختلفایجادکند

مقیدبهگذشتنا استو همواریخمشده زیابدکهمشابهیکوریقهفلزینازکاستکهبهطور

 (.2924محمدی،)تمامیدادههامیباشد

 طراحیشبکهنمونهبرداری(ه

نمونهبردارییکیازمراحلاولیهوبسیارمهمدرمطالعاتخاکشناسیمیباشد هرگونهبحثی.

.دربارهنتایجآماریحاصلازمطالعاتخاکبایستیهمراهباتوضیحیدربارهشیوهنمونهبرداریباشد

مجموعه.جمعآورینمونهبکارمیرودپایهواساسردیایقبولنتیجهآماریمیباشدروشیکهدر

باشد منطقه بخوبینمایانگر باید یکمنطقه از شده هایبرداشته نمونه اندازه. و تعداد مویقعیت،

نظرگرفتهشوند هنگامنمونهبرداریبایستیدر نمونهویژگیهاییاستکهدر خاکشناساناغلب.

جهتمحاسبه.هنگامنمونهبرداریدرمورددوویژگیمویقعیتوتعدادنمونهدچارمشکلمیشوند

تعدادنمونهالزمازدوروشآماریاستفادهمیشودیکروشمبتنیبرآمارکالسیکبودهوتعداد

توجهبهحدوداطمینانموردنظرمحاسبهمیشود نمونهالزمبرایمحاسبهمیانگینبا ینروشا.

بنابراینمشکلمکانمناسبنمونهبرداریبدونجواب.آمارییقادربهدرنظرگرفتنمویقعیتنیست

 (.2928بقایی،)میماند

اینروشدرچند.روشدیگریکهبرایطراحیشبکهنمونهبرداریبکارمیرودزمینآماراست

وهبراینکهتعدادنمونههایالزمرااینروشعال.دههاخیرموردتوجهخاکشناسانیقرارگرفتهاست

.جهتنمونهبرداریمشخصمینماید،مکانمناسبنمونهبرداریواندازهنمونهرانیزتعیینمیکند

محاسبه به عالیقه برداری، هدفنمونه تقاضا، نوع به برداریبستگی نمونه انتخابروشآماریدر

(.2928بقایی،)هاداردواریانستخمینومیزانهمبستگیبیننمونه



89 

 

 مطالعاتپیشین-8-9

پسازآنالیزمکانیپارامترهایحاصلخیزیخاکبرایمدیریتویژهمکانی(2331)وهمکارانجاون

محصولگزارشکردندکهدامنههمبستگیهایمکانیکهازآنالیزسمیواریوگرامبدستآمدهبود،

.بینپارامترهایحاصلخیزیتغییرمیکرد تاثیر تریندامنه )کوتاه از متر4کمتر براینیتراتو(

برایارگانیککربنبودودامنهتاثیرمربوطبهمقدارآب(متر223بیشتراز)بیشتریندامنهتاثیر

همچنینمشخصشدکهارگانیککربنومقدارآبخاکتغییرات.خاک،فسفروپتاسیممتوسطبود

مقیاسمتوسطداشت ندمکانیدر کرد. طولزمانتغییر الگویمکانینیتراتدر های. توزیعداده

ارگانیککربنومقدارآبخاکازتوزیعنرمالتبعیتداشتهدرحالیکهدادههاینیترات،فسفرو

متربهیکمتر،واریانس43نتایجنشاندادکهکاهشفواصلنمونهبرداریاز.پتاسیمچولگیداشتند

 .هشدادمتغیرهاراکا

درپژوهشیتغییرپذیریخصوصیاتانتخابیخاکورابطهآنهاباتولیدسویادرچندمزرعهبررسی

(PCA)،آنالیزتجزیهبهمولفههایاصلی(R)،ضریبهمبستگیپیرسون(CV)ضریبتغییرات.شد

نتایجحاکیازآنبود.برایآنالیزدادههامورداستفادهیقرارگرفت(Stepwise)ورگرسیونگامبهگام

تغییرپذیریخاک )که از غیر pHبه بود( بیشتر مزارع بقیه شمالیاز مزرعه در .Kاینمزرعه در

مقیاسکوچکنشانداد زمانیدر تغییرپذیریمکانیو مطالعه،. مورد مزرعه سه از مزرعه دو در

درحالیکهمزرعهسوممقدار.شدمقادیرمتوسطتازیادفسفروپتاسیمولیباتولیدکممحصولدیده

فسفروپتاسیمکمتروتولیدبیشتریداشتکهمبینآناستکهفاکتورهایدیگریبهغیرازفسفر

کمترینتغییرپذیریراداشت،حالpHدرهرسهمزرعه.وپتاسیمتولیدراتحتتاثیریقرارمیدهند

یگروازمزرعهایبهمزرعهدیگرتغییرمیبهسالدغییراتخصوصیاتحاصلخیزیخاکسالآنکهت

نواحیبامقدارباالتررسدرهرسهمزرعهتولیدباالتریداشتندکهنشانمیدهدرسمیتواند.کند

 .(Cox et al., 2003)بعنوانمبنایبرایمدیریتویژهمکانیخاکاستفادهشود
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مزرعهوارزیابیروشهایوزندهیعکس93پژوهشگرانبااندازهگیریفسفروپتاسیمدرخاک

فاصلۀ،کریجینگمعمولیوالگنرمالکریجینگ،بهایننتیجهرسیدندکهالگنرمالکریجینگدر

توزیعالگنرمالدارند هاییکه برایداده کریجینگمعمولی، با مقایسه تخمینمی. سبببهبود

گردد اصلب. کشاورزیدیقیق، بیانکردندکهدر نیازمندآنها رمبنایتغییراتمزرعهاستکهخود

تخمین،کمیسازیوپهنهبندیتغییراتمکانیخواصخاکاست بهبودتخمینبهانتخابروش.

درونیابیمطلوبجهتبدستآوردنخواصخاکدرمناطقنمونهبردارینشدهوکاربردمناسب

بستگید ها خواصداده گرفتنماهیتو نظر در با اردروشها رایجترینروشهایدرونیابی.

کریجینگاست و عکسفاصله دهی روشوزن کشاورزی، در شده  Kravchenko and)استفاده

Bullock, 1997.) 

هدفآنانارزیابیدیقتروشهای.مرکزیبررسینمودندیرادرنبراسکاآبشویینیتراتمحققان

خاکوموادآلیبرایاستفادهمتغیرکودهاکریجینگووزندهیعکسفاصلهبهمنظورتهیهنقشه

نتایجتحقیقآنهانشاندادکهانتخابروشدرونیابیمناسببرایتعیینیقابلیتتغییراتمکانی.بود

پارامترهایخاک،بردیقتنقشههایحاصلهمیافزاید آنهابیانکردنددرصورتیکهدادههادارای.

استف ادهازپارامترنماییدرروشوزندهیعکسفاصلهنتایجبهتریضریبتغییراتباالییباشند،

.درصدباشد،استفادهازتوانباالترمناسبتراست84امااگرضریبتغییراتکمتراز.ایجادمیکند

روش و باالیضریبتغییراتحساسنبوده مقادیر طرفیدیقتتخمینهایروشکریجینگبه از

 (.Gotway et al., 1996)مناسبیمحسوبمیشود

باتجزیهوتحلیلپراکنشمکانیحاصلخیزیخاکوعملکرد(2923)رفیعیالحسینیومحمدی

بهایننتیجه کشاورزیدانشگاهشهرکرد مزرعهتحقیقاتیدانشکده محصولبرایمدیریتدیقیقدر

مشاهد جغرافیایی مویقعیت به وابسته و پیوسته متغیرها تمامی توزیع که باشدرسیدند می .ات

همچنین،توزیعمکانیعملکردگندمدارایالگویمشابهپراکنشمکانیفسفریقابلدسترسدرخاک

استوازمیانمتغیرهایموردمطالعه،یقابلیتدسترسیفسفرازمهمترینجنبههایمدیریتدیقیق
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مطالعاتبیشترمیباشددرعینحالپراکنشازتکلوچگونگیمعدنیشدنآندرمزرعهنیازمند

است

شرایطاحیاییدرخاکهایشالیزاریکهغریقابمیشوند،ممکناستسببایجادکمبودروی

یقابلیتدسترسیاینعنصرومیزانجذبآنتوسطگیاهانبهعواملمختلفخاکی،محیطیو.شود

نشعناصرغذایی،عواملیچونمیزانرطوبتودما،اسیدیته،مادهآلی،برهمک.گیاهیوابستهاست

 (.2924ملکوتیوهمکاران،)موادمادریوپتانسیلاکسیداسیونواحیایخاکدراینامردخیلاند

نلسون-حدبحرانیرویرابااستفادهازروشتصویریکیت(2928)اسدیکنگرشاهیوملکوتی

اثیررویدرافزایشعملکردنتایجنشاندادکهت.بدستآوردند84/2درمزارعسویااستانمازندران

همچنینآنهااظهارداشتندکهحدبحرانیرویدرمنطقه.کمیوکیفیسویادرمنطقهمعنیداربود

بهعواملمتعددیازجملهدرصدرس،درصدموادآلی،نوعرس،درصدکربناتکلسیموعملکردمورد

 .انتظاربستگیدارد

بهترینDTPAپژوهشگران عنوان به گیاهرا دو برایتعیینروییقابلدسترسدر گیر عصاره

 (.Abreu et al., 2002)سویاوذرتدرخاکهایمختلفدربرزیل،تشخیصدادند

همچنیناینفرمبا.بهشدتتوسطکربنآلیکنترلمیگرددDTPAروییقابلعصارهگیریبا

میزانکلرویخاکهبستگیندارد باستکهکمبودرویدرخاکبهایننتیجهمؤیداینمطل.

گذارند روییقابلدسترسدرخاکاثر عواملمختلفیبر و خاکبستگیندارد میزانکلرویدر

(Sharma et al., 2002.) 

اراضیشالیزاریمنطقهایازچینبهاین بررسیبرخیازویژگیهایخاکدر پژوهشگراندر

نیداریبرمیزانروییقابلدسترس،رویکلونسبتنتیجهرسیدندکهکاربریاراضیبهصورتمع

روییقابلدسترسبهرویکلاثردارد بین. نشاندادکههمبستگیمعنیدار همچنیننتایجآنها
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،موادآلیونیتروژنآلیوجودpH،CECمیزانکلرویبانیتروژنکلومیزانروییقابلدسترسبا

 (.Zhang et al., 2008)دارد

پژو در یکمنطقهکشاورزیمدرندرجنوبچین، نمونهخاکسطحیاز881هشدیگریدر

ازروش.مزارعبرنججمعآوریوغلظتکلعناصررویومسوبرخیعناصردیگراندازهگیریشد

یا تعیینمنابعاحتمالیکمبود زمینآماریبرایکمیسازیویژگیهایمکانیو هایهندسیو

 Wu) نتایجنشاندادکهرویومسوابستگیمکانیباالییدارند.استفادهنمودندبیشبوداینعناصر

et al., 2009.) 

نمونهخاکتهیه143پژوهشگرانبهمنظوربررسیالگویمکانیعناصررویومسدرمزارعبرنج،

هرویوآنالیزهایزمینآمارینشاندادندک.اندازهگیریگردیدDTPAوغلظتاینعناصرباروش

کیلومترداشتند،همچنیندر1/823و4/13مسبهترینبرازشرابامدلکرویبهترتیببادامنه

یکفاصلهطوالنی،ایندوعنصردارایوابستگیمکانیمتوسطیبودندکهبهعواملچوننوعخاکها

 (.Liu et al., 2008)وفعالیتهایبشریمربوطمیشود

استفاده پژوهشگرانبا درخاکبررسینمودندGISاز وضعیترویرا ، نقشه. از استفاده با آنها

منطقهغرببنگالبهعنواننقشهپایه،ایقدامبهتقسیمبندینقشهوتعییننقاطنمونه233333/2

آنهابیانداشتند.سپسمیزانروییقابلدسترسدرنمونههارااندازهگیرینمودند.بردارینمودند

 (.Sharma et al., 2006)پهنهبندیخاککمبودگستردۀرویرادرمنطقهنشانمیدهدکهنتایج

رادرخاکهایتحتکشت، DTPAپژوهشگرانغیریکنواختیمکانیروییقابلعصارهگیریبا

دادند بررسییقرار استانلیاونینگچینمورد شنیانگدر حومه روشهای. از استفاده با ها نقشه

زمینآماری با تهیهگردیدندGISهمراه نرمالشدند. تبدیللگاریتمی، انجام پساز ها داده نیم.

کیلومتر43/2تغییرنمایبدستآمدهنشاندادکهوابستگیمکانیرویمتوسطبودهودارایدامنه

ناهمگونیمکانیاینعنصرکهبانقشههایدرونیابیکریجینگتهیهشدند،شدیداتحتتاثیر.است
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نوعکاربریاراضیوتوزیعپراکندگیمحصوالتیقراربودند .فاکتورهایتصادفیمانندآلودگیشهر،

درخاکهایشالیزاری برکیلوگرمگزارش22/2همچنینمیزانروییقابلدسترسرا میلیگرم

ذیدرآنهابیانکردندکهبهمنظورمدیریتمنطقهایخاک،بایدوضعیتعناصرغذاییریزمغ.کردند

زمینموردکشتتعیینگردد،بدینمنظورمیتوانازطریقنمونهبرداریخاکواندازهگیریاین

عناصر،نقشههاییتهیهنمودکهدرآنهامناطقیکهازلحاظکشاورزیمناسبهستندویامناطقی

همیزانرویدرکهدرآنهاکمبودویاآلودگیهایمحیطیدیدهمیشود،ژئوشیمیاییتعیینکنند

اسیدیته،سطوحجاذبخاکو یقابلیتدسترسیآنبهعواملیچونموادآلی، اما خاکهاهستند،

 (.Yong et al., 2005)سایرشرایطفیزیکی،شیمیاییوبیولوژیکیدرخاکبستگیدارد

هپژوهشگراندربررسیخاکهایمناطقنیمهخشکایالتپنجابهندبهایننتیجهرسیدندک

 گیریبا کاهشمییابدDTPAروییقابلعصاره افزایشمیزانرس، با ، افزایشعمق. با بهعالوه

مقادیرزیاداینفرمدرافقسطحیتجمعمییابد،زیرا.خاک،میزاناینشکلازرویکاهشمییابد

و(OC)آلیآنهایکرابطهمثبتومعنیداریبینکربن.میزانموادآلیدرافقسطحیزیاداست

خاکورویرابطهمثبتو(EC) رویبدستآوردند،بهعالوهنشاندادندکهبینهدایتالکتریکی

معنیداریوجوددارد،کهمیتواندبهدلیلاثرنمکهاییقابلحلدرافزایشیقابلیتعصارهگیری

ربناتکلسیمخاکمیومیزانکpHباشد،آنهااظهارداشتندکهافزایش DTPAرویباعصارهگیری

 (.Chahal et al., 2005)تواندسببکاهشمقدارروییقابلدسترسگردد

جنوب مزارعبرنجاستانژیانگوایقعدر غذاییریزمغذیدر پژوهشگرانوابستگیمکانیعناصر

ننمونهخاکتهیهکردهومیزا291آنها.بررسیکردندGISغربیچینرابااستفادهاززمینآمارو

اندازهگیریوتغییرپذیریمکانیآنهاراDTPAراباروش(مس،روی منگنز، آهن،)عناصرریزمغذی

بررسینمودند مدل. با نتایجنشاندادندکهدرمنطقهموردمطالعهرویومنگنزبهترینبرازشرا

مدلخطیبادامنهکیلومترداشتندوآهنبهترینبرازشرابا34/8و1/1نماییبهترتیببادامنه



82 

 

به.کیلومترداشتومسبامدلاثریقطعهایخالص،هیچگونههمبستگیمکانینشاننداد12/89

ری،پستیدرویومنگنزبیشترینوابستگیمکانیرابهخاطراثرفاکتورهایذاتیمانندموادماعالوه

توزیع.فاصلهطوالنیترداشتوبلندیونوعخاکداشتندوآهنوابستگیمکانیمتوسطیدریک

همچنین.مکانیهرچهارعناصربهصورتمعنیداریبافاکتورهایتشکیلخاکهمبستگیداشت

فعالیتهایبشرماننداستفادهازکودهاوآفتکشها،انتشارگازهایفاضالبهاوآلودگیصنعتی

کردندکهبهترینروشدرمدیریتعناصرآنهابیان.اثرمعنیداریرویتوزیعمکانیاینعناصردارد

ریزمغذیدرخاک،تقسیمشالیزارهایمنطقهبهگروههاییبامیزانمشابهغلظتاینعناصراستتا

همچنینآنهااظهارداشتندمسیقابل.درهربخشبراساسنیازموجود،توصیهکودیصورتگیرد

 (.Liu et al., 2004)مثبتومعنیداریدارددسترسباموادآلیخاکومیزانرویخاکهمبستگی

باافزایشمیزانآهندرخاک،میزانجذبآنتوسطگیاهافزایشمییابدامامقدارجذبمنگنز

رویومسکاهشمییابد و ازمنگنزسببافزایشمیزانجذبمنگنزمی. درصورتیکهاستفاده

ندار اثرمعنیداریبرجذبسایرعناصر اما دگردد همچنینافزایشسطحبیکربناتآبآبیاری.

 (.Ghasemi- Fasaei and Ronghi, 2008)سببکاهشمیزانآهنمیگردد

همکارانصالحی 8339)و نقشهتفصیلی( دو تغییرپذیریخاکدر 83333/2)برایمقایسه و(

نمونهگیری(43333/2)اجمالی تشریحو پساز بختیاری، محالو استانچهار در پروفیل24از

خاکویژگیهایافقهایسطحیشاملدرصدسنگریزه،شن،سیلت،کربناتکلسیممعادل،ماده

گیریکردن اندازه را ضخامتافق، دآلیو نقشهآنها. واحدهای اگرچه که، رسیدند نتیجه این به

هایخاکتفصیلیخیلییکنواختوهمگنبودنداماخلوصواحدهاینقشهدرسطوحفامیلوسری

انتظارمیرود،بود(Soil Survey Manual)خاکآمریکایکمترازآنچهکهازراهنمایطبقهبندی

3-9/2درصدو44/22-9/99ودراینروشخلوصواحدهادرسطحسریهایخاکبهترتیب

نقشهخاکاجمالیوتفصیلیبود درصددر تهمچنینواریانسهایدرونواحدیتمامخصوصیا.
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سطحیخاکبجزءمادهآلیدرنقشهخاکتفصیلیکوچکترازنقشهخاکاجمالیبودوآنهااستفاده

وزمینآمار،رابرایبهبود(Remote Sensing)،سنجشازدور(GIS)ازسیستماطالعاتجغرافیایی

 .روشهاینقشهبرداریونمونهبرداریپیشنهادکردند

-یومکانیکیفیتخاکبراساسآنالیززمینآماریدرمنطقهتپهدرپژوهشدیگریتغییراتزمان

سانتیمتریدر3-24بدینمنظورنمونههایخاکازعمق.ینیمهگرمسیریچینبررسیشد

خصوصیاتخاک.جمعآوریشدند2334تا2324هکتاریدرسالهای228نقطهازمزرعه234

بتغییربرایفسفریقابلدسترسوکمترینضریبتغییربرایتغییرپذیریزیادیرابابزرگترینضری

pHسالتحقیقتنهایککاهشیقابلتوجهبرایموادآلیخاکآشکار28درطولاین.نشاندادند

همچنینتغییریدراراضیبایرشامل.شددرصورتیکهخصوصیاتدیگرهیچتغییریرانشانندادند

همچنین.یندوفاکتوردرسیستمجنگلبازسازیشده،مشاهدهشدافزایشپتاسیموفسفروکاهشا

سالنشاندادکهتمام28آنالیززمینآماریدراینمدت.حاصلخیزیاراضیشالیکاریافزایشیافت

کهیکپیوستگیمکانییقویبرای.دارایساختارمکانیبودهاند(pH, OM, K, P)خصوصیاتخاک

pHمشاهدهشدوپیوستگیمکانیمتوس طیبرایبقیهفاکتورها تغییرالگویکاربریاراضیدامنه.

کاهشداد خصوصیاتشیمیاییرا تاثیر . تاثیر pHدامنه هاستKو تپه یقطر اندازه به میانیابی.

داد نشان خاک خصوصیات میان در را ای مشابه مکانی یکساختار کریجینگ، توسط محققان.

روسهارزیابیکیفیتخاکباروشهایزمینآماربعنوانیکابزاربالقوههمچنینپیشنهادکردندکهپ

 (Bosun et al., 2003)برایپایشتغییراتدرمقیاسمزارعاست

توپوگرافیبررویتولیدذرتدرسیستمذرت پژوهشیتاثیرخصوصیاتخاکو مورد-در سویا

درشناساییمتغیرهای(PCA)مولفههایاصلینتایجنشاندادکهآنالیزتجزیهبه.مطالعهیقرارگرفت

شیبوشنخیلیریزدوفاکتورمهممحدودکنندهتولیددرطولدورهمطالعه.مهمخاکمفیدبود
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بودند . بازی، اشباع مثل خاک خصوصیات ارتفاعpHدیگر و رس مقدار توجیهذرت، در نیز

(.Jiang and Telen, 2004) تغییرپذیریتولیددخیلبودند

(ANN)مصنوعیشبکهعصبی-8-9-2

تبطبههمبهنامایازتعدادیعناصرمریکساختارشبکه (ANNs)هایعصبیمصنوعیشبکه

هاییبودهویکعملنسبتاًسادهومحلیراانجامهاوخروجینرونهستندکههرنروندارایورودی

دهندمی شبکه. پردازندهاین رها دانشی که هستند نمودهای کسب تجربه طریق از که برایا اند،

 .باشندکردنسیستمغیرخطیمینمایندوابزاریتوانمندبرایمدلهایدیگرذخیرهمیاستفاده

در.گرددهایعصبیبهاواخریقرننوزدهمواوایلیقرنبیستمبرمیهایشبکهزمینهبعضیازپیش

روانشناسی فیزیک، در اساسی کارهای دوره نروفیزیولوژیاین پذیرفتو صورت مدل. بهاین ها

نرونمدل عملکرد اشارههایمشخصریاضی نداشتندها ای . سال 2343در هایشبکهMLPمدل

عصبیمصنوعیتوسطمککالوخوپیتمطرحشدکهیکمدلخطیسادهبود،سپسپروسپترون

الگوریتم نمود ارائه )هاییادگیریرا 2922منهاج، افولمویقتشبکه2343سال(. هایعصبیآغاز

شبکه توانایی عدم زیرا عصبیشد، شدهای آشکار غیرخطی مسائل حل در عصبی. های شبکه

هایآنمسئلهراتوسطیکخطدرشدپاسخمصنوعیآنزمانفقطیقادربهحلمسائلیبودندکهمی

کرد محورمختصاتازهمجدا هایهایچندالیهوالگوریتمبکههاپفیلدبامعرفیش2328درسال.

 دارای کردFeed backیادگیری ارائه غیرخطی موارد حل برای حلی راه که. بود زمان این در

و RBF (Radial Basis Function) ،Autoregressiveهایبازگشتی،خودسازمانده،شبکه مطرح...

 :حشدندکهعبارتبودندازمطرنود،نسلسومشبکههایعصبیمصنوعیازاواسطدهه.شد

 هایتئوریوعملیشبکهتعیینمحدودیت 

 عمومیتوحدودآن 

 هایژنتیکیومنطقفازیشبکههایعصبیمصنوعیوالگوریتم 
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نهایتاستفاده پیادهسازیتجاریوسختافزاریشبکهعصبیمصنوعیودر ممکنشدهعملیو

.است



 ر ایرانمدلسازی شبکه عصبی مصنوعی د (الف

نمونهازخاکاستانفارس،معادالترگرسیونیچندمتغیره243بااستفادهاز(2944)کریمیان

خداوردیلووهمکاران،.ایجادوسهمرسوموادآلیدرظرفیتتبادلکاتیونیخاکرامحاسبهنمود

فراوانینسبیذراتخاک(2929) اندازهگیریمنحنیرطوبتیخاک، ،وزنمخصوصدرتحقیقیبا

ظاهریودرصدکربناتکلسیممعادلبهتخمینهوشمندمنحنیرطوبتیخاکبااستفادهازشبکه

درصدبینمنحنیرطوبتیپیش2عصبیمصنوعیپرداختندوبهانطباقمعنیداردرسطحاحتمال

مصنوعینسبتهمچنیننتایجکاراییباالترشبکهعصبی.بینیشدهواندازهگیریشدهدستیافتند

گروهیازمحققینامکانبرآوردسریعهدایتآبیاشباعخاک.بهتوابعانتقالیرگرسیونیرانشانداد

توسطشبکهعصبیمصنوعیرابررسیونتیجهگرفتندکهدراینموردشبکههایعصبیمصنوعی

 بهتریدارند نسبتا روابطرگرسیونیعملکرد با مقایسه همکا)در و نوابیان تحقیق(.2929ران، در

بهتخمینظرفیتتبادلکاتیونیدرمناطقخشکایرانبا(8334)وهمکارانامینیدیگریتوسط

شبکهعصبیمصنوعیپرداختند ازپارامترهایورودیرس،شن،سیلتومادهآلیخاکبرای. آنها

پسانتشارخطابرایآموزشکهازروش MLPنتایجآنهاکاراییباالیشبکه.اینامراستفادهکردند

در.کهنوعیازتوابعپایهشعاعیمیباشد،رانشانداد GRNN کمکمیگرفترانسبتبهشبکه

بررسیدیگریازشبکهعصبیمصنوعیورگرسیونچندمتغیرهتطبیقیبرایپیشبینیآبیقابل

درصداشباعخاکازآب،دادههایورودیشاملدرصدشن،سیلتورس،.جذبگیاهاستفادهگردید

آلی، ماده  درصد کاتیونی، تبادل ظرفیت مخصوصحقیقی، وزن ها، خاکدانه یقطر وزنی متوسط

گیویو)نتایجحاکیازکارکردمناسبهردومدلبود.اسیدیتهودرصدکربناتکلسیممعادلبودند
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 همکاران(.2921پراشر، 2924)اثناعشریمحمدیو شبکههایعصبی(  MLPاز مدلRBF و و

کردند استفاده ساحلی های جریان پیشبینی برای رگرسیونی شبکه. مدلهای مشابه پاسخ نتایج

درحالیکهمدلرگرسیونیدیقتپایینتریداشت نشانداد، در(2924)نجفینیسانی.عصبیرا

بیمصنوعیبهمقایسهتحقیقیباعنوانبرآوردباررسوبرودخانهزایندهرودبااستفادهازشبکهعص

ورگرسیونخطیپرداختندکهدر (GRNN) وتوابعپایهشعاعی(MLP) مدلهایپرسپترونچندالیه

(2924)یقبادیان.آنبهکاراییباالیمدلپرسپترونچندالیهنسبتبهسایرمدلهادستپیداکردند

روشهایتجربی برآوردشاخصفشردگیدرتحقیقیبهمقایسهکارکردشبکهعصبیمصنوعیبا در

پرداخت خاکهایریزدانه روشهایتجربیرا. عصبیمصنوعینسبتبه شبکه کاراییباالتر نتایجاو

داد .نشان همکاران، و 2924)امامی عصبی( های شبکه کارایی ارزیابی عنوان با خود بررسی در

یرانبابررسیمقادیرضریبمصنوعیدربرآوردمنحنیرطوبتیخاکدربعضیخاکهایشوروآهکیا

بهکاراییشبکهعصبیمصنوعی همبستگی،ضریبتبیین،ضریبتبییناصالحشدهومقادیرخطا،

سطح در گیریشده اندازه بینرطوبتهایتخمینیو معنیدار همبستگیمثبتو به و پرداختند

برایتعیینمقدارنفوذ Qnet2000ازمدل(2924)دایروهمکاران، .درصددستپیداکردند2آماری

کردند خاکاستفاده آبدر رطوبتخاک،. پارامترهایورودیشاملوزنمخصوصظاهریخاک،

ازمدلهایشبکهعصبیمصنوعی(8332)همکارانسرمدیانو.تخلخلخاک،بافتخاکوزمانبود

ایجآنهانشاندهندهنت.ورگرسیونخطیبرایپیشبینیتعدادیازخصوصیاتخاکاستفادهکردند

ظرفیتتبادل پیشبینی در خطی رگرسیون نسبتبه مصنوعی عصبی شبکه مدل باالی کارایی

دراینتحقیقبرایشبیهسازیمیزان.کاتیونیورطوبتخاکدرنقطهپژمردگیوظرفیتزراعیبود

ب ازمدلشبکهعصبیمصنوعیاستفادهکردندو مراتع، از هکاراییمناسباینتصاعداکسیدنیترو

درتحقیقیباعنوانتخمینمقادیرشوریحوزهآبریزرودخانه(2924)کنعانی.مدلدستپیداکردند

هابهروششبکهعصبیمصنوعی،بهکاراییباالیمدلشبکهعصبیمصنوعیبهخصوصشبکههای

ابیتغییرپذیریخصوصیاتبرایارزی(8333)وهمکاران صفاری.دباورودیتاخیریافتهدستیافتن
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شیمیاییتعدادیازخاکها،ازمدلشبکهعصبیمصنوعیاستفادهکردندوبهکاراییباالیآنباوجود

،ازمدلشبکهعصبیمصنوعی(2924)موسویزادهمجردوسپاسخواه.یکالیهپنهاندستیافتند

برایپیشبینیمنحنیمشخصهآبخاکاستفادهکردند هاحاکیازکاراییباالترالگوریتمنتایجآن.

لونبرگ الگوریتم به نسبت بایسن بود-تنظیم مارکوئت . همکاران و 2924)کشکولی سنجش( به

.یقابلیتشبکههایعصبیمصنوعیبرایمدلسازیسامانهغیرخطیمنحنیمشخصهخاکپرداختند

تاییدکرد یقابلیتباالیاینشبکهرا عنوان(2922)نایبلوئیابراهیمیو.نتایجآنها درتحقیقیبا

فاکت از استفاده با ازمدلشبکهعصبیمصنوعی، استفاده با ورهاییتخمیننفوذپذیرینهاییخاکها

منیزی و کلسیم مجموع مخصوصنظیر وزن تخلخل، آلی، ماده درصد الکتریکی، هدایت سدیم، م،

مدلشبکهعصبیمصنوعیحتیباوجودظاهری،وزنمخصوصحقیقیواسیدیته،بهکاراییباالی

تعدادکمدادهادستپیداکردند،البتهدراینتحقیقمدلرگرسیونخطیکارکردباالتریرانسبت

برایبرآوردمیانیابیسطحآبزیرزمینی(2922)دهقانیوهمکاران.بهمدلشبکهعصبیدارابود

کا به کردندو هایعصبیمصنوعیاستفاده شبکه شبکهراییاز اشارهRBFنسبتبه MLPباالتر

ازشبکهTDRمحلولخاکبهوسیلهECبرایاندازهگیری(2922)نامدارخجستهوهمکاران.ندکرد

 میزان مقایسه با و کردند استفاده مصنوعی عصبیRMSEعصبی شبکه مدل و تجربی رابطه دو

پ دست مصنوعی عصبی شبکه مدل باالی کارایی به کردندمصنوعی یدا همکاران. و مقدم خلیل

مقاومتبرشی (2922) برآورد در متغیره رگرسیونچند هایعصبیمصنوعیو شبکه مقایسه به

مدلشبکهعصبیپرسپترونچندالیهرادرمقایسه9سطحخاکپرداختندونتایجکاراییباالیهر

یابیبهمقایسهروشهایمیان(2922)صفاریوهمکاران.بارگرسیونخطیچندمتغیرهنشاندادند

خصوصیاتشیمیایی عصبیمصنوعیبرایپیشبینیتغییراتمکانیبعضیاز شبکه کریجینگو

خاکاستفادهکردند پتاسیم. منیزیومو کلسیم، خصوصیاتشیمیاییخاکشاملهدایتالکتریکی،

بودند خ. میانگین پارامترهای از مدلها دیقت بررسی و مقایسه برای مطلق مجذور(MAE)طای ،

نتایجحاکیازبرتریمدلشبکه.استفادهشد(r)وضریبهمبستگی(RMSE)میانگینمربعاتخطا
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معماریانفردو.عصبیمصنوعیکهازروشپسانتشارخطابرایآموزشکمکمیگیرد،بودهاست

کربنآلی،درصدرطوبتاشباعوبااستفادهازفاکتورهایتوزیعاندازهذرات،(2922)بیگیهرچگانی،

pH بهتخمینظرفیتتبادلکاتیونیباروشهایشبکهعصبیمصنوعیورگرسیونخطیپرداختندو

آماری پارامترهای مقایسه R)  با
2
خطا( مربعات میانگین مجذور روشها(RMSE) و مقایسه به

پرداختند پیشبینیبهترمدلشبکهعصبینسبت. توابعرگرسیونیبودنتایجنشاندهنده به در.

تحقیقدیگریبرایپیشبینیظرفیتتبادلکاتیونیخاکازفراوانینسبیذراتودرصدکربنآلی

استفادهگردید خاک، نتایجنشاندهندهعملکردبهترمدلشبکهعصبینسبتبهتوابعرگرسیونی.

بهخو تقیزادهمهرجردیو)بینشاندادبودواهمیتفرآیندآموزشدرتعیینپارامترهایمدلرا

برایبرآوردتبخیروتعرقگیاه(2922)درتحقیقیدیگرتوسطصیادیوهمکاران (.2922همکاران،

 .رانتیجهگرفتند MLPازشبکهعصبیمصنوعیاستفادهکردندکهدرآنتحقیقکاراییباالترشبکه
 RBFوMLPنهاییآببهخاکازشبکههایبرایپیشبینیسرعتنفوذ(2922)ارشدوهمکاران

های آنشبکه در کردندکه بودندRBFاستفاده یقابلیتباالتریبرخوردار از همکاران. نژادرکابیو

شبکهعصبیمصنوعی،نروفازی،روابط RBFوMLPآبازمدلهایTDSبرایبرآوردمیزان(2922)

نهانشاندهندهکاراییباالیمدلنروفازیدرمرحلهنتایجآ.تجربیوروشرگرسیونیاستفادهکردند

.شبکهعصبیمصنوعیومدلنروفازیدرمرحلهارزیابیبودهاستRBFوMLPآموزشومدلهای

مهاجرو.همچنینتمامیمدلهایبهکاربردهشدهنسبتبهروابطتجربیدیقتباالتریرانشاندادند

 2922)همکاران، فاک( از استفاده رطوبتخاکبهبا درصد آلیو ماده درصد رس، تورهایدرصد

نتایجبهدستآمدهازمدلشبکهعصبی،نشاندهنده.تخمینظرفیتتبادلکاتیونیخاکپرداختند

بر ها همچنینتفکیکداده روشرگرسیونیبود، خطایکمترینسبتبه و ضریبتبیینبیشتر

ازمدل(8323)سرمدیانوکشاورزی،.توابعگردیدحسبالیهوفامیلباعثافزایشدیقتوصحت

شبکهعصبیمصنوعیورگرسیونخطیچندمتغیرهبرایپیشبینیتعدادیازخصوصیاتخاک،

استفادهکردندوبااندازهگیریپارامترهایورودینظیردرصدرس،سیلتوشن،درصداشباعخاک،



94 

 

وبتنقطهظرفیتزراعیونقطهپژمردگیوزنمخصوصظاهریودرصدآهکخاکبهتخمینرط

نروندرالیهپنهان،نسبتبهمدل4نتایجنشاندهندهکاراییباالیمدلشبکهعصبیبا.پرداختند

درتحقیقیبرایتخمینهدایتهیدرولیکیاشباعبامدلشبکهعصبیمصنوعیاز.رگرسیونیدارد

بهکارایی گردیدو کردندخصوصیاتفیزیکیخاکاستفاده صفاریانو.باالیاینمدلدستپیدا

بهبررسیکاراییومقایسهروشهایشبکهعصبیورگرسیونخطیجهتبرآورد(2922)همکاران

ظرفیتتبادلکاتیونیخاکهایمناطقگرموخشکپرداختند برای. آنانازروشپسانتشارخطا

آموزششبکهعصبیکمکگرفتند اندازهگیریپ. با سیلتوشنخاک،آنها ارامترهایدرصدرس،

 اشباعبهتخمینظرفیتتبادلکاتیونیخاکپرداختند pHکربنآلیو عصاره نتایجکاراییباالتر.

داد نشان خطی رگرسیون به نسبت را عصبی شبکه مدل . همکاران و فرد 2922)معماریان در(

نوعیبهتخمینظرفیتتبادلکاتیونیتحقیقیبامقایسهروابطرگرسیونیودومدلشبکهعصبیمص

یکیازمدلهایشبکهعصبیبراساسپارامترهایرسومادهآلیودیگریبراساس.خاکپرداختند

نتایجکاراییباالیمدلشبکهعصبی.پارامترهایرس،مادهآلیودرصداشباع،آموزشدادهشدهبود

مدلشبک نسبتبه را پارامترهایورودیبیشتر مدلرگرسیونیبا و ورودیهایکمتر عصبیبا ه

برخیبهمقایسهمدلهایرگرسیونخطیوشبکهعصبیمصنوعیدرتخمینظرفیتتبادل.نشانداد

کاتیونیخاکپرداختند کاراییباالیمدلشبکهعصبیمصنوعینسبتبه. نشاندهنده نتایجآنها

ازروشهای(2922)سرمدیانوهمکاران.(8323کشاورزیوسرمدیان،)رگرسیونخطیچندگانهبود

شبکهعصبیورگرسیون نقطچندمتغیرهدرنروفازی، هظرفیتپیشبینیویژگیهایرطوبتدر

وظرفیتتبادلکاتیونی (BD)،وزنمخصوصظاهری(PWP)دائمونقطهپژمردگی (FC)زراعی

نسبیذرات،کربنآلی،درصدرطوبتاشباعوآنهابااندازهگیریفراوانی.استفادهکردند (CEC)خاک

نتایجآنهانشاندهنده.آهکبهعنوانویژگیهایزودیافتبهتخمینپارامترهایذکرشدهپرداختند

بود رگرسیونی روش به نسبت عصبی شبکه و نروفازی مدل باالتر همکاران .کارایی و مهربانیان

کباشبکهعصبیمصنوعی،رگرسیونچندمتغیرهوبهمدلسازیظرفیتتبادلکاتیونیخا(2922)
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پرداختند انتقالی، توابع . نسبی استاندارد خطای آماری فاکتورهای مقایسه با مجذور،(RSE)آنها

نتایجدیقتباالترمدل.وضریبهمبستگیبهمقایسهمدلهاپرداختند (RMSE)میانگینمربعاتخطا

درپژوهشیدیگربهمقایسهروشهاینروفازیوشبکه.ندادشبکهعصبیرانسبتبهسایرمدلهانشا

عصبیمصنوعیدرتخمینظرفیتتبادلکاتیونیخاکپرداختهشد پارامترهایاندازهگیریشده.

نتایجنشاندهندهضریبتبیینباالتروخطایکمترمدل.شاملرسودرصدکربنآلیخاکبودند

نروفازینسبتبهشبکهعصبیمصنوعی )بود همکاران، (8322کشاورزیو محققینبه. گروهیاز

خاک از سنگین فلزات جذب در مصنوعی عصبی شبکه و ای مرحله رگرسیون روشهای مقایسه

البتهمدلشبکهعصبیمصنوعیمدلمناسب.پرداختند،نتایجحاکیازکاراییباالیهردوروشبود

خاکپیشتریدر در بینیضریبجذبکادمیوم )میباشد همکاران، و 2923صبور تحقیق(. در

باعنوانکاربردروشهایرگرسیونیوشبکهعصبیدرتشکیلتوابعانتقالیخاکبهمنظوریدیگر

عصبی شبکه مدل باالی کارایی مرکزی، زاگرس منطقه خاک اشباع هیدرولیکی هدایت تخمین

توسط خطی متغیره چند رگرسیون با مقایسه در را چندینمصنوعی و بررسیضریبهمبستگی

از(2923)مهربانیانوهمکاران،(.2923خلیلمقدموافیونی،)آمدفاکتوراندازهگیریخطا،بهدست

استفاده یزد گچیاستان کاتیونیخاکهایآهکیو برایتخمینظرفیتتبادل عصبی مدلشبکه

بافتخاکودرصد گیریپارامترهایاجزا اندازه با کربنآلیخاکبهپیشبینیظرفیتکردندو

رگرسیونخطیپرداختند عصبیو مدلهایشبکه تبادلکاتیونیبا کاراییباالیشبکه. آنها نتایج

عصبیراکهدارایروابطغیرخطیمیانمتغیرهایوابستهوپیشبینیشوندهمیباشدرادرمقایسه

روابطرگرسیونیبهخوبینشانداد شبکه RBFبهمقایسهمدلهای(2933)رانسروریوهمکا.با

نتایجآنهابیانگریقابلیتباالتر.عصبیمصنوعیومدلنروفازیبرایمدلسازیبارشروانابپرداختند

سرعتآموزشبسیارسریعتریرانشانRBFمیباشدولیشبکهRBFمدلنروفازینسبتبهمدل

ااستفادهازشبکهعصبیبهطبقهبندیانواعبرنجب(2932)درتحقیقیفیاضپوروهمکاران.ددا

پرداختند امامقلی. همچنینکاشیو 2938)زاده ت( عصبیمصنوعیبه شبکه پژوهشیبا خمیندر
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پرداختندکهنتایجحاصلازنفوذپذیرینهاییخاکبااستفادهازفاکتورهایفیزیکیوشیمیاییخاک

با(2938)بهمنوهمکاران.درپیشبینینفوذپذیریخاکبودیقابلیتباالیاینشبکهآننشاناز

بررسیضریبانتشار به مدلرگرسیون عصبیمصنوعیو شبکه از .پذیریخاکپرداختنداستفاده

 پیشبینیضریبانتشار در یقابلیتباالیشبکهعصبیمصنوعی پذیرینتایجحاصلنشاندهنده

عصبیمصنوعیومدلرگرسیوننشاندادکهروششبکههمچنینمقایسهروششبکه.خاکدارد

.برخورداراستهایآماریعصبیمصنوعیازکاراییباالیینسبتبهروش

 مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی در سایر کشورها (ب

برخیمحققینازمدلشبکهعصبیمصنوعیبرایتخمیندمایخاکاستفادهکردندوبهکارایی

 ,Yang et al)لشبکهعصبیمصنوعینسبتبهسایرروشهادستپیداکردندباالتروسریعترمد

شبکه .(1997 مدل هدایتهیدرولیکیخاکاز خاکو برایپیشبینیظرفیتنگهداریآبدر

های افزودنداده افزایشکاراییمدلبا نشاندهنده کردندکهنتایجآنها عصبیمصنوعیاستفاده

ازMarcel and Feike  (1998)درتحقیقیدیگرتوسط.and Feike., 1998) (Marcelورودیبود

کردند استفاده خاک هیدرولیکی خصوصیات بینی پیش برای مصنوعی عصبی شبکه آنها. نتایج

باشد می مصنوعی عصبی شبکه مدل باالی کارایی های.تاییدکننده شبکه مقایسه با تحقیقی در

کارایی MLPاترودخانهای،بهایننتیجهرسیدندکهشبکهعصبیمصنوعیبرایپیشبینیجریان

برایپیشبینیمیزانمادهآلی. (Dawson and Wilby., 1999)داردRBFباالترینسبتبهشبکه

خاکازشبکهعصبیمصنوعیاستفادهگردیدونتایجآنبامدلرگرسیونخطیچندمتغیرهمقایسه

گردید کارایی. مدلرگرسیونیبودنتایجنشاندهنده عصبیمصنوعینسبتبه باالیمدلشبکه

(Ingleby and Crowe., 2001).Fidêncio et al (2002)بهتخمینمادهآلیخاکباشبکهRBFو

MLPفرضاساسیدربیشترمدلهایتخمین.مدلشبکهعصبیمصنوعیپرداختندCECبیانگر

 Breeuwsma et)موادآلیومیزانرسخاکمیباشدوجودرابطهخطیبینپارامترموردنظرو
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al.,1986,. McBratney et al., 2002). نتایجآنهاکاراییباالترشبکهRBFرانسبتبهشبکهMLP

برخیمحققینبهتخمینمیزانفرسایشوروانابپرداختندوبهدیقتباالیشبکهعصبی.نشانداد

کردند پیدا دست پژوهشی.  (Licznar and Nearing. 2003)مصنوعی عصبیازدر شبکه مدل

مصنوعیبرایتخمینظرفیتنگهداریآبدرخاکاستفادهکردندوبهنتایجمناسبیازاینمدل

درتحقیقیازشبکهعصبیمصنوعیبرایتخمیننفوذپذیری. (jain et al., 2004)دستپیداکردند

کاراییباالیمدل به و کردند گیریخاکاستفاده روابطتجربیاندازه با مقایسه عصبیدر شبکه

 کردند پیدا دست که. (Jain and Kumar, 2004)نفوذپذیری، دادند نشان خود مقاله در گروهی

برایارزیابیسطحآبزیرزمینیدارند MLP الگوریتم حدایقلنرونمیانیبهترینپیشبینیرا  با

.(Lallahema et al., 2005) عصبیمصنوعیبرایپیشبینیمیزانپخشیدگینیتراتازمدلشبکه

است شده یقابلیتباالیآناشاره به استو شده استفاده آبهایزیرزمینینیز  Almasri and)در

Kaluarachchi,. 2005). برایمقایسهارجحیتهریکاز همچنینآنهابهایننکتهاشارهکردندکه

شبکهعصبیم یا کافیروشمدلهایآماریو بهپارامترحدایقلمیانگینمربعاتخطا صنوعیاتکا

است شده آماریپیشنهاد تر مطالعاتگسترده و نبوده روابط. عصبیمصنوعیو شبکه مقایسه با

رگرسیونیبرایپیشبینیهدایتهیدرولیکیاشباعوظرفیتنگهداریآبدرخاک،بهکاراییباالتر

دستپیداکردندکهبرلزوماستفادهازسایرالگوریتمشبکهروابطرگرسیونینسبتبهشبکهعصبی

برخیدیگرازمحققینبرایتخمینتواننیتریفیکاسیون . (Merdun et al. 2006)عصبیتاکیدکرد

 نسبت ورودی دو وجود با تنها و کردند استفاده مصنوعی عصبی شبکه از ظرفیت C/Nخاکها و

دریکبررسیبرای.(Eriko et al., 2008)وبیدستپیداکردندنگهداریآبدرخاکبهنتایجمطل

ارزیابیمیزانفرسایشوغلظتعناصرغذاییدررواناب،ازشبکهعصبیمصنوعیاستفادهکردندوبه

 روانابدستیافتند غلظتآمونیاکدر مورد خصوصدر به   ,Minyoung et al)نتایجمناسبی

بهارزیابیخصوصیاتهیدرولوژیکیباشبکهعصبیمصنوعیپرداختندندانشمنداعدهایاز.(2008

برخی.(Mutlu et al, 2008)دستپیداکردندRBFنسبتبهMLPکهدرآنبهکاراییباالترشبکه
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دیگربهپیشبینینحوهتوزیعذراتخاکبااستفادهازمدلشبکهعصبیمصنوعیپرداختندونتایج

مدلشبکهعصبیایجادشدهیقادربهتعمیمتوزیعپراکنشذراتخاکدرمناطقیباآنهانشاندادکه

 Rub et.(Zhengyong et al. 2009)دامنهدادههایورودیمشابهبادادههایموردبررسیاست

al(2009) ازشبکههایMLPوRBFبرایبرآوردشاخصهایناهمگنیخاکاستفادهکردندکه

آ های بررسی طبق شبکه بودMLPنها، برخوردار باالتری کارایی پوشش.از برآورد برای محققی

 شبکه کاراییباالتر به طیآن که کرد هایعصبیمصنوعیاستفاده شبکه RBFجنگلیخاکاز

گروهیازمحققینازشبکهعصبیمصنوعی.(Hyontai., 2009)دستیافتMLPنسبتبهشبکه

نتایجآنهایقابلیتباالیشبکهعصبی.سنگیندرخاکاستفادهکردندبرایتخمینمیزانجذبفلزات

داشتنخصوصیاتپایهخاکتاییدکرد با تنها برخیمحققینازشبکه  (Anagu et al., 2009).را

عصبیمصنوعیومدلسریهایزمانیبرایتخمینمیزانشوریوآبخاکاستفادهکردندکهنتایج

یباالترشبکهعصبینسبتبهسریهایزمانیدرتخمینشوریخاکبود،درآنهانشاندهندهکارای

 Ping Zoua et) حالیکهمدلسریهایزمانیمیزانآبخاکرابادیقتباالتری،تخمینمیزدند

al., 2010).  برایشبیهسازیپایداریخاکدانههاازمدلشبکهعصبیمصنوعیوتوابعرگرسیونی

ایجآنهاکاراییباالیمدلشبکهعصبیمصنوعینسبتبهتوابعرگرسیونیرانشاننتاستفادهکردند

دریکبررسیبااستفادهازپارامترهاییشاملرس،شن، .(Alijanpour shalmani et al., 2010)داد

هدایتهیدرولیکیاشباعوحجمآبدرخاکبهپیشبینیمیزان وزنمخصوصظاهری، سیلت،

نتایجاونشان.کتوسطمدلشبکهعصبیمصنوعیومدلرگرسیونخطیپرداختنفوذپذیریخا

 رگرسیونخطیمیباشد عصبینسبتبه مدلشبکه باالتر کارایی  ,.Ibrahim Ekhmaj)دهنده

براساسنتایجبهدستآمدهتابعسکانتهیپربولیکباالترینضریبهمبستگیوکمترین. (2010

 شبکهعصبیدریکبررسیبهمقایسهروشهاینروفازی،.یرتوابعدارابودمیزانخطارانسبتبهسا

(MLP, RBF) ورگرسیونخطیچندگانهدرتخمینپتانسیلآماسکانیهایرسیبابررسیچندین

فاکتورآماریپرداختهشد شبکهعصبیمصنوعیباالترینRBFبراساسنتایجبهدستآمدهمدل.
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دار بودیقابلیتپیشبینیرا ا آنمدل. رگرسیونخطیMLPپساز نسبتبهمدلهاینروفازیو

 بود باالتری کارایی .(Yilmaz and Kaynar., 2011)دارای بانکاطالعاتیخاکهای از استفاده با

استفادهازمتغیرهایمقدارمادهآلی،رس،سیلتریزو توابعیبرایبرآوردpHدانمارکوبا خاک،

 .یونیخاکارایهدادندظرفیتتبادلکات
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هاموادوروش-9

موردمطالعهمنطقهیمکانتیمویقع-9-2

 42حوضهآبریزدریاچهارومیه، و مساحتکلدرصد84/8کیلومترمربعاستکه244هزار

تبریز،ارومیه،مراغه،مهاباد،هاییماننددشتاینحوضهباداشتندشت.گیردکشورایرانرادربرمی

هایارزشمندفعالیتکشاورزیومیاندوآب،نقده،سلماس،پیرانشهر،آذرشهرواشنویه،یکیازکانون

آبدریاچهارومیهبسیارشورومیزاننمکمحلولدرآندوبرابر.رودشمارمیدامداریدرایرانبه

هااستایقیانوس 238دریاچهارومیهدارای.هایکلرورهسدیکاستآبآبدریاچهارومیهازدسته.

بهعنواناندوختهطبیعیجهانبهثبترسیدهاستکههمهآنجزیره ازسویسازمانیونسکو ها

)است همکاران، و (2933سکوتی  به ارومیه دشت جنوبی بخش در تحقیق این. 94433مساحت

دروارومیهدریاچهغربدرارومیهدشت.است سیدهر انجام به غربی آذربایجان استان در و هکتار

استگردیدهوایقعارومیهشهرشریقیجنوب درطرحاجرایمحلجغرافیاییلحاظبهوایقعدر.

وشریقیطول482934حداکثرتاوشمالیعرض1298934وشریقیطول433424حدایقل

(2-9شکل)استگرفتهیقرارشمالیعرض1243144

منطقهموردمطالعهمویقعیت-2-9شکل
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 هواوایقلیم-9-8

شناختایقلیمورژیمآبوهوایییکمنطقهوعواملموثربرآننظیردرجهحرارت،بارندگیو

.ایبهمنظورتولیداتکشاورزیودامیومدیریتاراضیضروریاستتبخیردربرنامهریزیهایمنطقه

 .دهاستمشخصاتایقلیمیمنطقهموردبررسیذیالُارائهش

جریاناتهواییموثربرمنطقهشاملدوبخشعمدهجریانهایفصولگرماستکهازطرفشمال

میدهد فرار تحتتاثیر منطقهرا و بهجنوبکشیدهشده زمستانبهصورتتودههوایسرد .در

لولبخشدومجریانهایفصولسردمیباشدکهبارندگیهایفصولگرماستانخصوصاُدرارتفاعاتمع

 .عملکرداینسیستماست

معلولسیستمهایباران کلیریزشهایجویمنطقه زایغربیاستکهسهمبیشتریازبطور

دریافتمی غربرا در ترکیه داردجریاناتشمالغربو در.  سال از هشتماه اینجریاناتحدود

هاهاوفراوانیسیکلنیستمحداکثرنفوذس.هایاستانراموجبمیگرددمنطقهفعالشدهوبارندگی

.درماههایبهارمیباشدکهرژیمبارندگیباحداکثربهارهمنطقهراتوجیهمیکند

 .(Bani Naemeh,2003)دیابحدایقلبارشهادرحواشیدریاچهاستکهبهطرفارتفاعاتافزایشمی

 باد-9-8-2

 :نوعبادمیباشند9بادهایمنطقهشامل

الف شمالشرقبادهایشریقی( سمتشرقو تمامفصولسالاز در است، موسوم مه باد به که

دهدکهازجریاناتسردومرطوبکهازدریایخزروعرضمیانهواردمنطقهراتحتتاثیریقرارمی

گرددمنطقهمی ماهیتسردو. شبرفبارانبامرطوبخوددرفصولمختلفموجبریزاینبادبا
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 شودمیافزایشرطوبتهوا نزدیکیسطح. تابستانتشکیلنقطهشبنمدر اثراتمهماینباددر از

 .زمینمیباشد

تحتتاثیریقراردادهوآقیلمعروفمی(ب بادهایغربیدرفصولگرمازسمتغربمنطقهرا

گرممرطوببودهولیبعدازایجادبارندگیدرمسیرخودبهجریاناتخشکواینبادباماهیت.باشد

.ءمدیترانهبودهوبارشهایمنطقهراموجبمیگردنداینبادهاازمنشا.گرددتبدیلمی

وگرموخشکبودهوازسمتجنوبوجنوبغربمنطقهراتحتتاثیریقراریقرهیلیابادسیاه(ج

 .میدهد

 سانتی2/23متوسطدمایسالیانه درجه ساالنه میانگینتبخیر و میمیل1/2923گراد  باشدیمتر

(Bani Naemeh,2003). 



 ایقلیم-9-8-8

ایقلیممنطقهنیمهخشکوبراساسروشآمبرژهنیمهخشکسردبراساسطبقه بندیدومارتن،

 .(Bani Naemeh,2003)باشدمی

منابعآب-9-9

 آبهایسطحی-9-9-2

میهاستکهدرآندشتارومیهیکیازمهمتریندشتهایاستانآذربایجانغربیوشهرستانارو

هاینازلوچای،روضهچای،شهرچایوباراندوزچایجریاندارندکهدربخشجنوبیدشترودخانه

.چایوباراندوزچایجریاندارندیعنیمحدودهموردمطالعهدورودخانهشهر
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 آبهایزیرزمینی-9-9-8

 حدود433از ارتفاعات، ونمترمکعبدبیورودیبهمیلی18میلیونمترمکعبحجمبارشدر

تشکیلمیدهد میلیونمترمکعببرآورد29/43میزاننفوذباراندرسطحدشتمعادل.دشترا

.شودمیلیونمترمکعبموجبتغذیهسفرهآبزیرزمینیمی14/223نفوذعمقیمعادل.شدهاست

ااعمالضریبنفوذآبیاریشودکهبمیلیونمترمکعبجهتآبیاریمزارعساالنهمصرفمی23/444

-میلیونمترمکعبصرفنفوذبهمنابعزیرزمینیمی92/224درصد،سالیانهبالغبر24بهمیزان

هایایزوپیزومترحاصلمیزانتخلیهجریانمنابعآبزیرزمینیبهدریاچهارومیهبراساسنقشه.شود

میلیونمترمکعبازآبزیر23حدود.ستمیلیونمترمکعبا44ازپمپاژچاههایاکتشافیساالنه

میلیونمترمکعبزهکشیشدهو48درانتهایدشتمقداریدرحدود.شودزمینیصرفتبخیرمی

میلیونمترمکعبدرسالبیانگرحجمعظیمهدررفت93/2نتیجهاینکه.بهدریاچهارومیهمیریزد

نشانمیدهدکهمیزانافتآبزیرزمینیسالیانهبررسیهایانجامشده.پتانسیلآبزیرزمینیاست

 .(Bani Naemeh,2003)باشدسانتیمترمی1حدود

کشاورزیمنطقه-9-1

بودنغربیازمناطقعمدهومستعدکشاورزیکشورمحسوبمیاستانآذربایجان شودکهبادارا

بیشاز84/8وسعتیبرابر بهخوددرصدوسعتاراضیزرا4درصدکلمساحتکشور، را عیکشور

است اختصاصداده . سال اساسآمار بر  2944وسعتاراضیکشاورزیاستان حدود ،2384433

استکه 424232هکتار آنزیرکشت، زراعتآبیو844443هکتار دیم،943141هکتار هکتار

تحتهکتار1398هکتارزیرکشتمحصوالتباغیدیم،12249هکتارمحصوالتباغیآبی،44428

 .باشدهکتارزیرکشتدرختانبارورمی44844نهالوکشت
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چایونازلوچایکههمهسالهبهدشتارومیهازرسوباتغنیرودهایباراندوزچای،شهرچای،روضه

است پوشیده سازند، می مشروب را آن آبخور اراضی منظم طور جغرافیایی،. شرایط به توجه با

.میهکشاورزیاستواکثرصنایعآننیزوابستهبهکشاورزیاستمهمتریناشتغالدرشهرستانارو

مرکزیو4شهرستانارومیهشامل انزل، بخشاستکهشاملبخشهایسیلوانه،صومایبرادوست،

منطقهموردمطالعهیقسمتجنوبیدشتارومیهاستکهجزوبخشمرکزیمحسوب.نازلومیباشد

 .ندوزشمالی،باراندوزجنوبی،بکشلوچایوترکمانتشکیلیافتهاستدهستانباراندوز،بارا4شدهواز

وسعتاراضیزراعیوباغاتدشتارومیهبهتفکیکمحصوالتآبیودیموباغیبهاینصورت

که است : آبی زراعی محصوالت مساحت مجموع11223مجموع دارای باغی محصوالت و هکتار

است23434مساحت هکتار زرا. برمحصوالت بالغ مساحتی نیز ارومیه دشت در دیم باغی و عی

 .هکتاررااشغالکردهاست29113

درصدمساحت،محصوالتزراعیآبی،88درصدو98دربینمحصوالت،گندمویونجهبهترتیببا

درصد94و42درصدکشتباغاتآبی،وگندمونخودبهترتیب43و81انگوروسیببهترتیببا

گردد،ایکهدردشتارومیهبهکشتآنهاایقداممیتدیم،خودرابهعنوانمحصوالتعمدهمحصوال

 .(Bani Naemeh,2003)معرفیمینمایند

زمینشناسی-9-4

چ شناسی زمین مطالعات اساس آذربایجانبر گستره ارومیه، گوش منطقههار محدوده در غربی

التفرمپایدارتبدیلگردیدکهدریاییکمعمقسطحاینشمالغربایراندراواخرپرکامبرینبهیکپ

بود پوشانده را پالتفرم جنبشهایکالدئیندریایاودیسینعقبنشینی. آغاز اودیسینپایانیبا در

است شده حاکم منطقه بر کالدونین خشکی و کرده باالیی،. اردویسین رسوبات دلیل همین به

تشکیلنشده دونیندرمنطقه اندسیلورینو پیشرویدریایپرمینرویاین. خشکیبا آن، از بعد
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شد هایکهنگسترده نهشته بر ایندریایپیشرونده و پرمینآغاز دوره پالتفرم حرکتتریمالی.

موجبراندهشدنپوستهایقیانوسبرلبهباختریآذربایجانگردیدندکهحضورآمیزههایرنگینآنرا

رسوباتخودرادر(سازندیقم)مجددمنطقهدریاییائوسنوالیگومیوسنبافرونشست.نمایدتاییدمی

حرکاتآلپیپایانیمنطقهشکل در باالخره و دادند کهنیقرار سنگهایچینخورده بستریاز ابر

 .(Bani Naemeh,2003)کنونیخودرابدستآورد

سیرجان زون جزء ارومیه دشت غرب جزء-ارتفاعات ارومیه دشت و مرکزیسنندج ایران زون

همچینگسل.وجوددریاچهفوقاشباعازنمکارومیهازویژگیهایمنطقهاست.محسوبمیگردد

می بر شمالبهگسلتبریز از فروافتادگیدریاچهارومیهکه میکندکه اینمنطقهعبور از خورد،

باشد آن عملکرد دلیل به است ممکن ارومیه ایر. زون برخورد محل گسل زوناین با مرکزی ان

 .(Bani Naemeh,2003)شودکهبنامگسلزرینهرودمشهوراستسیرجاندرنظرگرفتهمی-سنندج

هایسنگیموجوددرمنطقهشاملبخشجنوبیدشتارومیهوارتفاعاتحوزهآبخیزرودخانهواحد

هایآبرفتیباوطافکنهمخرهایآبرفتیجدید،باراندوزچایباتنوعیازسنگهایرسوبیشاملپادگانه

سنگ هایپرمینآهکدار،هایآهکیدولومیتسنکوارترنریو باروت،، سلطانیه، سازندهایکهر،

باشدکهسازنداولیازمیال،درود،روته،الیکاوشمشکبهمراهرسوباتجدیدترشیاریوکواترنریمی

 .(Bani Naemeh,2003)گسترشبیشتریبرخورداراست

ایآذریننظیرگرانیتباسنمابینژوراسیکوائوسننیزدربخشهاییازمنطقهرخنمونهسنگ

عملکرداینگرانیتهابانفوذدراغلبسنگهایآهکیموجب.انددارندکهبهشدتتکتونیزهوخردشده

دکهدرباشندیوریتوگابرونیزازجملهسایرسنگهایآذرینمی.انددگرگونیهایمجاورتینیزشده

 .یقسمتهایبامساحتاندکدرمنطقهپراکنشدارند

باشندکهدرسنگهایدگرگونشدهکهاغلبشاملشیست،مرمر،ریولیت،گنیسودولومیتمی

وجوداینسنگهابراثر.اثرفازهایمتعددتکنونیکیبررویآنهابهشدتخردشدهوتکتونیزههستند
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توده استهایآذرینگرانیتی،نفوذ شده دیوریتیذکر گابروییو به. رنگینمرسوم آمیزه مجموعه

ایازسنگهایبازیکالیهالیهکمپلکسافیولیتینیزدرمنطقهرخنموندارندکهدروایقعمجموعه

 .(Bani Naemeh,2003)دباشنمی

کشاورزیدارایاهمیتمی کاربریاراضیو نظر از آنچه بینواحدهایسنگیمنطقه شد،بادر

:اندسازندهایکوارترنریهستندکهذیالٌتشریحشده

 سازندکواترنر-9-4-2

هایآنهابهصورتعالوهبردریاچهارومیهوباتالیقهایاطرافآنسازندهایزمانکواترنرونهشته

هاوهایآبرفتییقدیمیوجدیدوباالخرهرسوباتکفرودخونههایکهن،پادگانهزمینلغزهسنگها،

:باتالیقهایاطرافرخنموندارندکهدارایمشخصاتزیرهستند

 Qt1هاییقدیمیپادگانه-

هاازازنظرلیتولوژیاینپادگانه.هاییقدیمیپوششنسبتاٌکمیازدشتراتشکیلمیدهدپادگانه

ماسهسنگ تشکیلگردیدهکنگلومراینیمهسختو اندهایدانهدرشتسختشده هااینپادگانه.

.گیرندتریقرارمیداررزیسازندهایکهنایافقیویابادگرشیبیزاویهمعموالٌبهگونه

 Qt2هایجوانپادگانه-

فرازایپاییناینپادگانه در پادگانهها لیتولوژیوترینسبتبه نظر از و دارند هاییقدیمییقرار

پادگانسخت با شدگینیز از دارند، تفاوتهاییرا ازمساهایمزبور بیشتر حتبیشتریبرخوردارندو

هایکشاورزیویقلوهسنگ،شن،ماسهریزودرشتسختنشدهتانیمهسختهستندکهاغلبزمین

 .اندمزارعراتشکیلداده
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 QalوQsهایآبرفتیجوانباتالیقهاونهشته-

رسوباتکفرودخانه بیشتر آبراههنهشتههایآبرفتیجوان، و هستنها مجموعهها از ایازدکه

-تشکیلشده(بلوکهایسنگی،یقلوهسنگهایدرشتوریز،شنوماسهورس)هایریزودرشتنهشته

 .اند

هایاینرمکهبهصورتباتالقوپهنههایدریاچههایدریاچهارومیهرانهشتهبخشوسیعیازکرانه

اندتشکیلدادهگلیهستند، بیشترازجنس)والیبسیاردانهریزهایمذکورازجنسگلنهشته.

تجزیهجلبکهایسبزوترکیب.باشندهابهرنگسیاهمیهستندکهمعموالٌدرکرانه(گلهایآراگونیتی

نهشته با اینجلبکها در موجود نهشتهکربنآلی رنگاین علتسیاهی نرم هستندهای  Bani)ها

Naemeh,2003). 

 خاکشناسی-9-4

 هایمتشکلهرافی،شکلظاهریزمینوخاکفیزیوگ-9-4-2

هایدشت،ایهایدامنهواحدفیزیوگرافیدشت9ازنظرپستیوبلندیدرمنطقهموردمطالعه،

 :شودایواراضیپستوشوردیدهمیآبرفتیرودخانه

زانتقالیازنشستمواددانهریای،خاکهادراثرانتقالوتهدرواحدفیزیوگرافیدشتهایدامنه(الف

دهوپستیودرصدتجاوزننمو4-2ارتفاعاتدریقسمتهاینسبتاٌمسطحتشکیلشدهکهشیبآنهااز

سریخاک1اینواحدشامل.باشدکموخاکهایتکاملیافتهبابافتسنگینمیبلندیدرآنهانسبتاّ

 .باشندبهنامهایدیدان،کوکیا،داشآغروباالنجمی

-هادرطیدورهنشسترسوباترودخانهایبراثرتهوگرافیدشتهایرسوبیرودخانهواحدفیزی(ب

غیانبراثرگذشتزمانشدهودارایخاکهایبابافتسبکتاخیلیسنگینومتکاملباتوجههایط
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وزمانوزهکشیمی باشندبهنوعرسوبواثرآبوهوا سریخاکبهنامهای2اینواحدشامل.

 .باشدلومیآغچهزیوه،هفتپستان،چوبتراش،ساراجوق،دربرود،یقورتتپهوعربوز،باراند

اندوحالتکندیواردشاهیدرفیزیوگرافیاراضیپستوشوریقرارگرفتهسریخاکهایجبل(ج

 .(Bani Naemeh,2003)دباشسدیمیوشوریویقلیائیتصفتبارزاینخاکهامی

 اهمورفولوژیخاک-9-4-8

طبقه اکریکو یکافقسطحی دارای طبقهاغلبخاکها زیر در مکعبی خوب ساختمان با ای

ایاینخاکهاعمدتاٌدردشتهایدامنه.باشدکهدرآنهاافقتجمعآهکتشکیلشدهاستسطحیمی

باایبعضیازخاکهانیزدارایطبقهسطحیاکریکوطبقه.اییقراردارندودشتهایرسوبیرودخانه

زیرطبقهسطحیمی باشندکهدرواحدفیزیوگرافیاراضیپستوساختمانمنشوریوستونیدر

 .شوندشوربامشخصاتماتلینگوگلیشدن،دیدهمی

افقهای و مینرالوژیکی شیمیایی، فیزیکی، خصوصیات جغرافیائی، پروفیلی، اساسمشخصات بر

خاکهایمنطقه رطوبتی، رژیمحرارتیو و رژیممشخصه با اینسپتیسولها رده در مطالعه مورد

رژیم شده نظر تجدید نقشه از استفاده با زریککه رطوبتی رژیم مزیکو وحرارتی هایرطوبتی

 .گیرندحرارتیخاکهایایرانتعیینشدهاست،یقرارمی

دارایافقمشخصهاکریکبودهوافقهایمشخ صهزیریدرمنطقهموردمطالعهتمامخاکهاعموماٌ

می دارا کلسیکرا یا باشندکامبیکو یا. شکافهاییبهعرضیکسانتیمتر اینخاکها بعضیاز در

 .(Bani Naemeh,2003)سانتیمتروجوددارد43ردرعمقبیشت
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هایخاکبرداشتوآمادهسازینمونه-9-4

نمونهدر28بهتعدادنمونهبرداریبهروششبکهمنظم.انجامشد2932طرحمذکوردرتابستان

 های 8433-2933فاصله عمق از ارومیه دشت خاکهای از 84-3متری انجام متری .شدسانتی

(GPS)مویقعیتهرنقطهنمونهبردارینیزبادستگاهمویقعیتیابجهانی
هاپسازنمونه.ثبتشد2

هایآنهاازالککلوخهساعتدرهوایآزاد،خشکوپسازکوبیدن12انتقالبهآزمایشگاهبهمدت

 .میلیمتریگذراندهوآمادهتجزیهفیزیکیوشیمیاییشدند8

 

 برداریشدهمویقعیتجغرافیایینقاطنمونه8-9شکل

                                                                 

1 -Global Positioning System 
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تجزیهشیمیاییخاک-9-2

 یقابلاستفادهفسفر-9-2-2

هانیزاده،علیاحیائیوبهب.)برایاندازهگیریفسفریقابلاستفادهازروشاولسناستفادهگردید

2949.) 

یقابلاستفادهپتاسیم-9-2-8

علیاحیائی)آمونیومنرمالخنثیصورتگرفتبااستفادهازاستاتاستخراجپتاسیمیقابلاستفاده

(.2949وبهبهانیزاده،

 کربنآلی-9-2-9

بالک ـ روشوالکلی گیری اندازه این در استفاده زاده،)بودروشمورد بهبهانی و احیائی علی

2949.) 

کربناتکلسیممعادلخاک-9-2-1

اندازهگیریشدNaOHکربناتکلسیممعادلخاکبهروشتیتراسیونبرگشتیبا برایخنثی.

علیاحیائیوبهبهانی)کردنکربناتکلسیمودرصدکربناتکلسیمموجوددرخاکمحاسبهگردید

(.2949زاده،

هدایتالکتریکی-9-2-4

رساناییالکتریکی عصاره هدایتسنج4/2:8در دستگاه وسیله آببه مدل Jenway خاکبه

اندازهگیریشد1323 درآزمایشگاهومشخصکردنهدایتالکتریکی. توجهبهدمایعصارهها با



41 

 

 نرمالKCl2/3)محلولاستاندارد هدایتالکتریکی( محیط، دمایآندر دمایو در 84نمونهها

.گردیددرجهسانتیگرادمحاسبه

اسیدیتهخاک-9-2-4

pHخاکبهآببااستفادهازالکترودشیشهایمتصلبه4/2:8خاکدرسوسپانسیونpHمتر 

Jenwayبرایهرخاکاندازهگیریشد9383مدل.

 عناصرریزمغذیآهن،رویومنگنز-9-2-4

استخراجوبادستگاه DTPAیقابلجذبدرخاکباعصارهگیر(Mn ،Fe ،Zn)عناصرریزمغذی

جذباتمییقرائتشدند کالتهاییتشکیلمیدهندکهامکاناندازهگیریDTPAاینعناصربا.

مولبرایایناستکهمحیطعصاره32/3استفادهازکلرورکلسیم.آنهارادرعصارهفراهممیکند

کربنات حاللیت از نتیجه در باشد، تعادل در کلسیم کلرور با آهکیگیری خاکهای در کلسیم

.جلوگیرینماید

تجزیهوتحلیلهایآماری-9-3

آمارتوصیفی-9-3-2

که آزمایش، و هایتحتمطالعه داده استکه محاسباتآماریالزم یا گونهمطالعه جهتهر

بصورتتودهایازاعدادخامهستند،بهشکلخاصیمنظمگردند بهصور.معموالً تیدادههامعموالً

اندثبتخواهندشد گیریشده اندازه یا کهمشاهده ترسیم. هایعددیدرجداولو تنظیمداده

نمودارهاازاولینمراحلتجزیهآماریبودهوایندادههازمانیکهمرتبشوندحاویاطالعاتمهمو

باشند می مفیدی م. در هستند، مفیدی اطالعات دارای اینکه علیرغم آماری های وردشاخص
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متغیرهایپیوستهایمانندخصوصیاتخاکنمیتوانندبهطورکاملمفیدوایقعشوند؛لذااستفادهاز

دارایاهمیتبیشتریاست ها هاییمانندوضعیتتوزیعداده پارامتر برای. ها وضعیتتوزیعداده

بیشترزمینآماریدارایاهمیتخاصیاست کارهایآماریو میانگین،وضعیتیکتوزیعشامل.

میانه،مد،حداکثر،حدایقل،انحرافاستاندارد،چولگیوکشیدگیمیباشندکهاینویژگیهامویقعیت،

دراینبینبررسینرمالبودنتوزیعدادههادارایاهمیت.پراکندگیوشکلتوزیعرابیانمیدارد

خاصیاست اکثرنظ. توزیعنرمالمهمترینالگویآماریاستو محاسباتواستداللاصوالً ریهها،

اهمیتدیگرتوزیعنرمالدرایناستکهتوزیعفراوانیپدیده.هایآماریبرمبنایآنبناشدهاند

.هایطبیعی،کهبارعایتاصولصحیحآماریموردتحقیقیقرارمیگیرد،غالباًبهصورتنرمالاست

ارگیرددارایتوزیعفراوانیخاصخوداستازطرفیچونهرمتغیربههرشکلکهموردمطالعهیقر

 توصیف .میتوانبااستفادهازاصولآماروریاضی،آنمتغیرهایاتوزیعآنرابهنرمالتبدیلکرد

.صورتگرفتSPSSوExcel افزار نرم از استفاده با ها داده آماری

 آماری زمین های تحلیل و تجزیه-9-3-8

 و هایمکانیراتجزیههایتصادفیاستکهخواصدادههاومدلکنیکایازتزمینآمارمجموعه

 :یابدآمارحولدومحورسامانمیمباحثزمین .کندتحلیلمی

 هاتبیینساختارفضاییداده-2

هایمشاهدهشدهبرایبرآوردهایموردنظرتعیینوزنهریکازداده-8

 از آمده دست به های نمونه کالسیک، آمار ستکهدرا این کالسیک آمار با روش این اصلی تفاوت

 در معین کمیت یک شدۀ اندازهگیری مقدار و گرفتهمیشوند درنظر تصادفی صورت به عمدتاً جامعه،

 نخواهد معلوم فاصلۀ به و دیگر نمونۀ در کمیت مقدارهمان دربارۀ اطالعاتی هیچگونه خاص، نمونۀ یک

 و ها نمونه فاصله و ها نمونه جامعه در کمیت یک مقادیر توان می رآما درزمین صورتیکه در داشت؛
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 که شود می فرض کالسیک، آمار در همچنین. کرد بریقرار ارتباط هم به نسبت آنها گرفتن یقرار جهت

 دیگر بخش و تصادفی آن از بخشی آمار، درزمین که درصورتی است، تصادفی متغیر یک تغییرپذیری

 بودن ایستا آماری، زمین روشهای از استفاده شرط. باشد می وجهت فاصله عتاب و ساختار دارای آن

 توزیع به باید نیز ها داده توزیع ضمناً .است تشخیص یقابل تغییرنما نیم طریق از که باشد می متغیر

.(2929؛مهدیان،2923نصرتپور،)باشد نزدیک نرمال

2تغییرنماآنالیز-9-3-8-2

 تغییرات تغییرنما. میگیرد تغییرنماصورت از استفاده با مکانینیز تغییراتساختار تحلیل و تجزیه

 آمارجهت زمین اساسی ابزارهای از و داده نشان را خاص یکمتغیر پذیری تغییر ساختار یا فاصلهای 

 ,Nayanaka  et al ؛   et al., 2009) Yi-chang میباشد خاک خصوصیات مکانی تغییرات بررسی

 به یکی نقطه دو در Z(x+h) و Z(x) مثالًدومقدار کمیت، دو برایمقایسه روش ترین طبیعی(. 2010

 .کنیم بررسی را آنها اختالف که دارندآناست یقرار هم ازh فاصله به که x+hدیگری و x مختصات

 موردZ(xi+h)-Z(xi)  تحلیلمیانگین و تجزیه برای و نبوده مهم اختالف این کهعالمت است بدیهی

میگیرد یقرار نظر x های مویقعیت تمام برای را |Z(x)-z(x+h)|میانگین بایستی بنابراین. x+h و

بگیریم در و کرده محاسبه نظر آنجاییکهمتوسط. صفرو این از صفراستدر به نزدیک یا کمیت،

)میگیرند نظر در را اختالف مجذور عمل، 2922دیانیوهمکاران، اولینتغ آنالیز(.  مرحله ییرنما

است آماری زمین آنالیزهای انجام توسط شده ارائه فرمول از تغییرنما محاسبه جهت اینتحقیق در.

.(2-9معادله)شدهاست استفاده(2332)لجندر و(2332) گووارتز

(9-2) 
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1- Variogram 
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 و استh مانند فاصلهای هر زایا به درمحاسبه رفته بکار های نمونه جفت تعدادN(h) آن در که

.شود می کم ها جفت تعداد یابد افزایش h چه هر معموالً

نما تغییر نیم مدلسازی-9-3-8-8

 فرآیندبرازش.شود داده برازش آن بر تئوری مدل مناسبترین است الزم نما، تغییر نیم کاربرد از یقبل

 Karaman et (2009است برخوردار زیادی اهمیت از تجربی تغییرنمای نیم یک بر مناسب مدلتئوری

al., (. برازش یقابل هایتئوری مدل کلی بطور .دارد عملی و تئوری بهفرضیات بستگی مدل نوع انتخاب 

 تغییرنما نیم ،مقدارh افزایش با گروه این کهدر :آستانه فایقد گروه-2:هستند دسته دو نما تغییر نیم بر

می تغییرنماها، نیم گونه این به یقابلبرازش های مدل انواع از .رسد نمی ثابتی حد به و یافته افزایش

 افزایش با گروه کهدراین:آستانه حاوی گروه-8.برد نام را 9وسهمی8،دویسین2هایخطی مدل توان

 های مدل انواع از.رسد می ثابت مقداری به سپس یابد، می افزایش تغییرنما نیم مقدار ابتدا h فاصلۀ

گوسی4نمایی ،1هایکروی مدل میتوانبه تغییرنماها، نیم گونه این به برازش یقابل تو4، 4درتو و

 (.2929مهدیان،)اشارهنمود

2روشکریجینگ-9-3-8-1

 این عمدۀ تفاوت .دارد وجود دارند، مکانی تغییرات که متغیرهایی برآورد برای مختلفی های روش

 تخمین مورد نقطۀ اطراف شدۀ مشاهده نقاط به که است وزنی فاکتور محاسبۀ نحوه به هامربوط روش

 خاک و آب مطالعات در زیادی کاربرد که روشکریجینگ اینجا در.(2929مهدیان،)شود دادهمی

                                                                 
1 - Linear Model 

2 - Dewijsian Model 

3 - Parabolic Model 

4 - Spherical Model 

5 - Exponential Model 

6 - Gaussian Model 

7 - Nested Structure 
8 - Kriging 
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 و تخمین آماری های روش کلیه برای یافته تعمیم کریجینگنامی کلی بطور.است شده معرفی دارند،

 کریجینگنامگذاری آمار، پیشگامان از یکی افتخار به تخمینگر این .تاس ای ناحیه برآوردمتغیرهای

:است (8-9)شکلمعادله به خطی تخمینگر یک کریجینگ .است شده

(9-8) 





n

i

xix
1

)()(  

λi و xi  نقطۀ در شده مشاهده مقدارمتغیرمکانیZ(xi)  شده، برآورد متغیر مقدار : Z آن در که

  .است برآورد در ماi  نقطۀ اهمیت بیانگر شودو می داده نسبت xi  ونۀنم کهبه وزنآماری

 سازی حدایقل ویژگی میسازد، متمایز گرها تخمین راازدیگر آن که کریجینگ ویژگی مهمترین

کریجینگرامیتوانروشیدانستکهطیآنبهمجموعهنمونههابهگونهای .خطااست واریانس

میشود آماریداده تخمینگرهاوزن بینسایر در بلکه نااریبشود تنها نه ترکیبخطیآنها که

 استفاده نحو بهترین به موجود اطالعات از که دهد می نشان امر این.حدایقلواریانسراداشتهباشد

 .دهد می نیز را آن خطای مقدار تخمین، هر همراه بنابراینکریجینگ .است شده

 دارای تخمینگرها همۀ مانند کریجینگ.باشد می دارا را خوب تخمینگر یک ویژگی دو کریجینگ

 خطا کاهش برای و باالست خطا که را جایی که است آن کریجینگ مهم خواص از ولییکی خطاست،

 را تخمین واریانس کاهش توان می و کند می مشخص شود، استفاده بیشتری های ازداده که است نیاز

 واریانس که است آن کریجینگ دیگر مشخصۀ. کرد تعیین گیری مونهن از یقبل نمونۀاضافی یک ازاء به

 فاصلۀ بنابراین ندارد، ها داده وایقعی مقدار با ارتباطی و باشد می تغییرنما نیم تابعمشخصات آن تخمین

 خطای روی بر درنتیجه و تغییرنما نیم بر برداری نمونه نقاط پراکندگی نحوۀ و نقطۀتخمین تا ها نمونه

.(2929؛مهدیان،2922دیانیوهمکاران،)گذارد تأثیرمی تخمین

باشد می تخمینی مقادیر و حقیقی مقادیر بین خطایی واریانس نشانگر تخمین واریانس این مقدار.

محاسبه یقابل و موجود کمکی توابع طریق از خود که نما، تغییر متوسط مقادیر از استفاده با واریانس،
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شود می محاسبه ای مشاهده مقادیر زا استفاده بدون و هستند  کاربرد بر عالوه تخمین واریانس.

 برداری، نمونه بهینه، شبکه طراحی نظیر دیگر مسایل از بسیاری حل در اعتماد سطح درمحاسبه

.(2929مهدیان،)دارد کاربرد غیره و برداری نمونه مختلف های شیوه تاثیر درباره یقضاوت

تغییرات وایقعی، مقادیر به نسبت ها نمونه توزیع یعنی .شود می اتتغییر 2پیرایش کریجینگموجب

مبتنی واریانستخمین دهدکه می وزن ای گونه به آماری های نمونه به کریجینگ زیرا .کمتریدارد

منحنی کهعرض است آن معنی به این (.2929؛مهدیان،2922دیانیوهمکاران،)حدایقلباشد آن بر

 های نمونه فراوانی منحنی عرض از میانگین،بیشتر حوالی در کریجینگ از حاصل شدۀ برآورد فراوانی

 آنچه با حقیقی واریانس لذا.است وضعیتبرعکس فراوانی توزیع منحنی های کناره در ولی است، وایقعی

 می متفاوت آید، می دست به کریجینگ از که )باشد  مهم های ویژگی دیگر از.(2929مهدیان،

 در اگر میشودکه موجب خاصیت این.کرد ذکر را آن جمعپذیری خاصیت توان می کریجینگ

 برابربا فضاها، این تخمین مقادیر میانگین گیرد، صورت کریجینگ کوچکتر فضاهای از ای مجموعه

هر در که این بر مشروط باشد، است کوچکتر فضاهای تمامی حاوی که بزرگتری فضای تخمینی مقدار

(.2929مهدیان،)شود استفاده یکسانی نقاط از حالت دو

+GSمعرفینرمافزار-9-23

نرم.نرمافزارهایمختلفیبرایارزیابیهمبستگیمکانیمتغیرهاوبرآوردتوزیعمکانیآنهاوجوددارد

بهعنوانیکنرمافزارعمومیتحلیلمکانیکهدارایکاربریآسانونرمافزارسریعبوده+GSافزار

اولینبرنامهآنالیززمینآماریاستکهدر +GS.رسیبهآننیزبهآنامکانپذیرمیباشدودست

ایننرمافزاربهسرعتدرسراسرجهانبهعنوانیک.برایکامپیوترهایشخصیارائهشد2322سال

نرمافزارزمینآماریمنتخبکاربرانتبدیلشد اریاستکهایننرمافزاراولیننرمافزارزمینآم.

برآوردهمیسازد همخواستهایانعطافپذیریکمتخصصوهمنیازهایسادهیکمبتدیرا این.

                                                                 
1 - Smoothing 
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ایننرمافزاردر.ویژگیشاملتماماجزایآن،ازآنالیزتغییرنماتاکریجینگوترسیمنقشهمیگردد

:یقالبششمرحلهاصلیزیربهکارگرفتهمیشود

GS+ (Import Data) وروددادههابهمحیط -2

(Summarize Data)خصوصیاتآماریدادههایورودی -1

(Semivariance Analysis)استخراجنیمتغییرنماوآنالیزنیمتغییرنما -9

(Interpolatoon)درونیابیواستخراجتحلیلمکانی -4

 (Crass Validation)ارزیابیروشهاوپارامترها -5

 (Mapping)ترسیمنقشه -6

مدلیکهدارای.برایرسمواریرگرامهااستفادهگردید+GS ( version 5.1)ازنرمافزاردراینتحقیق

بود،ازمیانمدلهایکروی  وبیشترینضریبتبیین  (RSS )کمترینمجموعمربعاتبایقیمانده

 ،نمایی،گوسیوخطیوغیرهبرواریوگرامتجربیبرارزشدادیم

 شبکهعصبی-3-22

 زمینهشبکهامروزه بسیاریاز طبقههایعصبیدر جمله از پیشها تشخیصالگو، بینیوبندی،

مزیتشبکهعصبییادگیریمستقیمازروی.شوندسازیفرآیندهادرعلوممختلفبکارگرفتهمیمدل

بهبرآوردمشخصاتآماریآنهاستداده بدوننیاز 8338وکیلباغمیشه،)ها، شبکهعصبیبدوندر(.

بهنظ یقادر روابطبینپارامترهایموردمطالعه، رگرفتنهیچفرضیهاولیهوهمچنیندانشیقبلیاز

بینیهرخروجیمتناظرباورودیهابرایپیشهاوخروجیایازورودیپیداکردنرابطهبینمجموعه

آزاده)باشدمیپذیریدرمقابلخطاویژگیدیگرشبکهعصبی،تحمل(.8331تورسیال،)باشددلخواهمی

مراحلاصلیحلهر.هایمتصلبهمهستندهایعصبیشاملتعدادینرونشبکه(.8334وهمکاران،

استفادهازمدل(.8339گوبتاوهمکاران،)باشدمسئلهتوسطشبکهعصبیشاملآموزشوآزمایشمی

 تمایز درسالشبکهعصبیعصبیمصنوعیدر موردتوجهیقرارالگوها گرفتهاستهایاخیر شبکه.
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گوولوهمکاران،)هایآماریدارایمزایایبیشتریاستبندیکنندهدرمقایسهباروشعصبیطبقه

8339) . 

یکارآنبراساسنحوه.یکیازروشهایطبقهبندیوخوشهبندیاست  LVQ4a2شبکهعصبی

ورودی فضای منطقه   تقسیم تعدادی نبه با هم از متمایز ناحیههای وام گیری تصمیم های

-بهبردارXکالسبندیبرحسبنزدیکیبردارورودی.اختصاصیکبردارکدبههریکازآنهااست

الگوریتم.ترینبردارکدگذاریخواهدشدبردارورودیمتعلقبهکالسنزدیک.شودهایکدانجاممی

ازبینششگونه.تنشودادامهخواهدیافتهایتصمیمگیریومرکزهایآنهاثابتاویقتیکهناحیه

نام با آموزش LVQ1 ،LVQ2.1 ،LVQ23 ،(24,23) OLVQ هایالگوریتم الگوریتمLVQ4و از

 بهجهتباالبودنکارآییآناستفادهشدLVQ4a2آموزش

 LVQ4a2الگوریتمآموزش-9-22-2

       , Q , ..., q=1:بردارورودیازمجموعهآموزشباشد    اگرفرضشود

عبارتاست   نزدیکترینبردارکدبه        ,               بردارکدباشد   و

:از

(9-4)            
          

 :  تنظیم

                                  (9-4)  

α(n)آهنگیادگیریدرطولزمانآموزشازرابطهزیربهدستآمد.

α(n)  
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باشدودرصورتیکهکالسبندیصحیحنباشدمی          اگرکالسبندیصحیحباشد

s(n)   هزیربهدستمیآیدعاملمتعادلکنندهاستوازرابط     .خواهدشد:

      
     

     
                                                                                           (9-4)  

تعدادبردارهایاستکهبهدرستیواشتباهتوسطبردار     و     دراینرابطه،بهترتیب

بنابراینازروشزیر.مشخصنخواهدشد     تاپایانتکراراولمقدار.کالسبندیمیشوندcکد

 :برایمحاسبهآناستفادهشد

       

                                                                             

                                                  

                                                           

  

λو      باشدمی     εمقادیرتوصیهشده. λو      وکیلباغمیشهو)تاس    

 .(8339پاوسینک

دیکترینفاصلههاشبکهمختصاتمکانیمیباشندوخروجیشبکهبردارکدیاستکهنزورودی

ورودیدارد با ایقلیدیسیرا ورودیاست. کدتعیینکنندهکالسبردار کامال.برچسببردار بهطور

درصدازکلدادهها23دادهموجودازنقاطنمونهبرداریشدهازسطحمنطقه28تصادفی،ازبین

برنامه .سبندیانتخابشددرصدبایقیماندهبرایآزمایششبکهبمنطورکال83برایآموزششبکهو

 .(2938مکاریانوروحانی،)انجامشد4نسخه MATLABنویسیاینمدلدرمحیطنرمافزار
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بررسیپارامترهایفیزیکیوشیمیاییخاک-1-2

 شیمیاییمربوطبه برخیآنالیزهایفیزیکیو 28نتایجحاصلاز خاکمنطقه جنوبینمونه

بر.اندادهشدهاستنش2-1وتجزیهآماریدادههایحاصلدرجدول2-1دشتارومیهدرپیوست

میتوانگفتخاکهایبررسیشدهدارایدامنهگستردهایازنظرویژگیهایاساسنتایجبدستآمده

.فیزیکیوشیمیاییمیباشند

خاکنمونه28هایتجزیهآمارینتایجحاصلازتعیینویژگی2-1جدول

 pH پارامتر
EC 

dS/m 

فسفریقابل

استفاده

mg/ kg 

پتاسیم 

قابل 

 استفاده
mg/ kg 

آهن قابل 

 استفاده

mg/ kg 

منگنز قابل 

 استفاده

mg/ kg 

بلروییقا

 استفاده

mg/kg 

 آهک

)%( 

O.C 

)%( 

8/3 4 حداقل  93/8  28/233  21/3  11/3  28/3  43/8  8/3  

1/3 حداکثر  8/99  2/234  42/242  83/22  48/28  42/1  18/98  49/4  

31/4 میانگین  23/8  32/22  48/424  43/1  14/1  28/3  21/23  44/2  

3/4 میانه  33/3  94/29  43/138  32/1  3/9  14/3  34/83  48/2  

93/3 انحراف معیار  44/4  32/24  42/821  84/9  42/8  38/3  33/4  4/3  

49/3 چولگی  34/9  32/9  38/3  34/3  31/2  92/8  12/3-  94/8  

شیدگیک  44/2  42/24  11 1/2-  4/8  29/2  89/4  22/3  94/28  

ضریب 

)%(تغییرات  
4 21/233  23/24  14/12  93/43  29/42  14/228  

92/92  23/11  

کربناتکلسیم-1-2-2

داشتهدرصدکربناتکلسیمآزاد8براساستعریف،خاکآهکیخاکیاستکهدارایبیشتراز

بندیمیزانکربناتکلسیمبرایگیاهگندمپیشنهادیدرجهروش(.2921ملکوتیونفیسی،)باشد
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ارائهشدهاستدرجدولغربیناستانآذربایجا طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکزکهازسوی

(.2921یقائمیان،)آوردهشدهاست1-8

(2921یقائمیان،)%()درجهبندیمقدارکربناتکلسیم:8-1جدول

بناتکلسیمکردرصدکالستناسباراضی

>9 (S1)خیلی مناسب 

 9-83 (S2)مناسب 

83-13 (S3)نسبتاً مناسب 



اساسجدول منطقه،8-1بر خاکهای در کلسیم کربنات از ای مالحظه یقابل درصد حضور

43/8حدایقل) حداکثر میانگین18/98درصدو خاک2142/23درصدبا گویایامکان(درصددر ،

2-1باتوجهبهنمودارفراوانیدادهشکل.وشدتآهکیبودنخاکهاستحضورفعالکاتیونکلسیم

 جدول می8-1و کردتوان مشاهده بیشاز 43که مناسب% کالسنسبتاّّ در ها یقرار( S3)داده

.اندگرفته



 فراوانی درصد کربنات کلسیم( 2-4)شکل
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بعضیعن بهمهمتریناثرسوءآهکزیادیدرخاکهایزراعی،ترکیببا اصرکودیوتبدیلآنها

برایمثال(.2921ملکوتیونفیسی،)ترکیباتتقریباًنامحلولوغیریقابلاستفادهتوسطگیاهمیباشد

مقدار آهکی، خاکهای در فسفر واکنشهای زیادی به وسیله  کانیهای سطوح در رسوب و جذب به

میشود کربناتی خاکهای فسفر ابقای و ابقا خورشیدوهمکاران،)است لسازمشک بسیار آهکی در

2924.) Javid and Rowell (2002)33گذشت از بعد که کردند گزارش درمطالعهآنکوباسیونفسفر 

 عصاره ویقابل درآمده جذب یقابل غیر بصورت مصرفی فسفر از میلیگرمدرکیلوگرم23تا14 روز،

 .بود آهکی خاکهای مربوطبه جذب یقابل رغی فسفر استوبیشترینمقدار نبوده اولسن روش به گیری

Kuczak, et al(2006) عالوهبرامالحفسفات،جذبتعدادی.بودند یافته دست نتایجمشابهی به یزن

ملکوتی)دیگرازعناصرغذاییتوسطگیاهمانندمنگنز،آهنورویدرخاکهایآهکیمختلمیگردد

یبهسنگمادر،زمانوپارامترهایتشکیلدهندهخصوصیاتخاکنهتنهابستگ(.2921ونفیسی،

خاککهعواملطبیعیبهشمارمیرونددارد،بلکهعواملانسانیوغیرانسانیدیگرینیزبرآنمؤثر

است )بوده 2929علیزاده، ایوبیوخرمالی، میزانتغییرپذیری(. Yi-chang et al., 2009؛2924؛

مقدارضریب با ) تغییراتخصوصیاتخاکرا
1
(CVمیسنجندبهاینصورتکهاگراینمیزان

دارایتغییرپذیریمتوسطو%43تا%24باشدویژگیدارایتغییرپذیریکم،اگربین%24کمتراز

 از بیش 43اگر  % است زیاد تغییرپذیری دارای ویژگی آن )باشد 2929علیزاده، تغییرپذیری(.

 تأثیرگذار گیاه رشد و غذایی عناصر جهتجذب خاک عملکرد در ندمزرعهمیتوا در خاک خصوصیات

)باشد خرمالی، 2924ایوبیو دارایتغییر92/92ضریبتغییراتکربناتکلسیم(. پذیریاستکه

 .باشدمتوسطمی

                                                                 
 - Coefficient of Variation  
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کربنآلی-1-2-8

بهطورکلینقشمادهآلیدرتأمینسالمتوکیفیتخاکرامیتوانبهصورتمنبعکربنو

 و فسفر گوگرد، نیتروژن، نظیر غذایی عناصر منبع خاک، جانداران ریز برای و...انرژی پایداری ،

توسعهتخلخل نگهداریذراتخاکبهعنوانخاکدانهیاخاکواحدوکاهشخطرفرسایشخاک،

ابقایعناصر حفظو رشدریشهای، تسهیلتوسعهو وآبو افزایشظرفیتنگهداریهوا خاکو

وظرفیتتبادلآنیونی(CEC)ییوجلوگیریازهدررفتآنهاباافزایشظرفیتتبادلکاتیونیغذا

(AEC)جلوگیریازفشردگیوتراکمخاکباپاییننگهداشتنجرممخصوصظاهریوممانعتاز،

ایجادیقشرهاوپوستههایسخت،ترکوگسل،افزایشیقابلیتخاکورزیوتغییردرخصوصیاتخاک

کاهشچسبندگی،افزایشنفوذپذیریونرمیخاک،ابقایکربنازاتمسفرودیگرمنابع،کاهشمثل

افزایش فلزاتسنگینوبسیاریازآالیندههایدیگر، اثراتمحیطیمنفیمثلاثرحشرهکشها،

خاکو آبدر افزایشسرعتنفوذ خاکو اسیدیته تغییراتسریع با مقابله یقدرتبافریخاکو

باتوجهبه(.2923؛میرزاشاهیوسعادت،2921ملکوتیونفیسی،)شتولیدرواناببیانداشتکاه

گیریکربنآلیصورتمی اندازه با آلیخاکها تخمینمیزانماده آلی، دشواریاندازهگیریماده

سازمان(.2921مؤمنیوهمکاران،)درموردحدبحرانیکربنآلیخاکاجماعنظروجودندارد.گیرد

برایبررسیمیزانکربنآلی9-1،جدولغربیناستانآذربایجا طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات

(.2921یقائمیان،)خاکارائهکردهاست

حدایقل خاکاز درصدکربنآلیدر برداریشده، خاکهاینمونه در مطالعهحاضرو 83/3در

درصدتغییرمی44/2بامیانگین(84ارهخاکشم)درصد49/4تاحداکثر(23خاکشماره)درصد

(.2-1جدول)کند
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(2921یقائمیان،)%()درجهبندیمقدارکربنآلیخاک:9-1جدول

درصدکربنآلیخاککالستناسباراضی

 >8 (S1)خیلی مناسب 

8-2/3 (S2) مناسب

<2/3 (S3)نسبتاً مناسب 



حاکیازتغییرپذیریمتوسط%(CV=23/11)تغییراتدرصدکربنآلیدرخاک مقدارضریب

درصدکربنآلیدرمنطقهموردمطالعهاستکهاینامرمیتواندناشیازمصرفکودهایآلیدر

(.2929علیزاده،)اراضیزراعیباشد

استان طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات ارائهشدهتوسطمرکز،9-1جدولبطورکلی،براساس

آوردهشده8-1لکهدرشکاتوجهبهفراوانیمقادیرکربنآلیخاکهایمنطقهوبغربینآذربایجا

.میزانموادآلیدرخاکهایموردمطالعهدروضعیتمناسبییقراردارد،میتوانگفتاست



 فراوانی درصد کربن آلی  1-4شکل 
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هدایتالکتریکی-1-2-9

نهبرداریشده،یقابلیتهدایتالکتریکیدرخاکهاینمو،2-1برپایهدادههایموجوددرجدول

(EC)ازحدایقل دسی8/99تاحداکثر(93و24هایشمارهخاک)دسیزیمنسبرمتر8/3خاکها

 متر )زیمنسبر 94خاکشماره میانگین( نوساناست2/8با در متر دسیزیمنسبر بررسی. با

ECضریبتغییراتدرصدکهمشخصمیشودآوردهشدهاست2-1کهدرجدولتغییرات ضریب

،21/233 استکه مبوده خاکمنطقه استدر تغییرپذیریزیادیداشته مطالعه ورد به. توجه با

توسط1-1جدول شده آذربایجا طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکزارائه استان غربین

%33وانفهمیدکهبیشازتمیآمدهاست9-1هاکهدرشکلنمودارفراوانیدادهو(2921یقائمیان،)

(.هاعددازنمونه49)دادههادرتناسبخیلیمناسبیقراردارند

(2921یقائمیان،()دسیزیمنسبرمتر)درجهبندیمقدارهدایتالکتریکیخاک1-1جدول

خاکهدایت الکتریکیکالستناسباراضی

 3-4 (S1)خیلی مناسب 

4-3 (S2)مناسب 

3-21 (S3)نسبتاً مناسب 

21-22 (N2)نامناسب کنونی

>22 (N1)نامناسب همیشگی
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 فراوانی میزان هدایت الکتریکی 9-4شکل

درخاکهاینمونهبرداریشدهمیتواندمربوطبهعملیاتشخم،آبیاری،ECتغییرپذیریبیشتر

باشد بلندی نیزپستیو نزدیکیبهدریاچهارومیهو بودنمیزان. ECبیشتر نزدیکهایخاکدر

بادهاییکهازسمتدریاچهارومیهبهسمت بهاثرآبدریاچهارومیه، میتوان دریاچهارومیهرا

دراراضیکهمکرراًآبیاریمیشوند.نسبتدادشودوهمچنینبهپستیآنمنطقهساحلوزیدهمی

زمینیمیشود آمدنآبزیر باال به عمقیآبمنجر نفوذ سط. آباز تبخیر نمکدربا حخاک،

 یابد می تجمع نزدیکسطح های الیه در مخصوصاً خاکو  ؛Ghassemi et al., 1995)پروفیل

(Borlaug and Dowswell, 2000 .

درمزارعیکهبهخوبیمسطحنشدهاند،ویقتیکهآبدرنقاطپستترمزرعهبهمدتزیادتجمع

تکراراینعملمنجربهایجادو.کبجامیگذاردیابدمستقیماًتبخیرشدهونمکرابررویسطحخا

(.2921مؤمنی،)گسترشمناطقشوردرسطحمزارعمیگردد
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واکنشخاک-1-2-1

pH اثر .خاکیکیازمهمترینعواملدرتأمینعناصرغذاییموردنیازگیاهانمیباشدpHخاک

برpHیاهدرخاکواثرغیرمستقیمدرمیزانحاللیتعناصرمغذیگpHبهدوشیوه،اثرمستقیم

درعملکردگیاهانزراعیمؤثرمی فعالیتموجوداتذرهبینیوجذبسطحیعناصرتوسطریشه،

باشد بینpHمناسبترین. فسفر، بهویژه غذایی، عناصر 4برایحاللیتاکثر ملکوتیو)است4تا

ایکلسیمومنیزیمفعالفراوانیوجوددارند،،کهعموماًیونه4هایباالترازpHدر(.2921نفیسی،

تحتتأثیر ترکیباتنامحلولفسفاتهایکلسیمومنیزیمبهوجودمیآیدکهیقابلیتجذبفسفررا

 دهد می )یقرار همایی، و 2929ملکوتی و(. اسیدی واکنشهای  در یقارچها بیشتر که آنجایی از

واکنشهاینزدیکبهخنثیفعالتر در باکتریها لذا آلیمؤثرترند، تجزیهمواد درشکستنو pHو

نسبتاًفعالند،نیزمناسبترینحالتبرایتجزیهموادآلیوpHنزدیکبهخنثیکههردوگروهدراین

آزادنمودننیتروژندرمرحلهاولوفسفر،گوگردوبعضیعناصرریزمغذیدرمرحلهدوممیباشد

(.2921ملکوتیونفیسی،)



(2921یقائمیان،) pHدرجهبندیمیزان4-1ولجد

خاک pHکالستناسباراضی

 4-2/4 (S1)خیلی مناسب 

4-4 (S2)مناسب 

2/4-2

4-4/4 (S3)نسبتاً مناسب 

2-8/2

4/4-8/4 (N2)نامناسب کنونی

8/2-4/2

<8/4 (N1)نامناسب همیشگی

8/2<
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 pHفراوانی میزان  4-4شکل

دهدآوردهشدهاستنشانمی2-1کهاینمونهبرداریشدهکهدرجدولانتایجحاصلازآنالیزخ

(82خاکشماره)4درنمونههایخاکازpHکهدامنه میانگین(1خاکشماره)13/3تا 31/4با

باشد می متغیر . خاکدرصد تغییرات شدهضریب برداری نمونه از درصد4های نشان که است

 انمیدهددرخاکهایموردمطالعهنشتغییرپذیریکماینویژگیرا توجهبهجدول. ارائه،4-1با

ونمودار(2921یقائمیان،)غربیناستانآذربایجا طبیعی منابع و کشاورزی حقیقاتتمرکزشدهتوسط

 pHتوانگفتکهبهطورکلیخاکمنطقهموردمطالعهدارایمی1-1درشکلpHفراوانیمیزان

همچنین.مالکمبودعناصرکممصرفبهویژهآهننیزوجودخواهدداشتبیشازخنثیاستواحت

(.2929ملکوتیوهمایی،.)هایکلسیمومنیزیمشودتواندباعثایجادترکیباتنامحلولفسفاتمی

یقابلاستفادهفسفر-1-2-4

درخا ،2-1دولکهاینمونهبرداریشدهدرجنتایجحاصلازاندازهگیریفسفربهروشاولسن،

(28خاکشماره)میلیگرمدرکیلوگرم93/8نشانمیدهدکهحدایقلفسفریقابلاستفادهدرخاک
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میلیگرمدرکیلوگرم32/22بامیانگین(94خاکشماره)میلیگرمدرکیلوگرم23/234وحداکثر

 .میباشد23/31%وضریبتغییراتآن

توجهبهاینکهحدکفایتفسفر 23برایگندم4-1درجدولبا میلیگرمدرکیلوگرم24تا

است غیبی)خاکتعیینشده ملکوتیو مطابق،(2943، فراوانیمقدار اطالعات لذا نمودار حاصلهو

میزاناینعنصردربیشترخاکهایموردمطالعهبیشترآمدهاست4-1کهدرشکلیقابلاستفادهفسفر

 این مصرف به ودربرخیمناطقنیاز ومحدودهزیادیقرارداردگرماستودرگرمدرکیلومیلی23از

.دارد وجود کود بصورت عنصر

(2943ملکوتیوغیبی،)(mg/kg)یقابلاستفادهحدودکفایت،کمبودمتوسطوشدیدفسفر4-1جدول

(mg/kg)فسفرحدود

24-23 حد کفایت

23-4 کمبود متوسط

<4 کمبود شدید





 قابل استفاده  به روش اولسن فرفراوانی فس 5-4شکل

ازآنجاکهدرخاکهایزراعیامکانازدسترفتنفسفرازالیههایخاکازطریقآبشوییتقریباً

،لذاعلتافزایشفسفریقابلاستفادهدرالیهسطحیخاکهامیتواند(2922ساالردینی،)وجودندارد



44 

 

خاکباشد به افزایشفسفر منابع ا. منابع از استیکی آلی خاکماده به و)فزایشفسفر مؤمنی

 اثرافزایشکودهایشیمیایی(.2921همکاران، میتوانددر همچنینافزایشفسفرخاکسطحی

باشدکهکشاورزانهرسالهمقادیریبیشازحدتوصیهشدهکارشناسی،بهخاکهایزراعیاضافهمی

(.2921مؤمنیوهمکاران،)نمایند

اساسنتایج گیاه Barber (1984)تحقیقاتبر باشد، خاکباال اولیه یقابلاستفاده فسفر چنانچه

ازطریقفسفرموجوددرخاکتأمیننمودهواتکایکمتریبه بخشبیشتریازنیازفسفرهخودرا

فقیرباشد،گیاهناچاریقسمتاعظمبرعکس،زمانیکهخاکازنظرفسفریقابلاستفاده.فسفرکوددارد

 .زفسفرهخودراازطریقکودتأمینمینمایدودراینصورتبازیافتفسفرازکودبیشترخواهدبودنیا

یقابلاستفادهپتاسیم-1-2-4

 برداریشده آنالیزآماریخاکهاینمونه بررسینتایجحاصلاز جدولبا به2-1در توجه با و

میلیگرمدرکیلوگرمخاکتعیین933تا843برایگندم،4-1درجدولاینکهحدکفایتپتاسیم

مشخصمیگرددکهمقدارپتاسیمیقابلاستفادهدرنمونههای(2943،ملکوتیوغیبی)شدهاست

میلیگرمدر42/242تاحداکثر(28خاکشماره)میلیگرمدرکیلوگرم28/233خاکازحدایقل

مقداردرصد.کیلوگرمدرتغییرمیباشدمیلیگرمدر48/424بامیانگین(48خاکشماره)کیلوگرم

بودهاستودرصد14/12انتغییرپذیریاینعنصردرخاکضریبتغییراتنشانمیدهدکهمیز

کهیقابلاستفادهباتوجهبهاینامرونیزنمودارفراوانیپتاسیم(2-1جدول)پذیریمتوسطداردتغییر

نمونههایخاکاندازهگیریشدهدرحدکفایتمیتوانگفتکهبیشترآمدهاست4-1درشکل

.دارایاینعنصرمیباشندوفقطدربرخینقاطنیازبهمصرفکودپتاسیممیباشد
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(2943ملکوتیوغیبی،)(mg/kg)یقابلاستفادهحدودکفایت،کمبودمتوسطوشدیدپتاسیم4-1جدول

(mg/kg)پتاسیمحدود

933-843 حد کفایت

843-243 سطکمبود متو

<243 کمبود شدید





 قابل استفاده فراوانی پتاسیم 6-4شکل

میتواند  تغییرپذیریبیشترپتاسیمدرخاک،عالوهبرسطحمصرفکودهایآلیوشیمیایی،

و باشدکهسببافزایشپتاسیمیقابلاستفاده خاکسطحینیز بودنموادآلیدر بیشتر مربوطبه

.رخاکسطحیشدهاستتغییرپذیریبیشترآند

افزودنکودهایآلینیزسببافزایشپتاسیمیقابلاستفادهگیاهمیگرددوبیشتربودنموادآلی

همچنینتغییرپذیریبیشترپتاسیمدرخاکهای.درخاکهاینمونهبرداریشدهمؤیداینمطلباست

 خاک ذاتی خصوصیات از ناشی تواند می شده برداری مو)نمونه کانیهامانند نوع و مادری اد و(

باالبودنغلظتپتاسیمیقابلجذبگیاه(.2924ایوبیوخرمالی،)همچنینکیفیتآبآبیاریباشد

(.2924فائزنیاوهمکاران،)درخاکنیزمیتوانددردرازمدتباعثشوریخاکشود
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 DTPAاستخراجبایقابلآهن-1-2-4

استخراجوبادستگاهDTPAعصارهگیرکهبهروشاستفادهیقابلنتایجحاصلازاندازهگیریآهن

نشانمیدهدکهحدایقل2-1ینمونهبرداریشدهدرجدول،درخاکهاجذباتمییقرائتشدند ،

خاکیقابلاستفادهآهن 21/3در کیلوگرم در خاک)میلیگرم 2هایشماره 43و آن( حداکثر و

درصدمیلیگرمدرکیلوگرمو4314/11بامیانگین(42هخاکشمار)میلیگرمدرکیلوگرم83/22

.میباشد93/43%ضریبتغییراتآنهابهترتیب

هایحاویآهنباافزایشحاللیتکانی.آهنازعناصرغذاییضروریکممصرفبرایگیاهاناست

pHیابدخاککاهشمی(Dekock,1955 خاکیگزارشکردندکهعوامل(2324)لوپرتوهالمارک(.

هایمحلولوپتانسیلاکسایش،اکسیدهایبیشکل،مادهآلی،مقدارکربناتکلسیم،نمکpHمانند

ناشیازpHنشاندادکهباافزایشShuman (1988) .وکاهشدرحاللیتآهنتاثیربسزاییدارند

.هایتبادلیوآلیآهنکاهشیافتافزودنآهکبهخاک،شکل

(2943ملکوتیوغیبی،)DTPA(mg/kg)خراجبایقابلاست،کمبودمتوسطوشدیدآهنحدودکفایت2-1جدول

(mg/kg)آهنحدود

83-23 حدکفایت

23-4کمبودمتوسط

<4کمبودشدید
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 DTPAخراج با قابل است فراوانی آهن 7-4شکل

لوگرمخاکمیلیگرمدرکی83تا23برایگندم2-1کهدرجدولباتوجهبهحدکفایتآهن

)تعیینشدهاست وهمچنیننمودارمیزانفراوانیآهنیقابلاستفادهکهدر(2943ملکوتیوغیبی،

هایموردبررسیدربیشترنواحیمشخصمیگرددکهمیزانآهندرخاکآمدهاست،4-1شکل

ودآنرابهکمترازحدکفایتبودهودرحدکمبودمتوسطوشدیدیقرارداردکهمیتواندلیلکمب

.باالومیزانکربناتکلسیمباالربطدادpHمیزان

 DTPAیقابلاستخراجباروی-1-2-2

استخراجوبادستگاهجذباتمیDTPAعصارهگیرنتایجحاصلازاندازهگیریرویکهبهروش

رخاکروید،نشانمیدهدکهحدایقل2-1،درخاکهاینمونهبرداریشدهدرجدول.یقرائتشدند

خاک)میلیگرمدرکیلوگرم42/1وحداکثرآن(44درخاکشماره)میلیگرمدرکیلوگرم28/3

با.میباشد14/228%ضریبتغییراتآندرصدمیلیگرمدرکیلوگرمو28/3بامیانگین(91شماره

دروشدهاستخاکتعیینمیلیگرمدرکیلوگرم4تا8توجهبهاینکهحدکفایترویبرایگندم
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است3-1جدول )آوردهشده غیبی، فراوانیرویدرهمچنینو(2943ملکوتیو توجهبهنمودار با

.هایموردمطالعهدارایکمبودرویمیباشندتوانگفتبیشترنمونهمی2-1شکل

(2943ملکوتیوغیبی،)DTPA(mg/kgیقابلاستخراجباحدودکفایت،کمبودمتوسطوشدیدروی3-1جدول

(mg/kg)رویحدود

4-8 حد کفایت

8-2 کمبود متوسط

<2 کمبود شدید





 فراوانی روی  8-4شکل

Welch et al(1991) شگستر التتغیرکشیزاراضفدرمصر کم عناصر بیانکردندکهکمبود

ماریدهانج و ههونیلید اکتاا از دارالکابییقراضر چمبویکشتدنیا، یکیا کمیغذای نصردعند

معالداش تهیه ,Sillanpä (1982)طوسنکهتشورجهاک93ازامعشجزارودرگفائ.دستنفهصرم

 .ستندهبتالیمودرکمبوهقبناطنمییااکهادخدرص93زشایهبمودکن
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نآ شاورزیایران،مؤیدیکاکهارخبیشت و(درصد43بیشاز)رکیهیتراعیزاکهاهخجزیجتنتای

اودرهکمبوتکسا باکهنخییدر یزاکهانخودیبهکهآجملتعددیازلمدالیا باال، pH راعی،

مدعهایتاّهونسفاتیفودهازکیشازنیانوبراواففبیاری،مصریآبهاندرآربناتفراواربیکحضو

موار دارتدمومییعویرودهایمحتوفکصرج رمبوتکثراا. اود خاکها اکها،نخییدر یبویژه

ندوستان،ههجمل زناهایجشورهارککثتدراالدرغخصوصاّیمولیداتکشاورزشتاهکیدرهکآ

 .(2944ملکوتیونفیسی،)ستداشهونماالخرهایراهوبچین،استرالیا،ترکی

 DTPAیقابلاستخراجبامنگنز-1-2-3

منگنزیکعنصرغذاییضروریبرایگیاهاناست ختلفیهایماینعنصردرفعالنمودنآنزیم.

هایفتوشیمیایینقشمهمیها،آمینواسیدهاوپدیدهدرگیاهنقشداشته،درمتابولیسمکربوهیدرات

می 2944ساالردینی،)کندایفا غالمعلی(. و آهنگرکریمیان 2334)زاده منگنز( بین که دریافتند

مادهآلیونگهداریشدهدرخاکوویژگی کربناتکلسیمهایخاکمانندظرفیتتبادلکاتیونی،

تاثیرمفیدمنگنزبهکاررفتهدرخاک(2944)رادکاشی.معادلرابطهمثبتومعنیداریوجوددارد

.باجگاهاستانفارسرابرعملکردگندمگزارشکرد

عصارهگیرباتوجهبهنتایجحاصلازاندازهگیریمنگنزدرخاکهاینمونهبرداریشدهکهبهروش

DTPAنشاندادهشدهاستحدایقل2-1ودرجدولبادستگاهجذباتمییقرائتشدنداستخراجو

میلیگرمدر48/28وحداکثرآن(49خاکشماره)میلیگرمدرکیلوگرم11/3منگنزدرخاک

29/42%ضریبتغییراتآندرصدمیلیگرمدرکیلوگرمو14/1بامیانگین(49خاکشماره)کیلوگرم

میلیگرمدرکیلوگرمخاکتعیین28تا2هبهاینکهحدکفایتمنگنزبرایگندممیباشدوباتوج

وهمچنینباتوجهبهنمودار(2943ملکوتیوغیبی،)آوردهشدهاست23-1ودرجدولشدهاست

.هایموردمطالعهدارایکمبودمنگنزمیباشندتوانگفتبیشترنمونهمی3-1درشکلفراوانیروی
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(2943ملکوتیوغیبی،)DTPA(mg/kg)یقابلاستخراجباحدودکفایت،کمبودمتوسطوشدیدمنگنز23-1جدول

(mg/kg)منگنزحدود

28-2 حد کفایت

8-2 کمبود متوسط

<8 کمبود شدید



 DTPAقابل استخراج با  فراوانی منگنز( 3-4)شکل

 

بررسیهمبستگیبینمتغیرها-1-8

دادههایعلومزمینارتباطووابستگیهایموجودبینمتغیرهاییکیازمهمترینخصوصیات

مختلفمیباشدکهمیتوانددرتخمینبهتریکیازمتغیرهادرنقاطمجهولمورداستفادهیقرارگیرد

( 2922فاضلیسنگانی، محمدعسگری، 2924؛ گیریروشیآماریجهتاندازه2ضریبهمبستگی(.

میزانارتباطخطیب استشدتیا متغیر یندو . با بهگونهrضریبهمبستگیرا و اینشانداده

با)نشانازهمبستگیمثبت2مقادیرنزدیکبه.کندتغییرمی2تا-2تعریفشدهکهدامنهآنبین

نشاناز-2ومقادیرنزدیکبه(یابدکاهشیاافزایشیکمتغیر،متغیردیگرنیزکاهشیاافزایشمی

                                                                 
1  - Correlation Coefficient 
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دارندهمبستگیمن متغیر دیگریکاهشمی)فیبیندو افزایشیکمتغیر، بهعکسبا در(یابدو ،

شود،ترشوند،ازیقدرتهمبستگیبیندومتغیرکاستهمیحالیکههریقدراینمقادیربهصفرنزدیک

غیر،درمطالعهارتباطبیندومت.ایبایکدیگرندارندبهطوریکهدرنقطهصفردومتغیرهیچرابطه

ویقتیبیندومتغیرارتباط.بایدمیانمفهومهمبستگیورابطهعلتومعلولیبینآنهاتفاوتگذاشت

علتدیگریباشد آنها یکیاز الزمنیستحتماً وجوددارد، اگرهمبستگیبیندو. بهعبارتدیگر

نشاندهنده باشد، معنیدار معلومتغیر دلیلعلتو گراوند،)لینیسترابطهیقویبینآنهاستو

ازروشهمبستگیپیرسونوتوسطنرمافزارآماریدرتعیینهمبستگی(.2923 هادراینمطالعه،

24SPSS. هامحاسبهگردیدندهمبستگیداده،ضریب(Acosta et al., 2007).1نتایجآندرجدول-

هایخاکوجودویژگیباتوجهبهجدولهیچهمبستگیمعنادارمنفیبینعناصرو.آمدهاست22

ندارد بین. ما دار همبستگیمثبتمعنا پتاسیم،واکنشخاکآهکبا آهکبا کربنآلی، آهکبا ،

فسفربارویوآهنبامنگنزوجودداردکههدایتروی،هدایتالکتریکیبافسفر،هدایتالکتریکیبا

الکتریکیبافسفر درصدمعنادارمی2منگنزدرسطحفسفربارویوآهنبا،آهکباکربنآلی،

درصدمعنادار4وهدایتالکتریکیبارویدرسطحباشدوآهکباواکنشخاک،آهکباپتاسیم

.باشدمی
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ونماتریکسهمبستگیخصوصیاتخاکدرمنطقهموردمطالعهبهروشپیرس:22-1جدول  

  
pH EC OC TNV P K Fe Zn Mn 

pH Pearson Correlation 1         

Sig. (2-tailed) 
 

        

EC Pearson Correlation -.039 1        

Sig. (2-tailed) .727 
 

       

OC Pearson Correlation -.014 -.096 1       

Sig. (2-tailed) .902 .393 
 

      

TNV Pearson Correlation .279* .189 .297** 1      

Sig. (2-tailed) .011 .089 .007 
 

     

P Pearson Correlation -.087 .753** -.195 .203 1     

Sig. (2-tailed) .435 .000 .078 .068 
 

    

K Pearson Correlation .167 .167 -.139 .243* .077 1    

Sig. (2-tailed) .133 .135 .213 .028 .490 
 

   

Fe Pearson Correlation .042 -.113 .081 .010 -.028 .096 1   

Sig. (2-tailed) .710 .312 .472 .929 .802 .390 
 

  

Zn Pearson Correlation -.195 .260* -.118 -.136 .389** -.027 .115 1  

Sig. (2-tailed) .080 .018 .290 .223 .000 .807 .303 
 

 

Mn Pearson Correlation .077 -.045 -.052 -.044 .051 .188 .762** .155 1 

Sig. (2-tailed) .494 .689 .641 .692 .648 .091 .000 .165 
 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
      

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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تحقیق های داده مجموعه آماری زمین بررسی-1-9

 نمیگیرد نظر در را محیط از شده نمونههایبرداشت مکانی مویقعیت کالسیک، آمار تداولم روشهای

امروزه .نمیشود فاصلهبریقرار از تابعی بهعنوان دادهها مکانی تغییرات این ارتباطریاضی هیچگونه و

در.محققانازروشهایزمینآماریجهتارزیابیتوزیعمکانیخصوصیاتخاکاستفادهمیکنند

زمینآمارمیتوانبینمقادیریککمیتدرجامعهنمونههاوفاصلهوجهتیقرارگرفتننمونهها

بنابرایندراینروشابتدابهبررسیوجودیاعدموجودساختار.نسبتبهیکدیگرارتباطبریقرارکرد

ههاانجاممیشودمکانیبیندادههاپرداختهمیشودودرصورتوجودساختارمکانی،تحلیلداد

( 2924جعفریوهمکاران، خواص مورد در معلوم دیقت با کمی تهیهنقشههای به یقادر روش این(.

تغییرپذیری خاک  و (et al 2009. Yi-chang؛ et al.,2006 Jiachun) تولیدمیباشد این. در لذا

مورد(کریجینگ)ینآماریتحقیقتغییرپذیریمکانیپارامترهایموردمطالعهبراساستکنیکهایزم

 .بررسییقرارگرفت

آزموننرمالبودنتوزیعدادهها-1-9-2

بودن آماری زمین های درپردازش سایر بتوان تا شود وایقع تأیید مورد بایستی ها داده نرمال

 آمارینمی زمین های پردازش وضروری الزم شرط ها، داده نرمال توزیع اگرچه.داد انجام را آنالیزها

 باالتریبرخوردار دیقت از توانند می آماری زمین های تخمین ها داده نرمالبودن صورت در باشد،لیکن

)باشند وهمکاران، 2922افشار همکاران، محمدزمانیو 2924؛ آزمونکلموگروف استفاده با(. -از

هایکربنرتغیم برای ها پراکنشداده گردیدکه مشخص و شد بررسی دادهها نرمالبودناسمیرونوف

(.28-1جدول.)آلی،هدایتالکتریکی،واکنشخاک،فسفر،پتاسیم،آهن،رویومنگنزنرمالنیست

برایمتغیرهاییکهشرایط  نرمال دادهها،توزیعآنها لگاریتماز گرفتن با نداشتند را بودن نرمال لذا

.شد
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اسمیرونوف–روفکولموگآزموننرمالبودنتوزیعدادههابهروش:28-1جدول







 

 

 

 

 

لساختارمکانیتجزیهوتحلی-1-9-8

 در نما تغییر نیم متغیرهایموردمطالعه، همسانگردی وضعیت بررسی منظور درمطالعهحاضربه   

 تأثیر دامنه و سقف میزان برایکلیهمتغیرها.گردید ترسیم درجه294و14،33،صفرجهت چهار

 همچنینبا.دارند انگردیهمس اینعناصر که گرفت نتیجه وانتمی و بود یکسان جهاتمختلف در آنها

-درجهاتشمالی و باشد می خط عناصرفوقالذکریک (جهته همه)سطحی تغییرنمای آنکه به توجه

وجودمی مشابه تغییرات شریقی -غربی و جنوبی  از نتیجه در و شود می تأیید همسانگردی باشد

ورفیع(2924)همکارانمحمدزمانیو.شد استفاده کریجینگ محاسبه برای تغییرنمایهمسانگرد

برایبرازشمدل.اندنیزهمسانگردیخصوصیاتخاکراگزارشنموده(2923)الحسینیومحمدی

مدل هایتجربی، داده بررسییقرار گوسی و دارایسقف خطی خطی، نمایی، هایکروی، به مورد

وصیاتشیمیاییوفیزیکیپارامترهایتغییرنماخص .مدلوپارامترهایآنبدستآمد گرفتوبهترین

.است شده داده نشان22-1تا23-1الشکاومدلهایبرازششدهبهآنهادر 29-1خاکدرجدول

 .Statistic Sigپارامتر

77/0 کربنات کلسیم  100/0 

228/0 کربن آلی  006/0  

947/0 هدایت الکتریکی  000/0 

244/0 واکنش خاک  000/0 

152/0 فسفر  000/0 

263/0 پتاسیم  000/0 

037/0 آهن  059/0  

114/0 روی  000/0 

293/0 منگنز  000/0  
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تغییرنما،تغییراتدرآستانه،اثریقطعهایودامنهتأثیر بررسیآنهانشاندهندهتفاوتدرمدلهاینیم

دادهشدهبهنمونههایمجاورودوراستواثرتغییرمدلتغییرنما،تغییردروزنهایتخصیص.است

شایانذکراستکهتمامیاین.(.2924محمدعسگری،)بردیقتتخمینهااثرزیادیخواهدگذاشت

مدل با همراه مکانی ساختار دارای سقفمتغیرها میهای باشنددار مورد. در برازششده مدلهای

بودهاستمدلنمایییم،کربنآلیوواکنشخاکمتغیرهایموردمطالعهدرخاکبرایکربناتکلس

ورویمدلکرویبدست،پتاسیم،درموردفسفر،آهنومنگنز،مدلیقوسیوبرایهدایتالکتریکی

R)ضریبتبیین باالترین از تجربی تغییرنمای نیم بر شده داده برازش مدلهای.آمدهاست
2

 و( 

R(.2923رضاییوهمکاران،)بود برخوردار(RSS) خطا مربعات مجموع میزان کمترین
مؤیداین 2

 Zheng et)مطلباستکهمدلواریوگرامچقدرتوانستهساختارمکانیمتغیرهایخاکرانشاندهد

al.,2008 )  

کهنشاندهندهدامنهایاستکهساختارتغییراتمتغیردرآنشناختهشده،A))دامنهتأثیر

ربستگیبهالگویتغییراتمکانیهرخصوصیتدرمنطقهموردمطالعهداردمقداراینپارامتاست،

( سنگانی، 2922فاضلی در(. خاک مختلف خصوصیات تأثیر دامنه بین واختالف مطالعه چندین

است همکاران(.et al., 2009 Yi-chang؛ Hasmadi Ismail, 2009) تحقیقگزارششده و افشار

 و برداری نمونه فاصله موردمطالعه، مقیاس از خاکراتابعی مختلف های ویژگی تأثیر دامنه(2922)

اراضیبیانمیکنند سیمای مویقعیت نتایجنشانمیدهددامنهتأثیربهنوعخصوصیت، برخیاز.

  بستگیدارد زمانمطالعه افقخاکو مدیریتمنطقه، )سیستمکشتو  ؛2922فاضلیسنگانی،

Grego et al, 2006).یردامنهتأثیراثراتمحسوسیبرمقدارتخمیننداردهرچندکهواریانسدرتغی

برایدامنهتاثیر(.2924محمدعسگری،)شرایطبکارگیریتغییرنمابادامنهبزرگتر،کاهشمییابد

متر8133پارامترهایکربنآلی میمتر24493رویو دارا را بهترتیبکمترینوبیشترینمقدار

باشد دام. واکنشخاک، متغیرهایکربناتکلسیممعادل، تاثیر پتاسیم،نه فسفر، هدایتالکتریکی،

 .باشدمی13/9312و2223،22493،23943،42/4991،4493،34/8449ومنگنزبهترتیبآهن
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 میباشدکهاز وابستگی نسبت زمینآماری مطالعات در تأمل یقابل و مهم معیارهای از دیگر یکی

 در ایننسبت اویقات گاهی.میآید دست به (آستانه حد)کل واریانس به اثریقطعهای ریانسوا تقسیم

 دارای متغیر باشد،%84 از کمتر نسبتمزبور اگر .شود می بیان درصد صورت به و ضرب 233 عدد

کالس دارای نظر مورد متغیر آنگاه باشد،  %44تا%84بین نسبت مکانییقویواگر وابستگی کالس

 مکانی وابستگی کالس متغیردارای باشد، %44 از بیش نسبت اگر.میباشد متوسط مکانی بستگیوا

گرددیااینکه%233همچنیندرصورتیکهنسبتوابستگیدرموردمتغیریبرابر.بود خواهد ضعیف

سبتشیبمنحنیتغیرنمانزدیکبهصفرباشد،متغیرمربوطهفایقدوابستگیمکانیخواهدبودواگرن

 Yi-chang et)  وابستگیبرایمتغیریصفرباشد،بیانگریکوابستگیدرپیوستگیمکانیمیباشد

al,2009 ؛(Hong-xia and Xiao-min, 2010.. Yi-chang et al  (2009) گزارشکردندکهوابستگی

تغییرات وسیله نوعکانیه مکانییقویممکناستبه بافتخاکو ایذاتیخصوصیاتخاکمانند

خاککنترلگرددووابستگیمکانیضعیفترممکناستبوسیلهتغییراتغیرذاتیمانندکاربردکود

ازاینرو،بهطورکلیمیتوانگفتتفاوتدرتغییرپذیریخصوصیاتخاکو.وشخمکنترلشود

 میگردد بر منطقه هر مدیریتاراضیدر فرایندهایخاکسازیو تأثیر نیومحمدزما)محصولبه

 نمونه تعداد و مکانی ساختار برروی(2928) همکاران و زاده نظری نتایجتحقیقات(.2924همکاران،

 دو این تغییرات که دهد آربسکوالرنشانمی اسپورمیکوریزای و میزانفسفر برای نیاز مورد خاک های

باشد نمی خورداربر اینویژگی از دیم اراضی در و مکانی ساختار دارای آبی کشتهای در عامل نتایج.

Lopez-Granados, F et al (2002) موادآلیو متغیرهایرس، نیزنشاندادکهدرمزرعهمونکلوا

-23)سانتیمترومتغیرهایشنوازتنیتراتهدرخاکسطحی84-94و3-23آمونیومدردوعمق

فسفروپتاسیمیقابلاستفادهدروابستگیمکانینداشتهودرعینحالمتغیرهایسیلت،(سانتیمتر3

وابستگیمکانییقویازخودنشاندادند عمقموردنظر برایناساسدرخاکموردمطالعه.هردو

اشندبیقویمیمکانیدارایساختارآهن،رویومنگنزپتاسیم،هدایتالکتریکی،واکنشخاک،فسفر،

تیخاکمانندبافتخاکونوعکانیهایکهاینحالتنشاندهندهایناستکهتغییرخصوصیاتذا
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درخاکمنطقهداردیریاینویژگیخاکتاثیربیشتریبرتغییرپذ کربناتکلسیموکربنآلی.ها

.باشنددارایکالسوابستگیمتوسطمی

 متغیرهایموردمطالعه تغییرنمای پارامترهای :28-1 جدول

 متغییر

مدل

برازش

 شده

دامنهتاثیر

 (متر)

حدآستانهتگیمکانیوابس



اثریقطعهای


R² 

RSS 

(RMSE) 

/22493344/38241/33218/3343/33331نماییواکنشخاک

31/1601/3984/34/62 103603کروی هدایتالکتریکی

222314/332/4298/83348/329/8نماییکربناتکلسیم

/813384/3432/324/3238/33344نماییکربنآلی

42/49913334/32/233233/3343/321/2یقوسی فسفر

238/3483233321/32439 4493کروی پتاسیم

34/84490008/338/22323/3348/384/1یقوسی آهن

/24493313/3319/2348/3332/33334کروی روی

13/931233321/3234/4323/3342/322/8یقوسی منگنز





واکنشخاک جهت تمام نمای ییرتغنیم :23-1شکل
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هدایتالکتریکی جهت تمام نمای تغییرنیم :22-1لشک



کربناتکلسیممعادل جهت تمام نمای تغییرنیم :28-1لشک



میزانکربنآلی جهت تمام نمای تغییرنیم :29-1لشک
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نیمتغییرنمایتمامجهتفسفریقابلاستفاده:21-1لشک



نیمتغییرنمایتمامجهتپتاسیمیقابلاستفاده:24-1لشک



  DTPAنیمتغییرنمایتمامجهتآهنیقابلاستخراجبا:24-1لشک



32 

 



DTPAنیمتغییرنمایتمامجهتروییقابلاستخراجبا:24-1لشک



DTPAنیمتغییرنمایتمامجهتمنگنزیقابلاستخراجبا:22-1لشک



بررسی مورد عناصر و عوامل بندی پهنه هاینقشه-1-9-9

مزرعـه نقاطیاز متغیراعمالمیگردد، مقدار مدیریتبا درروشکشاورزیدیقیق،کهدرآن

بیشترو اصالحی ماده استکودیا زیرحدبحرانی غذاییویااصالحی مقدارعناصر کهدرآنها

اضـافهنمـیشـوددر اصـالحی ماده یا باشدکود داشته اینمواددرحدبهینهیقرار نقاطیکه

محیطیوایقتصادیبهسـمتبهینـه زیست نظرمالحظات افزودنیبهخاکاز نتیجهمصرفمواد

هـایزیسـت تهیهنقشههایحاصـلخیزیخـاکازجنبـه (.2928لغوی،(میشودشدنسوقداده
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ـان،بهدالیـلمختلـفازجملـهارزادرایر.محیطینیزحائزاهمیتاست شـیمیاییودهـاینکودنب

 وجنبـههـای گیردودرنتیجهمالحظاتزیسـتمحیطـیصرفآنهابهینهواصولیصورتنمیم

باعـثمـیشـودکـه اینموضـوع.نمیگیرد کودهایشیمیاییموردتوجهیقرار مصرف ایقتصادی

 یقـرارگیـرد کودهایشیمیایی محیطزیستدرمعرضخطرجدیآلودگیبهآالیندههایناشیاز

توانـدبـهحفـظمحـیطزیسـتومصـرفایقتصـادیکودهـایینقشهحاصلخیزیخاکمدرنتیجه.

(.2923نصرتپور،)شیمیاییکمکنماید

یکیازاهدافتحلیلهایزمینآماریودرونیابی،ایجادحجمبیشترداده،بهمنظورپهنهبندی

کشاورزیدیقیقوپهنهبندیدیقیقخصوصیاتدرراستایاهداف.دیقیقترخصوصیاتخاکاست

 et al., 2009 .(Yi-chan؛2924؛محمدعسگری،2922فاضلیسنگانی،)مدیریتخاصمکانیاست

Hasmadi Ismail, M(2009)  مکانیعناصرازت، بااستفادهازتکنیکزمینآماربهبررسیتوزیع

.یپرداختفسفروپتاسیمخاکوتهیهنقشهخصوصیاتحاصلخیزیخاکهایمزارعیقهوهمالز

امروزهدرکشورمانیزپژوهشگرانزیادیبابکارگیریروشهایمختلفکریجینگبهبررسیتغییرات

مکانیخصوصیاتحاصلخیزیخاکهایمناطقمختلفپرداختهاندکهمیتوانبهتهیهنقشهپراکنش

 بوکان منطقه در خاک حاصلخیزی )خصوصیات همکاران، و تح(2922رحمانی ایستگاه قیقات،

غرب آباد )کشاورزیاسالم همکاران، 2922فاتحیو ) دشتارومیه یقائمیان،)و سکوتیاسکوئیو

2922 نمود( اشاره بندی. پهنه نقشه آماری زمین های تحلیل پایان در نیز حاضر مطالعه در

 .ارائهشدهاستزیرلاشکاخصوصیاتموردمطالعهبااستفادهازتخمینگرکریجینگتهیهودر
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کربناتکلسیممعادلبهروشکریجینگدرصدبندینقشهپهنه23-1شکل

 

بهروشکریجینگکربنآلیبندینقشهپهنه83-1شکل



31 

 



بندیهدایتالکتریکیبهروشکریجینگنقشهپهنه82-1شکل



بندیواکنشخاکبهروشکریجینگنقشهپهنه88-1شکل
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ابلاستفادهبهروشکریجینگبندیفسفریقنقشهپهنه89-1شکل



بهروشکریجینگاستفادهبندیپتاسیمیقابلنقشهپهنه81-1شکل
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بهروشکریجینگDTPAبندیآهناستخراجشدهبانقشهپهنه84-1شکل



بهروشکریجینگDTPAبندیرویاستخراجشدهبانقشهپهنه84-1شکل
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بهروشکریجینگDTPAراجشدهبابندیمنگنزاستخنقشهپهنه84-1شکل

83محدوده)توانگفتمیزانباالیکربناتکلسیممعادلمی23-1وشکل8براساسپیوستشماره

بهدلیلنفوذپذیریآهستهتاخیلیآهستهومحدودیتزهکشیازمتوسطتاشدیدمی(درصد13تا

بیـان(2922)سـاالردینی.یابـدزایشمیمیزانتجمعکربناتکلسیماف،باشدبهدلیلکمیآبشویی

ایباکمشدنتولیدمحصولداشـتهگونهرابطهتواندهیچمیکنداصوالُُمقدارزیادآهکدرخاکنمی

عامـل.هایایرانبههیچوجهبامیزانآهککلآنارتباطنـداردکمییقدرتتولیدغالبخاک.باشد

هایآهکیحتیباداشتنخاک.وکمکاریمتخصصاستمحدودکننده،کمآبیمنطقه،کمدانیزارع

توانندبااجرایمدیریتصـحیحوتـامینآبوکـودکـافیعملکـردینظیـرکربناتکلسیممی13%

.(2922ساالردینی،)جهانداشتهباشندیهابهترینخاک

نقشهنـه هاهمیتتلقیمیشودلذاتهی حاصلخیزی،کربنآلیبهعنوانیکمتغیرحائز نقشه در

کمبـودآنرا بلکـهمحـلویقـوع تنهاوسعتکمبودکربنآلیدراراضیکشاورزیرانشانخواهدداد
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بودجـه نیـاز، مورد مطالعهایننقشههامیتوانمقدارکلکربنآلی عالوهبرآن،با .مشخصمیکند

شود استانجام الزم هالزمبرایرساندنکربنآلیخاکبهسطحمطلوب،زمانالزمومقدارتالشیک

ایـنرابطـهفـراهمآوردنامکـان یکیازخصوصیاتمهمنقشهحاصلخیزیخاکدر .رامحاسبهنمود

موفقیـتپـروژههـای موفقیتیاعدم کربنآلیودرنتیجهامکانبررسیدرصدپایشتغییراتمقدار

مقدارکربنآلیمـوردنیـازباتوجهبهاینکهحدایقل(.2923نصرتپور،)است افزایشکربنآلیخاک

بـابندیکـربنآلـینقشهپهنه83-1شکلبراساس،(2921یقائمیان،)درصدمیباشد8برایگندم

یقرارگرفتـهاسـتو8تا2/3توجهبهمحدودههایراهنماینقشهبیشترخاکهایمنطقهدرمحدوده

.باالرفتنمیزانتولیدافزایشیابددرمنطقهبرایمیزانموادآلی.دارایتناسبمناسبیقراردارد

دسـی4کهمشاهدهمیشود،میزانهدایتالکتریکـیدربیشـتراراضـیمنطقـهزیـریهمانطور

دسـی4میزانبـاالی.پرورشگندممحدودیتایجادنمیکند لذابرایکاشتو،زیمنسبرمتراست

هایدریاچه،بافتاچهارومیهونفوذآبمیتواندبهدلیلتاثیراتدریزیمنسبرمترهدایتالکتریکی

میـزانبـاالیهـدایتالکتریکـیدر.باشـد(2پیوسـت)متوسطوسنگینمحدودهوزهکشیمنطقه

.توانبهدلیلتوپوگرافیآنمنطقهدانستایدروسطنقشهرانیزمینقطه

یشترمناطقبیشترنشانمیدهدکهواکنشخاکدرب89-1بندینقشهپهنهازنظرواکنشخاک،

کاربردگوگرد.کهبهنظرمیرسدجذبعناصرمیکرودراینمحدودهبامشکلمواجهگرددباشدمی

تیوباسیلوسوکوددامیمیتواندتأثیرمثبتبرکاهشموضعیاسیدیتهخاکدرمحیط بههمراه

(.2923محمدیآریاوهمکاران،)اطرافریشهوتعدیلاینمحدودیتداشتهباشد

میزانفسفریقابلاستفادهدربیشتراراضیتحت81-1بندیفسفردرشکلباتوجهبهنقشهپهنه

 برداریبیشاز کیلوگرم23نمونه میلیگرمدر طبقاستاندارد توسطدکترمیباشدو ارائهشده

دکهکاربردوبهنظرمیرس(2943ملکوتیوغیبی،)محدودهزیادیقرارداردملکوتیودکترغیبی

اینمنطقهبراساسآزمون درصورتیکهاینروندمتویقفنشودخاکنبودهو کودهایفسفاتهدر
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هایفسفاتهدیقتبایددرمصرفکودودخواهدشهایزراعیباعثتجمعبیشتراینعنصردرخاک

.کرد

تاسیمدربیشتردهدکهمیزانپنشانمی81-1بررسیمیزانپتاسیمبراساسنقشهپهنهبندی

باشدمیمناطقباال می. دریاچهارومیهرا نفوذآبدریاچهدرباالبودنپتاسیمدرکناره اثر توانبر

کرد توجیه منطقه پیوست.خاکآن به توجه می2با زهکشیمنطقه زهکشیو عدم تاثیر توان

رمنطقهبیانکردپتاسیمبهمقدارمناسبدربقیهمناطقباپتاسیمزیادرادلیلیبرفراوانیپتاسیمد

(2922ساالردینی،)شودفراواندراثرآبشوییازخاکخارجمی

تحتتاثیرواکنشخاکیقابلیتجذبآهندرخاک عدمتهویهکافیوپیدایشمقدارزیادها ها،

آلیکافیبهشدتکاهشمی نبودنمواد یابدیونبیکربناتو بررسیروندتغییراتآهن. نقشهدر

گرممیلی23دهدکهمیزانآهندربیشترمناطقکمترازنشانمی84-1بندیمنطقهدرشکلپهنه

کهمربوطبهواکنشخاکوکربناتکلسیم23-1و88-1باتوجهبهنقشههای.باشدبرکیلوگرممی

دربیشترمناطق2وستباتوجهبهپی.باشدمیتوانتاثیرایندوعاملرابرمیزانآهندیدمعادلمی

شودغربیمیزانزهکشیپایینبودهکهباعثکاهشتهویهخاکمی

(.2922ساالردینی،)مبودرویوعوارضخطرناکآندرغالبخاکهایایرانمشاهدهمیشودک

عللایجادکمبودرویدرخاکعبارتندازواکنشباالیخاک،مقدارزیادکربناتکلسیمومقدارزیاد

ردانستفسف بهخاک. توجه خاکمیتوانبا همچنینمیزانباالیفسفردر هاییقلیاییمنطقهو

.مشاهدهکرد84-1بندیرویکمبودرویرادربیشترمناطقنقشهپهنه

با.توانبهواکنشباالیخاکوتهویهنامناسبمنطقهاشارهکردازعللکمبودمنگنزدرخاکمی

مناسبمنطقهدانستمیت2توجهبهپیوست اثرزهکشینا در منطقهرا وانکمبودمنگنزدر با.

.میتواننواحیکهدچارکمبودمنگنزهستندرامشاهدهکرد84-1توجهبهنقشهپهنهبندیمنگنز
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 بررسیمورد عناصر عواملو برای شده تهیه حاصلخیزی های نقشه اساس بر بهطورکلی

 از و بوده متغیر عناصرغذائی مقادیر مطالعه مورد منطقه در که میشود  مشخص

فسفروپتاسیممتغیرسمیتدرموردعناصر تا درموردعناصرآهن،رویومنگنزکمبود محدوده

ستا

 هم محققاننیز سایر مطالعات آمده بدست نتایج با مطالعه این از حاصل نتایج

 فسفر، ازت، عناصر تهیهنقشه و بندی پهنه از پس (8334)وهمکاران وانگ .دارد خوانی

 را بررسیشان مورد عناصر حاوی مصرفکودهای ،pHو خاک آلی ماده درصد پتاسیم،

هایی در تنها این که پهنه مندل .کردند توصیه شد دیده عناصر کمبود همچنین

 حاوی کودهای مصرف نمود توصیه غذایی عناصر از نقشهبرخی تهیه از پس نیز(8338)

پهنهبندی.ودش اجتناب،ندارند یقرار کمبود محدوده در عناصر که مناطقی در اصرعن این

دیجااعناصروویژگیهایخاکدراینمطالعهنشانمیدهدکهاثراتکمبودیاسمیتمیتواندباعث

 می عملکرد افت از جلوگیری برای.دشون فتعملکردثوااعمبیاهگنددگشیراتبرحدودیم

 کمبودها رفع به ایقدام کود مصرف با کمبود دارای مناطق نیازگندمدر به هتوج با توان

 .نشود وارد صدمه محصولگندم مطلوب عملکرد به نحویکه به نمود

شبکهعصبی-1-1

 پهنهبندیتهیهنقشه–1-1-2

ا ندر یقسمت این حاصل تهیهزتایج روی،پهنهنقشه منگنز، آهن، پتاسیم، فسفر، عناصر بندی

آلی کربن و الکتریکی هدایت معادل، کلسیم کربنات خاک، عصبیواکنش شبکه از استفاده با

LVQ4a2 افزارکهتوسطنرمMatlabشدهاستارائه4نسخه. 
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 عصبی شبکه از استفاده کالسLVQ4a2هدفدر کالساستبندیمنطقه دو به کالساول.

هایخاکمیرازمیانگینبرایعناصروویژگیودرصدکمتکهدارایغلظتاستنقاطیازمنطقه

باشدوکالسدومنقاطیازمنطقهاستکهدارایغلظتودرصدبیشترازمیانگینبرایعناصرو

استفادهشدهبرایکالسبندیمنطقهدرLVQ4a2ساختارشبکهعصبی.باشدهایخاکمیویژگی

 (X,Y)کهدرآننشاندادهشدهاست82-1شکل ماتریس Wمختصاتنقاطنمونهبرداریشده،

.باشدبرچسببردارکدبرندهشدهمیWwinبرداریکدو



هایخاکموردبینیمکانیعناصروویژگیبرایپیشLVQ4a2ساختارشبکهعصبی82-1شکل

مطالعه

دردومرحلهآموزشو LVQ4a2هایخاکخطایتشخیصشبکهعصبیوویژگیبرایعناصرو

خطایتشخیصبهنسبتتعدادالگوهاییکهبهغلطتوسط.هانشاندادهشدهاستآزمایشدرجدول

گفتهبندیشدهبهتعدادکلالگوهایموجود،دردومرحلهکاریشبکهعصبیشبکهعصبیکالس

زشموآتوانبراساسمقدارپایینبودنخطایتشخیصدرفازمی.(2932یقربانیوهمکاران،)شودمی

هایخاکموردمطالعهاطمینانبندیسطحمنطقهبرایعناصروویژگیبهشبکهعصبیبرایکالس

.حاصلکردوبیانکردکهشبکهعصبیآموزشدیدهبهطورکاملالگوهایموجودرایادگرفتهاست

وزن شبکهبنابراین بردارهایکد)های داشتند( بهینه تعمیم.مقدار ویژگی بعدی، مرحله ودر پذیری

هایغیرازبنابراینشبکهبااستفادهازمجموعهداده.شایستگیشبکهعصبیآموزشدیدهارزیابیشد

خطایتشخیصپاییندرفازآزمایش.ارزیابیشد(هایتستمجموعهداده)هایآموزشمجموعهداده
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توانبهشبکهراینمیبناب.برایسایرنقاطدارد LVQ4a2 پذیریشبکهعصبینشانازویژگیتعمیم

.عصبیآموزشدیدهاطمینانداشت

درصد21/23ومیزانمیانگینکربناتکلسیممعادلکه29-1،جدول83-1براساسشکل

باشدمیتوانگفتبیشترنقاطدارایآهکبیشازمیانگینبودهوباتوجهبهمحدودیتکربناتمی

تواندباعثایجادمحدودیتانگفتکهمیزانباالیآهکمیدرصداستمیتو83کلسیمدرباالتراز

.شود نقشه به توجه ومیزانکمخطایتشخیص83-1با فاز در (21-9جدول)آزمایشآموزشو

پذیریبهتریبرایتعمیم،تهیهنقشهمرحلهیادگیریالگویمدنظرموفقبودهودرشبکهعصبیدر

.نقاطداردبینیپیش

برایآهکدردوفازآموزشوآزمایشLVQ4a2ایشبکهعصبیخط21-1جدول

هدف از شبکه برای 

 طبقه بندی

تعداد عضوهای کالس 

 یک

تعداد عضوهای کالس 

 دو

خطای تشخیص در 

 )%(مرحله آموزش

خطای تشخیص در 

 )%(مرحله آزمایش

 D)میانگین 
mean) 

442443/333/3
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درصدآهکبراساسمقادیرآستانهفرضیمدلشبکهعصبینقشهتوزیعمکانیوتفکیکشده83-1شکل

LVQ4a2(classI کمترازمیانگینوclassIIبیشترازمیانگین)

درکالسارزیابیخاکبرایگندمدرکالسمی44/2میانگینکربنآلی اینمیانگین باشدو

میزانکربنآلیکمتر93-1پهنهبندیکربنآلیدرشکلنقشه(.2921یقائمیان،)داردمناسبیقرار

.اشدبکربنآلیدربیشترمناطقکمترازمیانگینمی.ازمیانگینوبیشترازمیانگینرانشانمیدهد

 آلیداردهمچنینپوششگیاهینقشبسزاییدر مواد مویقعیتیقرارگیریمقدار بلندییا پستیو

.دهدحی،تبخیروتعرقتحتتاثیریقرارمیمنطقه،مقدارموادآلیخاکراازطریقایقلیم،روانابسط

با.(Stevenson, f. J, 1999)خاکهایخیسیکهزهکشیضعیفیدارند،ازنظرموادآلیغنیهستند

توانمیزانباالترازمیامگینموادآلیرابهزهکشیمنطقهووزهکشیمنطقهمی2توجهبهپیوست

.نیزتاثیرنوعگیاهکشتشدهدانست
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برایمیزانکربنآلیدردوفازآموزشوآزمایشLVQ4a2خطایشبکهعصبی24-1لجدو

هدف از شبکه برای 

 طبقه بندی

تعداد عضوهای کالس 

 یک

تعداد عضوهای کالس 

 دو

خطای تشخیص در 

 )%(مرحله آموزش

خطای تشخیص در 

 )%(مرحله آزمایش

 D)میانگین 
mean) 

442443/833/3

بندینیزبیانگریقدرتباالیتخمیننقشهپهنهمرحلهآموزشوآزمایشدرخطایتشخیصپایین

(.24-1جدول)باشدمیزانکربنآلیبهوسیلهشبکهعصبیمی



براساسمقادیرآستانهفرضیمدلشبکهعصبیمیزانکربنآلینقشهتوزیعمکانیوتفکیکشده93-1شکل

LVQ4a2(classI کمترازمیانگینوclassIIبیشترازمیانگین)

-کینشانمیمیزانهدایتهدایتالکتریدرمیزانباالییقدرتتخمینشبکهعصبی24-1جدول

دهد توجهبهاینکهمیزان. 93-1یمنسبرمتراستنقشهدسیز2/8میانگینهدایتالکتریکیبا
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برایمیزانباالترازمیانگیننشانمیدهدیقسمتهایباالتر ازمیانگیندرشرقمحدودهکمتررا

.باشدنقشهبهدلیلنفوذآبدریاچهارومیهمی

(ds/m)برایمیزانهدایتالکتریکیدردوفازآموزشوآزمایشLVQ4a2خطایشبکهعصبی24-1جدول

هدف از شبکه برای 

 طبقه بندی

تعداد عضوهای کالس 

 یک

تعداد عضوهای کالس 

 دو

خطای تشخیص در 

 )%(مرحله آموزش

ی تشخیص در خطا

 )%(مرحله آزمایش

 D)میانگین 
mean) 

442448/233/3



براساسمقادیرآستانهفرضیمدل(ds/m)میزانهدایتالکتریکینقشهتوزیعمکانیوتفکیکشده92-1شکل

(بیشترازمیانگینclassIIکمترازمیانگینو classI)LVQ4a2شبکهعصبی

شنقشهپهنه که92-1کلبندیواکنشخاکدر میانگین است3/4میزانباالیواکنشخاکاز

دهد می نشان . عصبی24-1جدول شبکه باالی یقدرت دهنده آموزشنشان خطای کم میزان با

LVQ4a2باشدمیزانکمخطایآزمایشنیزباعثتعمیمبهترنقاطدرمنطقهمی.دریادگیریاست.
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برایمیزانواکنشخاکفازآموزشوآزمایشدردوLVQ4a2خطایشبکهعصبی24-1جدول

هدف از شبکه برای 

 طبقه بندی

تعداد عضوهای کالس 

 یک

تعداد عضوهای کالس 

 دو

خطای تشخیص در 

 )%(مرحله آموزش

خطای تشخیص در 

 )%(مرحله آزمایش

 D)میانگین 
mean) 

442494/233/3

 

براساسمقادیرآستانهفرضیمدلشبکهعصبیخاکمیزانواکنشنقشهتوزیعمکانیوتفکیکشده98-1شکل

LVQ4a2(classI کمترازمیانگینوclassIIبیشترازمیانگین)

گرمبرکیلوگرمبااستفادهشبکهعصبیموردبررسییقرارمیلی32/22فسفریقابلاستفادهبامیانگین

است گرفته . کفایتفسفر حد که این به توجه برمیلی24-23با گرم  اساسکیلوگرم بر بررسی

دهدکهشایدباعثنشانمی98-1نقشه.هاییبافسفرباالرابهمانشاندهدمیانگینمیتواندمکان
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دهدکهشبکهعصبیهمدرفازآموزشوهمدرفازنشانمی24-1بررسیجدول.ایجادسمیتشود

.باالییداردآزمایشدارایخطایتشخیصکمیاستونقشهتهیهشدهدیقت

(mg/kg)برایمیزانفسفریقابلدسترسدردوفازآموزشوآزمایشLVQ4a2خطایشبکهعصبی22-1جدول

هدف از شبکه برای 

 طبقه بندی

تعداد عضوهای کالس 

 یک

تعداد عضوهای کالس 

 دو

خطای تشخیص در 

 )%(مرحله آموزش

خطای تشخیص در 

 )%(مرحله آزمایش

 D)میانگین 
mean) 

442494/233/3

 نقشه به توجه رفتنپهنه92-1با باال با اغلبمناطق گفتدر توان واکنشخاکمی بندی

.واکنشخاکمیزانفسفرکاهشیافتهاست



براساسمقادیرآستانهفرضیمدلشبکهفسفریقابلاستفادهمیزاننقشهتوزیعمکانیوتفکیکشده99-1شکل

(بیشترازمیانگینclassIIزمیانگینوکمترا classI)LVQ4a2عصبی

اشارهشدمیزانباالیپتاسیمیقابلدسترسدرمنطقهشرقنقشه بهدلیل99-1همانطورکهیقبالُُ

بهدلیلبافتسنگینوزهکشیضعیف2تواندباشدوباتوجهبهپیوستنفوذآبدریاچهارومیهمی
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میانگینپتاسیمدر.(2922ساالردینی،)کهامیشوددربیشترمناطقباعثتجمعپتاسیمدراغلبخا

 مطالعه کفایتمیمی48/424خاکهایمورد حد از باالتر که نشانباشد و میزانباالیباشد دهنده

.پتاسیماست

 mg/kg)برایمیزانپتاسیمیقابلدسترسدردوفازآموزشوآزمایشLVQ4a2خطایشبکهعصبی23-1جدول

 هدف از شبکه برای

 طبقه بندی

تعداد عضوهای کالس 

 یک

تعداد عضوهای کالس 

 دو

خطای تشخیص در 

 )%(مرحله آموزش

خطای تشخیص در 

 )%(مرحله آزمایش

 D)میانگین 
mean) 

442494/233/3

در عصبی شبکه باالی دیقت از آزمایشنشان آموزشو مرحله تشخیصدر خطای کم درصد

.تخمیننقشهپهنهبندیرادارد



براساسمقادیرآستانهفرضیمدلشبکهمیزانپتاسیمیقابلاستفادهنقشهتوزیعمکانیوتفکیکشده91-1شکل

 (بیشترازمیانگینclassIIکمترازمیانگینو classI)LVQ4a2عصبی
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باشدکهدرمحدودهکمبودگرمبرکیلوگرممیمیلیDTPA 4/1بهوسیلهمیانگینآهنیقابلاستخراج

.میتوانتاثیرواکنشخاکوآهکرابیانکرد92-1و83-91،1-1باتوجهبهنقشه.ارداردشدیدیقر

می تاثیر استخراج یقابل آهن میزان روی بر که است عواملی جز نیز زهکشی -تاثیر

.(2922ساالردینی،)گذارد

لاستخراجبابرایمیزانآهنیقابدردوفازآموزشوآزمایشLVQ4a2خطایشبکهعصبی83-1جدول

DTPA(mg/kg)

هدف از شبکه برای 

 طبقه بندی

تعداد عضوهای کالس 

 یک

تعداد عضوهای کالس 

 دو

خطای تشخیص در 

 )%(مرحله آموزش

خطای تشخیص در 

 )%(مرحله آزمایش

 D)میانگین 
mean) 

442494/233/3

94باخطایتشخیصDTPAآهنیقابلاستخراجبهوسیله وزشوصفردرصددرمرحلهآم2/

درمرحلهآزمایشنشانمیدهدکهشبکهعصبیدرمرحلهآموزشبهخوبیالگویموجودرایاددرصد

.ینسبتبهسایرنقاطداردرپذیریبهتگرفتهاستودرمرحلهآزمایشتعمیم



انهفرضیمدلبراساسمقادیرآست DTPAآهنیقابلاستخراجبهوسیلهشدهنقشهتوزیعمکانیوتفکیک94-1شکل

(بیشترازمیانگینclassIIکمترازمیانگینو classI)LVQ4a2شبکهعصبی
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Christensen et al(1995) طیآزمایشیگزارشنمودندکهباافزایشکربناتکلسیمدرخاک،جذب

اینآنهادلیل.شودعناصرریزمغذیبهویژهروی،تاحدیقابلتوجهیتاحدیقابلتوجهیمحدودمی

باتوجهبهاینآزمایشوبر.امرراواکنشباالوتشکیلترکیباتنامحلولرویدرخاکبینکردند

میتوانتاثیرواکنشخاکوکربناتکلسیمرابررویمقدارروی92-1و83-1اساسنقشههای

گرممیباشدکهگرمبرکیلومیلیDTPA،28/3میانگینروییقابلاستخراجبا.فهمید94-1درنقشه

.باشددرمحدودهکمبودشدیدمی

برایمیزانروییقابلاستخراجبادردوفازآموزشوآزمایشLVQ4a2خطایشبکهعصبی82-1جدول

DTPA(mg/kg)

هدف از شبکه برای 

 طبقه بندی

تعداد عضوهای کالس 

 یک

تعداد عضوهای کالس 

 دو

خطای تشخیص در 

 )%(مرحله آموزش

ص در خطای تشخی

 )%(مرحله آزمایش

 D)میانگین 
mean) 

442433/333/3

درصددرصددرمرحلهآموزشوصفرصفرباخطایتشخیصDTPAروییقابلاستخراجبهوسیله

الگویموجودرایادطورکاملدرمرحلهآزمایشنشانمیدهدکهشبکهعصبیدرمرحلهآموزشبه

.پذیریبهترینسبتبهسایرنقاطداردگرفتهاستودرمرحلهآزمایشتعمیم
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براساسمقادیرآستانهفرضیمدل DTPAیقابلاستخراجبهوسیلهرویشدهنقشهتوزیعمکانیوتفکیک94-1شکل

(بیشترازمیانگینclassIIکمترازمیانگینو classI)LVQ4a2شبکهعصبی

باشدکهاینمیزانگرمبرکیلوگرممییمیلDTPA،14/1منگنزیقابلاستخراجبهوسیلهمیانگین

ونقشه2هایزهکشیدرپیوستشمارهباتوجهمحدودیت.گیردکمبودمتوسطیقرارمیدرمحدوده

می92-1بندیواکنشخاکپهنه نقشه در نقاطیقابلمشاهده در منگنز 94-1تواندالیلکمبود

وصفر94/2آموزشوآزمایشبهترتیبدرصدخطایتشخیصدرمرحله.(2944ساالردینی،)فهمید

باشدکهنشاندهایناستکهشبکهعصبیالگویمدنطررابهخوبییادگرفتهاستودرتعمیممی

.نقاطنیزبهخوبیعملخواهدکرد

برایمیزانمنگنزیقابلاستخراجبادردوفازآموزشوآزمایشLVQ4a2خطایشبکهعصبی88-1جدول

DTPA(mg/kg)

هدف از شبکه برای 

 طبقه بندی

تعداد عضوهای کالس 

 یک

تعداد عضوهای کالس 

 دو

خطای تشخیص در 

 )%(مرحله آموزش

خطای تشخیص در 

 )%(مرحله آزمایش

 D)میانگین 

mean) 
442494/233/3
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ستانهفرضیبراساسمقادیرآ DTPAیقابلاستخراجبهوسیلهمنگنزشدهنقشهتوزیعمکانیوتفکیک94-1شکل

(بیشترازمیانگینclassIIکمترازمیانگینو classI)LVQ4a2مدلشبکهعصبی
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فصلپنجم

و  گریینتیجه
 پیشنهادها
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گیرینتیجه-4-2

ارزیابیخاکهاییکهبهعنوانمخزنعناصرغذاییعملمیکنند،بااندازهگیریخصوصیاتیاز

غذاییضرور غلظتعناصر خاکنظیر گیردواکنشخاکیو می انجام وایقع. اینخصوصیاتدر

باعنایتبهنتایجبدستآمدهازاین.تواناییخاکرادرتأمینعناصرموردنیازگیاهنشانمیدهند

:میتوانچنینجمعبندینمودکهتحقیق

تخراجهایزمینآماریمیتوانگفتبهترینمدلبرازششدهبرایرویاسباتوجهبهبررسی -

R)ضریبتبیین باالترینباشدکهدارایوواکنشخاکمیDTPA شدهبا
2

 میزان کمترین و( 

 مربعات مجموع هستند(RSS) خطا واکنشخاک،. الکتریکی، هدایت مطالعه مورد خاک در

رویومنگنزدارایساختارمکانییقویمی آهن، پتاسیم، باشندفسفر، کربناتکلسیموکربن.

ومتر8133برایپارامترهایکربنآلیدامنهتاثیر.باشندایکالسوابستگیمتوسطمیآلیدار

 .بهترتیبکمترینوبیشترینمقداررادارامیباشدمتر24493روی

هدایتالکتریکیخاکنشانمـیدهـدکـهمیـزانهـدایتبندیهایپهنهنقشهبررسیوضعیت -

باشدکهاینبهدلیلنفـوذدریاچهارومیهبیشترمیالکتریکیدریقسمتشریقینقشهودرحاشیه

هادرنزدیکـیمرکـزخاکیقسمتیاز.باشدآبدریاچهارومیهونیززهکشیضعیفآنمنطقهمی

همـانطورکـهمشـاهدهمـیشـود،.دباشنقشهنیزبهدلیلپستیآنمنطقهدارایخاکشورمی

 لذابرایکاشتودسیزیمنسبرمتراست4رمیزانهدایتالکتریکیدربیشتراراضیمنطقهزی

 .پرورشگندممحدودیتایجادنمیکند

نشانمیدهدکهمصرفبیشفسفریقابلاستفادهدرمنطقهبندیهایپهنهنقشهبررسیوضعیت -

خصوصـادرنزدیکـیدریاچـهازنیازکودهایشیمیاییفسفاتهوکودهایآلـیدارایفسـفربـاال

کهشایددلیلآندهکهموجبتجمعبیشازحدفسفردرخاکگردیدهاستبهنحویبوارومیه
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کفایتفسفریقابـلاسـتفادهکهحداستدرحالیدانیزارعوکمکاریمتخصصانباشداینکم

 .میلیگرمدرکیلوگرمخاکتعیینشدهاست28تا23برایگندم

ه،میزانباالیایـنعنصـررادریقسـمتبندیپتاسیمیقابلاستفادهایپهنهنقشهبررسیوضعیت -

شرقنقشهودرنزدیکیدریاچهارومیهنشانمیدهدکهدلیلآننفوذآبدریاچـهدرخاکهـای

میزانباالیپتاسیمدردیگرمناطقنیزبهدلیلعدموجودزهکشیمناسـب.باشدآنمنطقهمی

هـایآنمنـاطقشـدهرآنخاکباشدکهباعثتجمعپتاسیمددرآنمناطقوعدمآبشوییمی

 .است

کهدرمناطقبـادهدنشانمیDTPAبندیآهنیقابلاستخراجباهایپهنهنقشهبررسیوضعیت -

 .آیدوواکنشخاکباالمیزانآهنکاهشمیزهکشیضعیفوکربناتکلسیم

یعیازنیزازکمبوداینعنصردرسـطحوسـDTPAیقابلاستخراجباهایپهنهبندیروینقشه -

رویتحتتاثیرآهک،واکنشخاکومصرفبـیشازحـد.حکایتداردبرایگیاهگندممنطقه

واکنشخاکاینامـررانشـانهمبستگیمنفیمابینرویباآهکو.کودهایفسفاتهیقراردارد

همبستگیمثبترویبافسفرنیزشایدبهدلیلاثراتتوامواکنشخاکبرهردویآنها.میدهد

 .باشد

هایبهدستآمـدهدربیشـترمنـاطقدچـارنیزباتوجهبهنقشهDTPAمنگنزیقابلاستخراجبا -

منگنزنیزمانندآهنبهواکـنشبـاالیخـاکوکربنـاتکلسـیم.باشدکمبودبرایگیاهگندممی

 .باشدوایندلیلهمبستگیمعنیدارمنگنزوآهنباشدحساسمی

روی.بیشـترینخطـایتشـخیصدرمرحلـهآمـوزشراداشـت43/3کربناتکلسیممعادلبـا -

باصفر،کمترینخطایتشخیصدرمرحلهآموزشبراییادگیریالگویDTPAاستخراجشدهبا

 .مناسبداشت

هابرابرباصفردرصدبودکهنشـانخطایتشخیصدرمرحلهآزمایشبرایتمامعناصروویژگی -

 .پذیرینقاطاستدرتعمیمLVQ4a2دهندهیقدرتباالیشبکهعصبی



224 

 

هاپیشنهاد-4-8

استفادهازگوگردبههمراهتیوباسیلوسوکوددامی،بهمنظورکاهشموضعیاسیدیتهخاکدر -

 .،پیشنهادمیشودpHمحیطاطرافریشهوتعدیلمحدودیتناشیازباالبودن

 ایـن میـزان امگیـردوانجـخاک مجدد آنالیزبا اراضی کودهایفسفرهدر کاربرد ودشتوصیهمی -

 تنـزل خـاک کیلـوگرم در گـرم میلی 23 زیر به آن میزان صورتیکه در و کنترل خاک در را عنصر

همچنینباتوجهبهغلظت.نمود منطقه کودی توصیه اساس بر فسفر بهینه مصرف به ایقدام یافت،

لودگیمحصوالتموردبسیارزیادفسفریقابلاستفادهدرخاکهایمنطقه،بررسیوضعیتمیزانآ

.کشتدرایناراضیبهعناصرسنگینبهویژهکادمیوموسربضروریاست

میلـیگـرمدر843گنـدمکـهحـدودباتوجهبهاینکهحدبحرانیپتاسیمیقابلاسـتفادهبـرای -

کیلوگرمپیشنهادمیشود،بررسیوضعیتپتاسیمیقابلاستفادهدرمـزارعنشـانمـیدهـدکـه

باالبودنغلظتپتاسیم.نصردربرخیمزارعکمودربرخیدیگربسیارزیادمیباشدمقداراینع

یقابلجذبگیاهدرخاکنیزمیتوانددردرازمدتباعثشوریخاکشدهواینامرباتوجهبـه

بنابراینتوصـیهمـیشـوداز.بهشوریمیتواندایجادمشکلنمایدانگیاهبیشترحساسبودن

 اجتنـاب ندارنـد یقـرار کمبـود محدوده در عناصر که مناطقی اینعنصردر حاوی ایکوده مصرف

 .شود

نسبتاًباالوحضورمقادیربسیارزیادکربناتکلسـیمدرخاکهـایمـوردمطالعـه،pHباتوجهبه -

بررسیوضعیتجذبآهن،روی،منگنزتوسطگیـاهنیـزضـروریاسـتتـابـامصـرفمتعـادل

کیفیتگندمتولیدیرانیزباالرو،عالوهبرافزایشعملکردوبهبودکیفیت،کودهایماکروومیک

 .ببریم

 نقشـه چنـین دارای منـاطق کودی توصیه برای مناسبی مرجع حاصلخیزیمیتوانند نقشههای -

 مقـدارکودهـای توصـیه امکـان کشـاورزی منطقه یک خاک حاصلخیزی های نقشه.باشند هایی
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 منطقـه آن برای گیاه نیاز غذاییمورد عناصر مکانی ساختار تغییرات پایه بر را نیاز مورد شیمیایی

 و عناصـر مکـانی پـذیری تغییر میزان بررسی خاک، از مرتب برداری نمونه امروزه.میآورد فراهم

 .دارد مهمی نقش خاک حاصلخیزی مدیریت در هایحاصلخیزی، نقشه بکارگیری

 بکـار خـاک نقشـه تهیه و مجهول نقاط در خاک عناصر مقادیر تخمین جهت تواند می آمار زمین -

 .شود گرفته

روشهایژئواستاتیستیکهمیشهمتقاضیدادهاینسبتاًزیادهستند،بـدیهیاسـتاگـرهـدف -

دستیابیبهنتایجدیقیقترومورداعتماداست،هزینهمالیوزمانیمتناسبباآنرابایدپرداخت

 .کرد

یارائهشدهتوسطشبکهعصبیراباتوجهمحدودهعناصرتنظیمکردهایپهنهبندتواننقشهمی -

 .تریبهمابدهدتااطالعاتدیقیق
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منابعومآخذ

نایبلوئیف، 2922) ابراهیمیکو تخمین نفوذپذیری نهایی خاکها با استفاده از مدل "(.

مجلهپژوهشهایحفاظت"وریحانشبکه عصبی مصنوعی، مطالعه موردی مزرعه پردیس اب ،

.24(2)آبوخاک،

 یگانهبختیاریعوکامیابمقدمک، عشریمحمدیم، (2924)اثنا مقایسه نتایج حاصل از "،

هفتمینهمایشبین"در پیش بینی جریان های ساحلی RBF و MLP شبکه های عصبی ،

.المللیسواحل،بنادروسازههایدریایی

صیا ا، ر غعارشد .د ر، ا جعفرینژاد و م مظلوم ،(2922) تخمین نفوذ آب با شبکه عصبی "،

.،سومینکنفرانسآبیاریومدیریتآب،اهواز"مصنوعی

.،انتشاراتسمت"آمار و کاربرد آن در مدیریت"،(2924)آذرعومومنیم،

عه ای وتاثیر آن کالیبراسیون روی در شرایط مزر"2928.جملکوتی.اسدیکنگرشاهی،عوم

.8شماره24،جلد"بمجله علوم خاک و آ. در عملکرد سویا

 های ویژگی مکانی تغییرپذیری"،(2922)م،.ع ومحنتکش.ج ح،محمدی.م صالحی افشارح،

 شهرکیان، منطقه :موردی ی مطالعه)کمی  تناسب نقشه یک در آبی گندم عملکرد و خاک

م"(بختیاری و محال چهار استان ، آب خاکو علوم کشاورزی وصنایع علوم)جله ) جلد ،89،

 242-248،ص2شماره

ح، م، امامی م نیشابوری  و  شرفاء ع، (2924)لیایقت ارزیابی کارایی شبکه های عصبی "،

دهمین"مصنوعی در برآورد منحنی رطوبتی خاک در بعضی از خاکهای آهکی وشور ایران ،

.کنگرهعلومخاکایران،کرج

ایوبی ف، خرمالی (2924)ش،  خاک در استفاده قابل غذایی عناصر مکانی تغییرپذیری"،

 منطقه در موردی مطالعه)آمار زمین تکنیک اصلی و مؤلفه های آنالیز به کمک سطحی

"(هند آندراپرادش ایالت آپایپولی، سال طبیعی، منابع و کشاورزی فنون و علوم مجله ،28،

.433-483،ص(ب)14شماره
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مجموعهمقاالت"مدیریت پایدار خاک در کشاورزی و محیط زیست "،(2924)بوردیمبای

 صفحه پایدار، توسعه و زیست محیط خاک3-4همایشخاک، آب مهندسی دانشکده پردیس، ،

کشاورزیومنابعطبیعیدانشگاهتهران،کرج،ایران

 ا .بقایی، ح .(2928) کانی برخی فلزات سنگین تجزیه تحلیل زمین آماری تغییرات م".

"دراطراف ذوب آهن اصفهان ومجتمع فوالد مبارکه خاکشناسی. کارشناسیارشد نامه پایان

 .صحفه32دانشکدهکشاورزی،دانشگاهصنعتیاصفهان،

تخمیین ضیریب   "،(2938)بهمن،کیانا،صمدامامقلیزاده،هادییقربانی،وعیسیمعـروفپـور،

دومـین"فاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و مدل رگرسییون انتشار پذیری خاک با است

کنفرانسبینالمللیمدلسازیگیاه،آب،خاکوهوا،کرمان،دانشگاهتحصیالتتکمیلیصـنعتیو

فناوریپیشرفته

پیش بینی ظرفیت تبادل "،(2922)تقیزادهمهرجردیرا،محمودیش،حیدریاواکبرزادها،

ده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره در منطقه کاتیونی خاک با استفا

.،مجلهپژوهشدرعلومکشاورزی،جلدپنجمشمارهاول"خضرآباد یزد

بررسی توزیع مکانی "،(2924)وطهمورثم،.جعفریم،محمدعسگریح،معظمیم،بینیازم

شسازندگیدرزراعتمجلهپژوه ،"برخی از خصوصیات خاک با کاربرد روش های زمین آماری

244-224وباغبانی،ص

ا ، ع ، پاک حسنی "(ژنو استاتیستیک ) زمین آمار "(2924). تهران دانشگاه .انتشارات

.921هصفح

بررسی برهمکنش روی ، آهن ومنگنز بر عملکرد وتوازن  تغذیه ای .2924.حمزهپور،ن

تهران.دانشکدهکشاورزیدانشگاهتربیتمدرسپایاننامهکارشناسیارشدگروهخاکشناسی.گندم

 .،ایران

 م، همایی و پ فتحی ح، لو (2929)خداوردی تخمین هوشمند منحنی رطوبتی خاک با  "،

دانشگاه"استفاده از شبکه عصبی مصنوعی دومینکنفرانسملیدانشجوییمنابعآبوخاک، ،

.شیراز
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عباسپ ا، جاللیان افیونیم، ب، ا،خلیلمقدم ا دهقانی کو (2922)ور  مقایسه شبکه های "،

یازدهمین"عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره در برآورد مقاومت برشی سطح خاک ،

 خاکایران علوم امنیتغذایی)کنگره طبیعی(مدیریتخاکو منابع و کشاورزی علوم دانشگاه ،

.گرگان

 افیونیم، بو 2923)خلیلمقدم ی رگرسیونی و شبکه های عصبی در کاربرد روش ها"(

تشکیل توابع انتقالی خاک به منظور تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک منطقه زاگرس 

.،اولینکنفرانسبینالمللیمدلسازیگیاه،اّب،خاکوهوا،دانشگاهشهیدباهنرکرمانمرکزی

م،مفتونم.ر،رونقیع.چاکرالحسینیم .وکریمیانن. پاسخ سویا به کاربرد آهن و "،(2922)ج،

-232،ص1،شماره4مجلهعلوموفنونکشاورزیومنابعطبیعی،جلد،"فسفر در یک خاک آهکی

32 

،"در تعیین مقدار نفوذ Qnet2000 کاربرد مدل"،(2924)دایرا،برومندنسبسوکاشفیپورم،

.اولینهمایشسازگاریباکمآبی

سیستم  مقایسه سه روش شبکه عصبی مصنوعی"،(2922)ا،دهقانیاا،عسگریمومساعدی

مطالعه )عصبی تطبیقی و زمین آمار در میان یابی سطح آب زیرزمینی  -استنتاجی فازی

.2،مجلهعلومکشاورزیومنابعطبیعی،جلدشانزدهمویژهنامه"(موردی دشت قزوین

 مهدی، نادری، و جهانگرد محمدی، محمود، (2922)دیانی،  غلظت زمینآماری تحلیل و تجزیه"،

علوم )، مجله آب و خاک"اصفهان جنوب در وایقع سپاهانشهر حومه درخاکهای کادمیم و روی سرب،

44-44ص،1،شماره89،جلد(و صنایع کشاورزی

لغزش با استفاده از سیستم شبکه عصبی در منطقه  بندی خطر زمین پهنه"،(2928)،راکعیب

.نامهکارشناسیارشدپایان:دانشگاهتربیتمدرس،دانشکدهعلوم،"نانسم گله استان سفیددار

 س، مهر، نیک و م نژاد، پارسی خ، احمدالی ب، 2922)رحمانی استفاده از نطریه "(.

،مجموعهمقاالت"(مطالعه موردی منطقه بوکان)ژئواستاتیستیک در تهیه نقشه حاصلخیزی 

224–223یازدهمینکنگرهعلومخاکایران،گرگان،
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ج و م ، الحسینی رفیع . تجزیه وتحلیل پراکنش مکانی حاصلخیزی خاک "2923.محمدی

مجموعهمقاالتهفتمینکنگرهعلومخاکایران."قیقوعملکرد محصول برای مدیریت زارعی د

 .242-223،دانشگاهشهرکرددانشکدهکشاورزی،صحفه

 پوانتشاراتدانشگاهتهرانچا"حاصلخیزی خاک"(2944).ساالردینی،ع

.،چاپپنجم،انتشاراتدانشگاهتهران،تهران"حاصلخیزی خاک"،(2941)ساالردینیع،

،چاپهشتم،انتشاراتدانشگاهتهران،تهران"حاصلخیزی خاک"،(2924)ساالردینیع،

م مهدیان ر، اسکوئی آبادیم.سکوتی مسیح و .ح (2923)ح، ی عناصر ارزیابی تغییرات مکان"،

"غذایی پر مصرف ازت، فسفر و پتاسیم به منظور مدیریت مصرف کود در خاک مجله،

 28-22،ص24،شماره(پژوهشوسازندگی)پژوهشهایآبخیزداری

کاربرد زمین آمار برای مدیریت تغذیه گیاه،مطالعه "،(2922)ویقائمیان،ن،.سکوتیاسکوئی،ر

434-432زدهمینکنگرهعلومخاکایران،گرگان،،مجموعهمقاالتیا"موردی دشت ارومیه

مقایسه روشهای نروفازی، شبکه "،(2922)عسگریحمواکبرزادهع،.سرمدیانف،تقیزادهرا

عصبی و رگرسیون چند متغیره در پیش بینی برخی خصوصیات خاک مطالعه موردی استان 

.822-883 ،2(12)،مجلهتحقیقاتآبوخاکایران،"گلستان

مدل سازی بارش رواناب رودخانه با  "،(2933)سروریس،یقادریج،عبقریهوزارعنقدهس،

،چهارمینکنفرانیمدیریت"استفاده از سیستم فازی انفیس و مقایسه با تابع بنیادی شعاعی

.منابعآبایران،دانشگاهصنعتیامیرکبیر

زاده ابوالفضل و م افشاری ح، زاده یقاسم ر، م صبور 2923)م، مقایسه روشهای مدلسازی "(.

،چهارمین"رگرسیون   مرحله ای و شبکه عصبی مصنوعی در جذب فلزات سنگین در خاک

.همایشتخصصیمهندسیمحیطزیست

بررسی کارایی و "،(2922)صفاریانر،عامریخواهه،خادمالرسولعا،مشایخینوحیدریف،

یون خطی جهت برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی مقایسه روشهای شبکه عصبی و رگرس

،(مدیریتخاکوامنیتغذایی)،یازدهمینکنگرهعلومخاکایران"شکخاکهای مناطق گرم وخ

.دانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان
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ارزیابی و مقایسه روش های میان "،(2922)صفاریم،یثربیج،معاذالهیم،فتحیحوعمادیم،

ریجینگ و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی تغییرات مکانی بعضی از یابی ک

یازدهمینکنگرهعلومخاکایران"خاک خصوصیات شیمیایی امنیتغذایی)، ،(مدیریتخاکو

.دانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان

بکه های عصبی مقایسه عملکرد ش "،(2922)صیادیح،غفاریاا،فعالیاناوصدرالدینیعا،

RBF و MLP2شماره23،مجلهدانشآبوخاک،جلد"در برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع.

م احیائی، علی ع. زاده، بهبهانی و .ا. ،(2949) جلد )شرح روشهای تجزیه شیمیایی خاک "،

 ،مؤسسهتحقیقاتخاکوآب،تهران،ایران239،نشریهفنیشماره"(اول

192صفحه،مشهد،(ع)،چاپاول،دانشگاهامامرضا"فیزیک خاک"،(2929)علیزادها،

نعمتیع فاتحیش، . یقادریج، (2922)و تهیه نقشه حاصلخیزی خاک ایستگاه تحقیقات "،

،مجموعهمقاالتیازدهمینکنگره"کشاورزی اسالم آباد غرب با استفاده از تکنیک زمین آمار

 2819-2811علومخاکایران،گرگان،

بررسی مقدماتی وضعیت تغذیه ای مزارع سیب زمینی "،(2924)ر،.فائزنیاف،اخیانیا،گلزارح

،وزارتجهادکشاورزی،سازمانتحقیقاتآموزشوترویجکشاورزی،مرکزتحقیقات"منطقه مجن

کشاورزیاستانسمنان،شاهرود

 پایاننامهارشد(2922)فاضلیسنگانیم، نی و پهنه بندی خصوصیات بررسی تغییرات مکا" :،

 دانشکدهکشاورزیومنابعطبیعی،دانشگاهتهران" خاک با استفاده از زمین آمار

شناسیایی و  " (2932)باسروحانی،وحسـنصـدرنیا،فیاضی،سعیده،محمدحسینعباسپورفرد،ع

طبقه بندی سه رقم برنج ایرانی در نمونه های مخلوط مبتنی بیر ویژگیی هیای شیکلی بیا      

،سـوادکوه،دومینسمینارملیامنیـتغـذایی"،LVQ فاده ازپردازش تصویر و شبکه عصبیاست

دانشگاهآزاداسالمیواحدسوادکوه،

یقائمیان . ، 2921)ن مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع " خصوصیات اراضی مناسب غالت"(

 مدیریت ترویج و نظام بهره برداری -طبیعی استان آذربایجان غربی

 2921)یقائمیان، مرکز"غربیندم آبی در استان آدربایجاندستور عمل فنی زراعت گ"(

غربیتحقیقاتکشاورزیومنابعطبیعیاستانآذربایجان



284 

 

مقایسه نتایج حاصل از کاربرد شبکه عصبی مصنوعی با روشهای تجربی  "(2924)یقبادیانر،

.ملیمهندسیعمران،سومینکنگره"موجود در برآورد شاخص فشردگی خاکهای ریزدانه

 LVQ4a2ارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی "(2932)یقربانیه،روحانیع،حافظیمقدسن،

238-33صفحه84نشریهآبوخاک،جلد" بینی الگوی توزیع مکانی کادمیم در خاکدر پیش

تخمیین  "،(2933)دییقربـانی،وسـیدعلـیاصـغرهاشـمیکاشی،حامد،صمدامامقلیزاده،ها

نفوذپذیری نهایی خاک با استفاده از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی خیاک توسیط میدل    

،کرمـان،دانشـگاهیازدهمینسمینارسراسریآبیاریوکـاهشتبخیـر،"شبکه عصبی مصنوعی

 ،شهیدباهنر
 تاثیر عناصر غذایی ازت، مس، روی و منگنز بر روی محصول و ترکیب "(2944)کاشیراد،

شیراز،گزارشفعالیت"زمستانهشیمیایی گندم  دانشگاه کشاورزی تحقیقاتدانشکده هایمرکز

234-299ص2شماره

گزارش.ها بر روی عملکرد و ترکیب شیمیایی گندمازت و میکرو المنتتاثیر.2944کاشیراد،

293-214،ص9هایمرکزتحقیقاتدانشکدهکشاورزیدانشگاهشیراز،شمارهفعالیت

 (2944)کریمیانا، تاثیر رس و ماده آلی بر ظرفیت تبادل کاتیونی خاکهای آهکی استان "،

.،پنجمینکنگرهعلومخاکایرانفارس

ملکوتیم ج.کشاورزپ، . (2921)وهماییم، -942،ص"مدیریت حاصلخیزی خاکهای شور"،

914 برداریمؤسسهتحقی)خاکهایایران)، بهره مدیریتو قاتخاکوتحوالتنویندرشناسایی،

.ج،انتشاراتسنا،تهران.وملکوتیم.ح،مؤمنیع،بایبوردیم.،چاپاول،بناییم((آب

سنجش قابلیت شبکه های  "،(2924)ع،بقالباحجبم،زینالزادهکوغفاریپ،.کشکولیح

"عصبی مصنوعی برای مدل سازی سامانه غیرخطی منحنی مشخصه خاک دومینهمایش،

.بکههایآبیاریوزهکشی،دانشگاهشهیدچمراناهوازملیمدیریتش

تخمین مقادیر شوری حوضه آبریز رودخانه ها به روش ":پایاننامهارشد(.2924)کنعانیش،

.،دانشکدهفنیومهندسی،دانشگاهتربیتمعلمتهران"شبکه عصبی مصنوعی

های حاصل عی فلزات سنگین در خاکارزیابی آلودگی طبی"پایاننامهارشد(2923)گراوندم،

 .، دانشگاه صنعتی شاهروددانشکدهعلومزمین"های گرگاناز شیست
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مقایسه مدل های رگرسیون چند متغیره تطبیقی و شبکه "،(2921)،پراشرش جو گیوی

.،نهمینکنگرهعلومخاکایران"های عصبی مصنوعی در پیش بینی آب قابل جذب گیاه

 و تحقیقات ،سازمان"کشاورزی متخصصین برای کشاورزی دقیق راهنمای"،(2928)لغویم،

834صفحهتهران، کشاورزی، آموزش

 Acroptilon)بینی الگوی مکانی جمعیت علف هرز تلخه پیش"(2938)مکاریانح،روحانیع،

repens L. )با استفاده از مدل سبکه عصبی مصنوعی بردار چندی ساز یادگیر(LVQ)"

34-24،صفحه2شماره89هدانشکشاورزیوتولیدپایدار،جلدنشری

بررسی تغییرات مکانی خصوصیات خاک و "،(2924)وخرمالیف،.محمدزمانیس،ایوبیش

مجلهعلوموفنون، "عملکرد گندم در بخشی از اراضی زراعی سرخنکالته، استان گلستان

 43-32،ص(الف)13،شماره22کشاورزیومنابعطبیعی،سال

بررسی تغییرات مکانی برخی از خصوصیات خاک ":،پایاننامهارشد(2924)محمدعسگریح،

 .،دانشکدهکشاورزیومنابعطبیعی،دانشگاهتهران"با استفاده از زمین آمار و سنجش از دور

ا لکزیان م، آریا محمدی غ حق و. .نیا (2923)ح،  باکتری تیو حاوی تلقیحی مایه تأثیر"،

نشریه"ذرت گیاه رشد بر آسپرژیلوس قارچ و باسیلوس جلد زراعی پژوهشهای ،  ،2ایران،

28-23ص ،2شماره

ج محمدی، با ( خوزستان )مطالعه تغییرات مکانی شوری خاک درمنطقه رامهرمز .2944.

ی،مجلهعلوموفنونکشاورزیومنابعطبیع.کریجینگ -2استفاده از نظریه ژئو استاتیستیک 

.13-49هددوم،شمارهچهارم،صفحجل

مجلهعلوم.آن درخاکشناسی  ی بر منابع ژئو استاتیستیک وکاربردمرور.2924.محمدی،ج

 .33-233هصفح.2شماره24جلد.خاکوآب

.تهران،ایران.هصفح149.،انتشاراتپلک(آمارمکانی )  1پدومتری .2924.محمدی،ج

مقایسه مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و توابع  "،(2922)ردموبیگیهرچگانیحا،معماریانف

انتقالی رگرسیونی برای پیش بینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک های استان چهارمحال و 

.1شماره89،جلد(علوموصنایعکشاورزی)،نشریهآبوخاک"یبختیار
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برازش توابع انتقالی "،(2922)یحا،محمدیجوصالحیمح،معماریانفردم،طالبیزادهع،بیگ

یازدهمینکنگرهعلوم، "ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

.،دانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان(مدیریتخاکوامنیتغذایی)خاکایران

تهران،ایران.کشاورزینشرآموزش.تغذیه متعادل گندم.ملکوتی

ملکوتیم ،کشاورزی پایدار و افزایش عملکرد بهینه سازی مصرف کود در ایران(2924)ج.

،سازمانتحقیقاتوآموزشکشاورزی983صفحه

س.درودیم ر،.باللیم بایبوردیا، ج، .ملکوتیم . مجیدیع، (2943)و  عناصر بحرانی حد"،

 .234 شماره فنی آب،نشریه و خاک تحقیقات ،مؤسسه"گیاه و خاک در غذائی

برای د روش جامع تشخیص وتوصیه بهینه کو."(2924)انکریمی.ون.کشاورز.ج،پ.ملکوتی،م

"کشاورزی پایدار  شماره تربیتمدرس، دانشگاه نشر هصفح238،444انتشاراتمرکز تهران،.

.ایران

ج.ملکوتی،م م. و 2924)مطهری. ها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت مغذینقش ریز "(

823صفحه.دانشگاهتربیتمدرس"محصوالت کشاورزی

عنصری فراموش شده درچرخه حیات )روی در کشاورزی .2922داودی.ح.وم.ج.ملکوتی،م

.تهران،ایران.هصفح833.انتشاراتسنا.(گیاه ، دام وانسان 

ج.ملکوتیم غیبیم. .و تعیین حد بحرانی عناصر غذایی مؤثر در خاک، گیاه و "، (2943)ن،

چاپدوم،نشرآموزش،"میوه در راستای افزایش عملکرد کمی و کیفی محصوالت استراتژیک

 .کشاورزی،کرج

ج.ملکوتیم . نفیسیم، (2921)و 924-911،ص"مدیریت حاصلخیزی خاک"، ، خاکهایایران)

،چاپاول،بنایی((بهرهبرداریمؤسسهتحقیقاتخاکوآبتحوالتنویندرشناسایی،مدیریتو

.ج،انتشاراتسنا،تهران.ح،مؤمنیع،بایبوردیم،ملکوتیم.م

م ج.ملکوتی . م، همایی (2929)و » حاصلخیزی خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک"،

س،دفترنشرآثارچاپدومبابازنگریکامل،انتشاراتدانشگاهتربیتمدر"«هامشکالت و راه حل

 صفحه128.علمی،تهران

،تهران(438ص)،دانشگاهامیرکبیر،انتشارات"(2جلد )های عصبی  مبانی شبکه"(2922)،منهاجم
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ر مجرد موسویزاده . ع، سپاسخواه و (2924)ا  با خاک آب مشخصه منحنی بینی پیش"،

مدیر"مصنوعی عصبی شبکه مدل از استفاده همایشملی دومین و، آبیاری های شبکه یت

 زهکشی،دانشگاهشهیدچمراناهواز

 ع، (2921)مؤمنی ص"وسعت و پراکنش جغرافیایی خاکهای مسأله دار"، ،828-833 ،(

مدیریتوبهرهبرداریمؤسسهتحقیقاتخاکوآب)خاکهایایران ،((تحوالتنویندرشناسایی،

 .ج،انتشاراتسنا،تهران.ملکوتیمو.ح،مؤمنیع،بایبوردیم.چاپاول،بناییم

رسولیم ملکوتیم.مؤمنیع، بایبوردیم، .ح، (2921)ج، حفظ کیفیت و پایش منابع لزوم "،

822-924،ص"رخاک کشو ، برداری)خاکهایایران) بهره مدیریتو شناسایی، تحوالتنویندر

آب تحقیقاتخاکو (مؤسسه بناییم( چاپاول، با.، مؤمنیع، یبوردیمح، ملکوتیم. ج،.و

 .انتشاراتسنا،تهران

مدل سازی ساختار مکانی متغیرهای حاصلخیزی ومواد آلی خاک بعنوان ( 2974.)مومنی،ع

ان،مجلهعلومخاکوآب،ویژهنامهمبنایی برای اعمال کشاورزی دقیق در دشت مرودشت ایر

..2-28خاکشناسیوارزیابیاراضی،صحفه

 44-31زهکشی، فنی کارگاه ،سومین"زهکشی در آمار زمین کاربرد" ،(2929)ح،.ممهدیان،

 ا، مهرجردیر زاده تقی م، مهربانیان زمانیانک، (2922)دهقانیفو مدلسازی خصوصیات "،

یازدهمین،"خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، رگرسیون چند متغیره و توابع انتقالی

خاکایر علوم کنگره امنیتغذایی)ان طبیعی(مدیریتخاکو منابع و کشاورزی علوم دانشگاه ،

.گرگان

 سعادتس، کو شاهی (2923)میرزا  برخی و کلزا عملکرد بر مختلف آلی مواد تأثیر"،

مجله"خوزستان شمال خاک در خصوصیات  پژوهشهای ، جلد(آب و خاک علوم)خاک ،81 ،

82-83،ص2شماره

شر د، خجسته نامدار ع، آریاپناهی عبداللهی و ا ذ اسکندری م، (2922)فا  ECاندازه گیری "،

،یازدهمینکنگرهعلوم"با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی TDR محلول خاک به وسیله

 .،دانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان(مدیریتخاکوامنیتغذایی)خاکایران
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 نیا فرج اردالنم، س، انصرتپور اسمعلیعوریا. )و .2923  برخی مکانی توزیع بررسی"(.

 از استفاده با شهرستان مراغه اراضی در خاک حاصلخیزی بر عوامل موثر و غذایی عناصر

"جغرافیایی اطالعات سامانه آبخیزداری پژوهشهای مجله وسازندگی)، (پژوهش شماره ،24،

 2-23ص

برآورد بار رسوب رودخانه زاینده رود با استفاده از ":،پایاننامهارشد(2924)نجفینیسانین،

.دانشکدهمهندسیزراعی،دانشگاهمازندران"شبکه عصبی مصنوعی

 ه، طهماسبینژاد و رمضانیمقدمم (2922)نژادرکابیم، ، MLP ارزیابی مقایسه ای مدلهای"،

RBF ،ANFISروابط تجربی و روش آماری رگرسیونی در برآورد میزان ، TDS دومین"آب ،

.کنفرانسسراسریآب،دانشگاهآزاداسالمیواحدبهبهان

 نمونه تعداد و مکانی اختار س بررسی"،(2928)مجبوبیع، و .سنجانیع صفری زادهف، نظری

 دیم و آبی کشت دو در آربوسکوالر اسپورمیکوریزای و فسفر گیری اندازه      موردنیاز در

34-34اول،صفحه جلد ایران، خاک علوم کنگره هشتمین مقاالت ،مجموعه"همدان خاکهای

 

، برآورد سریع هدایت الکتریکی با استفاده از شبکه (2929)نوابیانم،لیایقتعموهماییم،

.839-822،کنفرانسبینالمللیمنابعآبوخاک،دانشگاهشیراز،عصبی

 

 

Abreu, C. A. ,Raji  , u. Gabe, M. F. Abreu and  A . Paz –Gonzalez.(2002) “ Efficiency  

ofmultinutrientextractants  for the  determining of available zinc in soils “ J. 

Commuication in soil science  and  Plant  analysis  , 33: 3313-3324. 

Acosta, J.A., Faz, A., Mrtinez, S. M., (2009), "Identification of heavy metal sources 

by multivariable analysis in a typical Mediterranean city (SE Spain)",  Environ 

Monit Assess, DOI 10.1007/s10661-1194 

Alijanpour shalmani A, Shabanpour Shahrestani M, Asad .H and Bagheri F. (2010). 

"Comparison of regression pedotransfer functions and artificial neural networks 

for soil aggregate stability simulation", 19th World Congress of Soil Science, Soil 

Solutions for a Changing World. Brisbane, Australia. 



292 

 

Allen .V .Barker and David .j. phlbeam(2007), 'hand book of plant natrition' 

Almasri M N, Kaluarachchi J J, (2005), "Modular neural networks to predict the 

nitrate distribution in ground water using the on-ground nitrogen loading and 

recharge data", Environmental Modelling & Software 20: 851-871. 

Amini M.. Abbaspour K. C, Khademi H. Fathipour N, Afyuni M and Schulin R. (2005),           

" Neural network models to predict cation exchange capacity in arid regions of 

Iran", European Journal of Soil Science, August  56: 551–559. 

Anagu I, Ingwersen J, Uterman J and  Streck T, (2009). "Estimation of heavy metal 

sorption in German soils using artificial neural networks", Geoderma 152: 104–112.  

Asghari, H. A., Marschner P., Smith, S. E. and Smith, F. A., (2005), "Growth response 

of Atriplex nummularia to mycorrhizal inoculation at different salinity levels", 

Plant and Soil, 273: 245-256. 

Azadeh A., Ghaderi S.F., and Sohrabkhani S. (2006). “Forecasting electrical 

consumption by integration of Neural Network, time series and ANOVA” Appl. 

Math. Comput. 186: 1753-1761. 

Bani Naemeh. J (2003) MSc thesis “ Land evaluation for Land Use Planning with 

especial attention to sustainable fodder production in the Rouzeh Chai catchment 

of Urmia area – Iran “  Internatioal Institute For Geo-Informimation Scince and Earth 

Observatin Enschede,The Netherlands 

Barber, S. A., (1984), "Soil Nutrient Bioavailability", John Wiley & Sons Pub., New 

York. 

Borlaug, N. E., Dowswell, C., (2000), "Agriculture in the 21st Century: vision for 

researchan and development", Ref http://www.agbiowrld org/biotech.info/borlaug/ 

agriculture/html  

Bosun , S. Z. and Z. Qiguo (2003) “ Evaluation of  spatial and temporal changes of 

soil quality based on geostatistical analysis in the hill region of subtropical ” China. 

Geoderma 115:85-99. 

Breeuwsma A J, Wosten H M, Vleeshouwer J J, Van Slobbe A M and Bouma J.)1986(. 

"Derivation of land qualities to assess environmental problems from soil surveys". 

Soil Science Society of America Journal, 50: 186–190.  

Castriganano, A., K.Guighiaini, , R. Risaliti and R. Martinelli (2000)” Study of  spatial  

relationship  among  soli  Physico- chemical properties of field in  central  italy  

using multivariate among soil physico – chemical prorperties of a filed in central 

italy using  multivariate geostatistics “ J. Geoderma. 97:39-60. 



298 

 

Cahn , M. D, j W . Hummel  and B. H. Brouer. (1994)” Spatial  analysis  of  soil  

fertility  for site- specific management  “ J .soil Science. Soc Am 58: 1240-1248. 

Chahal, D. S., B. d. Sharma  and  P.K . singh (2005)” Distribution Of  zinc  and  their  

association  with  soil  Properties  and  uptake in different soil orders in semi – arid 

soils of Punjab , India ”  J. soil Science and  Plant analysis. 36  :2857-2874. 

Cox, M .S., P.D. Gerard, M.C. Wardlaw and M.J. Abshire (2003) “Variability of 

selected soil properties and their  relationships with soybean yield” Soil Sci,Soc. 

Amer. J. 67: 1296-1302 

Dawson C W and Wilby R L, )1999(. "A comparison of Artifical neural networks 

used for river flow forecasting", Hydrology and earth system sciences 3(4), 529-540. 

Dekock, D., N. Classen and A. Jungk (1995) “ Iron nutrition of plants at high pH “ 

Soil Sci. 79: 167-175 

Eriko I, Kenji O, Yoichi M. I and Makoto A, (2008). "A neural network approach to 

simple prediction of soil nitrification potential: A case study in Japanese temperate 

forests", Ecological modelling  2 1 9:  200–211. 

Fidêncio P H, Ronei J P and de Andrade J C, (2002). "Determination of organic 

matter in soils using radial basis function networks and near infrared 

spectroscopy".  Analytica Chimica Acta, 453: 125–134. 

Franzen, D.W., T. Nanna and W.A. Norvell. (2006) “A Survey of soil attributes in 

landscape position” Agronomy 98: 1015-1022 

Ghasemi- Fasaei, R. and. A. RonGhi (2008) “ Interaction of iron with Copper, Zinc  

and  Manganese  in Wheat  as  affected dy  Iron  and Manganese  in  calcareous  

soil”  J. Plant   nutrion .31: 869- 849. 

Ghassemi, F. A., Jakeman J., Nix, H. A., (1995), "Salinization of land and 

waterresources", Centrr for Research Environmental Studies. The Australian National 

University, Australia, 256p. 

Gholamalizadeh Ahangar,A, N. Karimian,M. T. Assad and Y. Emam. 1995. Growth 

and manganese uptake by soybean in highly calcareous soils ass affected by native 

and applied manganese and predicted  bye nine different extractants. Commun . 

Soil Sci. Plant Anal 6:1441-1454 

Goovaerts, P., (1998), "Geostatistical tools for characterizing the spatial variability 

of microbiological and physico-chemical soil properties", Biology and Fertility of 

Soils, 27:315–334 



299 

 

Goel P.K., Prasher S.O., Patel R.M., Landry J.A., Bonnell R.B., and Viau A.A. (2003). 

Classification of hyperspectral data by decision trees and artificial neural 

networks to identify weed stress and nitrogen status of corn. Comput. Electron. Agr. 

39: 67–93. 

Gotway, C. A., R. B. Ferguson , G. W.  Herget  and T. A. Peterson. (1996) “ 

Comparison  ofkriging   and Inverse – Distance methods for mapping soil 

prarmeters “ J. soil Science. Soc. Am 60: 1237-1247 

Grego, C. R., Vieria, S. R., Antonio, A. M., Rosa, S.C.D., (2006), "Geostatical analysis 

for soil moisture the no tillage cropping system",  Sci, Agric, 63(4):341-350 

Gupta M.M., Jin J., and Homma N. (2003). Static and Dynamic Neural Networks: 

From Fundamentals to Advanced Theory. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New 

Jersey. 

Hapkins, B.G., Ellsworth, J.W., and Fonk, S., (2004), " Phosphorus-zink intractions 

in potato production", American journal of potato research, Vol. 2, No.3 

Hartman. E., Keeler. J. D, and Kowalski. J. M, (1990)."Layered neural networks with 

Gaussian hidden units as universal approximations". Neural Computation, vol. 2, 

no.2, pp. 210-215, 

Hasmadi Ismail, M., (2009), "Determining and Mapping Soil Nutrient Content 

Using Geostatistical Technique in a Durian Orchard in Malaysia", Journal of 

agriculture science, vol. 1. No.1 

Hoffmann, C. C., Kjaergaard, C., Uusi-Kamppa, J., Bruun Hansen, H. C., and 

Kronvang, B., (2009), "hosphorus Retention in Riparian Buffers: Review of Their 

Efficiency", J. Environ Qual. 38:1942–1955  

Hong-xia, Z., and  Xiao-min, C., (2010), "Spatial Variability of Soil Phosphorus 

based on geostatistics",  IEEE 

Hyontai S. (2009). "Performance Comparison of RBF networks and MLPs for 

Classification". Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on Applied 

informatics and communications. 

Ibrahim Ekhmaj  A, (2010). " Predicting Soil Infiltration Rate Using Artificial 

Neural Network", International Conference on Environmental Engineering and 

Applications. 

Ingleby H.R  and Crowe T.G. (2001). "Neural network models for predicting organic 

matter content in Saskatchewan soils", Canadian Biosystems Engineering, V(43).  



291 

 

Jain, A, and Kumar, A. (2006). "An evaluation of artificial neural network technique 

for the determination of infiltration model parameters", Applied Soft Computing, 6: 

272-282. 

 Jain S K, Singh V P. Asce F and van Genuchten M. Th, (2004). "Analysis of Soil 

Water Retention Data Using Artificial Neural Networks". Journal of Hydrologic 

Engineering © ASCE / September/October 2004. 

Jiang, P. and K. D. Tele. (2004) “  Effect of soil and topographic properties  on crop 

yield in a north – central com soybean cropping system “ A gron .H .96: 252- 258 

Javid, S., and Rowell, D.L., (2002), "A Laboratory study of the effect of time and 

temperature on the decline in Olsen P following phosphate addition to calcareous 

soils", Soil use management, 18:127-134. 

Jiachun, S., Hazian, W., Jianming X.,  Jinjun W., Xingmei L.,  Haiping Z., and Shunlan 

J. (2006), "Spatial distribution of heavy metals in soil: A case study of Changing, 

China",  Environ ment al Geology Geol, 10:245-264. 

Kamaruzaman, J. and Tamaluddin, S,. (2001), "Soil and Leaf Nutrient Spatial 

Variability of Coastal Oil Palm Plantation", The Third International Conference on 

Geospatial Information in Agriculture and Forestry, p151-158. 

Karaman, M. R., Susam, T.,  Er, F., Yaprak, S. and Karkacıer,O., (2009),  "Simulation 

of Organic Matter Variability on a Sugarbeet Field Using the Computer Based 

Geostatistical Methods", World Academy of Science, Engineering and Technology 

56:724-727 

 Keshavarzi A and Sarmadian F. (2010). "Comparison of artificial neural network 

and multivariate regression methods in prediction of soil cation exchange capacity 

(Case study: Ziaran region)", DESERT 15: 167-174. 

Keshavarzi, A, Sarmadian F, labbafi R and Rajabi Vandekhali, M.(2011).  "Modeling 

of Soil Cation Exchange Capacity Based on Fuzzy Table Look-up Scheme and 

Artificial Neural Network Approach". Modern Applied Science. Vol. 5, No. 1. 

Kravchenko, A. and D.G. Bullock. (1997) “A comparative study of interpolation 

methods for mapping soil properties “ J. Agron.91:3930-400. 

Kuczak, C. N., Fernandes, E. C. M., Lehmann, J., Rondon M. A. and. Luozao, F. J., 

(2006), "Inorganic and organic phosphorus pools in earth worm cats (Glossos-

colecidue) and a Brazilian rainforest oxisol". Soil Biology and Biochemistry,       

38:553-560. 



294 

 

Lallahema S, Maniaa J, Hania A and Najjarb Y. (2005). "On the use of neural 

networks toevaluate groundwater levels in fractured media". Journal of Hydrology, 

307: 92-111. 

Licznar P and Nearing M A, (2003). "Artificial neural networks of soil erosion and 

runoff prediction at the plot scale", Catena 51: 89– 114. 

Liu, X. M., J.M. Xu, M. k. Zhang and X. F. Yu. (2004) “  Application of Geostatistics 

and GIS technique to characterize spatial variabilities of bioavailable 

micronutrients in paddy soils “ J. Environmental Geology 46:189-194 

Liu, X., J. Xu, M. Zhang, B. Si and K. Zhao (2008) “ Spatial variability of Soil 

available Zn and Cu in paddy rice fields of China “  J. Environmental Geology 

55:1569-1576 

Legendre, P., Legendre, L., (1998), "Numerical Ecology". Elsevier, Amsterdam, 

870pp. 

 Lopez-Granados, F., Jurado-Exposito, M., Atenciano, S., Garcia-Ferrer, A., De la 

Orden, M. S. and Garcia-Torres, L., (2002). "Spatial variability of agricultural soil 

parameters in southern Spain". Plant and Soil 246:97-105 

Loeppert, R. H. and C. T. Hallmark (1985) “ Indigenous soil properties influencing 

the availability of iron in calcareoys soil “ Soil Sci. Soc. Am. J.49: 597-603  

Mandal, S., (2002). "An inventory of current soil fertility status of Mahottary 

district, Nepa". Available at URL:http ://www .gisdevelop men 

.net/aars/acrs/2002/sol/067.pdf 

Marcel G. S and Feike J. L. (1998), "Using neural networks to predict soil water 

retention and soil hydraulic conductivity", Soil & Tillage Research 47:  37-42. 

Marcel G S, Feike J L, Martinus T and van Genuchten h. (1998). "Neural Network 

Analysis for Hierarchical Prediction of Soil Hydraulic Properties", Soil Science 

Society, 62: 847-855.   

McBratney A B, Minasny B, Cattle S R and Vervoort R W. (2002). "From 

pedotransfer functions to soil inference systems". Geoderma. 109: 41-73. 

McBratney, A. B. and R. Webster, (1983), "Mapping soil fertility at Broom
,
s Barn by 

simple kriging", J. Sci Food Agric, 38:97-115 

McBratney, A.B. and B.J. Pringel. (1997) “Spatial variability in soil implications for 

precision agriculture” Precision Agriculture BIOS Scientific Publishers Ltd . 3-31 



294 

 

Merdun H, Cinar O, Meral R, and Apan M. (2006). "Comparison of artificial neural 

network and regression pedotransfer functions for prediction of soil water 

retention and saturated hydraulic conductivity", Soil and Tillage Research, 90: 108-

116. 

Minasny B and McBratney A B. (2002), "The Neuro-m method for fitting neural 

network parametric pedotransfer functions". J. Soil Sci. Soc. Am, 66, 352–361. 

Minyoung K and Gilley j. E. (2008). "Artificial Neural Network estimation of soil 

erosion and nutrient concentrations in runoff from land application areas", 

computers and electronics in agriculture 6 4:  268–275. 

Mutlu E. Chaubey I, Hexmoor H and Bajwa S. G, (2008) ."Comparison of artificial 

neural network models for hydrologic predictions at multiple gauging stations in 

an agricultural watershed". Hydrol. Process. 22, 5097–5106. 

Nayanaka, V. G. D,  Vitharana, W. A. U.,  Mapa, R. B., (2010), "Geostatistical 

Analysis of Soil Properties to Support Spatial Sampling in a Paddy Growing 

Alfisol", Tropical Agricultural Research, 22 (1): 34 - 44  

Ping Zoua, J Y, Jianrong F, Guangming L and  Dongshun L,. (2010). "Artificial neural 

network and time series models for predicting soil salt and water content", 

Agricultural Water Management 97:  2009–2019. 

Rodriguez, H. G.,  Popp, J., Gbur, E., Chaubey, I., (2011), "Environmental and 

economic impacts of reducing total phosphorous runoff in an agricultural 

watershed", Agricultural Systems,  104 :623–633  

Rodriguez, J.A., Nanos, N., Grav J. M., and Gil, L., (2008),  "Multiscale analysis of 

heavy metal contents in Spanish agricultural topsolis", Chemosphere, 70:1085-1096. 

Rub G, Kruse R, Schneider M, and Wagnr P. (2009). "Using advanced regression 

models for determining optimal soil heterogeneity indicators". Studies in 

Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, pages 463-471. 

Ryan, P.R., Delhaize, E. and  Jonse, D.L., (2001),  "Function and mechanism of 

organic anion exudation from plant roots", Plant Mol. Biol. 52:527-60 

Ryan M, Christoph M, Hong J. Di and Cameron K C, (2004). " The use of artificial 

neural networks (ANNs) to simulate N2O emissions from a temperate grassland 

ecosystem", Ecological Modelling 175: 189–194. 

Saffari M, Yasrebi J, Sarikhani F, Gazni R, Moazallahi M, Fathi H and Emadi M, 

(2009). "Evaluation of Artifical Neural Network Models for Prediction of Spatial 



294 

 

Variability of Some Soil Chemical Properties",  Research Journal of Biological 

Sciences. 4:(7) 815-820. 

Salehi, M.B., M. Karimian Eghbaland and H. Khademi. (2003)” Comparison of soil 

variability in a detailed and a reconnaissance soil map in central Iran “ 

Geoderma.111, 4556 

Sarmadian .F and Taghizadeh Mehrjardi. R. (2008). "Modeling of Some Soil 

Properties Using Artificial Neural Network and Multivariate Regression in 

Gorgan Province, North of Iran", Global Journal of Environmental Research 2 (1): 

30-35. 

Sarmadian F and Keshavarzi A, (2010). "Developing Pedotransfer Functions for 

Estimating Some Soil Properties using Artificial Neural Network and Multivariate 

Regression Approaches", International Journal of Environmental and Earth Sciences 

1:1 2010. 

Sharma, B.D., S.S. Mukhopadhyay, J.e. Katya. (2006)”  Distribution of total and 

DTPAextractable Zinc, Copper, Manganese and Iron in vertisolis of India” J. Soil 

Science and Plant analysis. 37: 653-672.  

 

Sharma, B.D., V.K. Aggarwal, S.S. Mukhopadhayay and H. Arora. (2002) “ 

Micronutrient distribution and their association whit soil properties in Entiso1 of 

Punjab, India “  J. Agricultural.7: 315-322.  

Shuman, L. M. (1988) “ Effect of phosphorus level on extractable micronutrient and 

their distribution among soil fraction ” Soil. Sci. Soc. Am. J. 52: 136-141 

Sims, J. T., (2000), "Soil Test Phosphorus: Olsen P", pp5-9,( In Methods for P 

Analysis), Pierzynski (ed) G.M., North Carolina State University, 102p 

Sillanpä, M. 1982. Micronutrients and the nutrient status of soils: A global study. 

FAO Soils Bulletin 48.Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. 

pp. 75-82. 

Stevenson F. J. and Cole, M. A., (1999), "Cycles of  Soil- Carbon, Nitrogen, 

Phosphorus, Sulfur, Micronutrients", Second Edition, Wiley J. and sons, INC, 

Canada 

Shuman, L.M. and Anderson. 1974."Evalution of six extractants for their ability to 

predict manganese concentrations in wheat and soybeans. Soil Sci. soc. Am. Proc. 

38:788-790 



292 

 

Sys, C., Ranst, E.V., Debaveye, J., (1991), "Land evaluation. Part 1: Principles hn 

land evaluation and crop production calculations". Agricaltural publ. no7, Ghent 

University, Belgium, 274 pp. 

Torrecilla J.S., Otero L., and Sanz P.D. (2004). A neural network approach for 

thermal/pressure foodprocessing. Food Engin. 62: 89-95. 

 

Vakil-Baghmisheh M.T. . PhD Thesis (2002).” Farsi Character Recognition Using 

Artificial Neural Networks”, Faculty of Electrical Engineering, University of 

Ljubljana. 

Vakil-Baghmisheh MT and Pavesic N, (2003). “Premature clustering phenomenon and 

new training algorithms for LVQ “ Pattern recognition36: 1901-1921 

Vieira, S.R. and A. Paz Gonzalez (2003)” Analysis of the spatial variability of crop 

yield and soil properties in small agricultural plots “ Bragantia, Campinas 62:127-

138 

Virgilio, N.A., A. Monti and G. Venturi.(2007),”Spatial variability of switch 

grass(Panicum virgatum L.) yield as related to soil parameters in a small field”F 

ield Crops Research 101:232-239. 

Wang, H. T. , Jin, J. and  Wang, B., (2006),  "Improvement of soil nutrient 

management via information technology" .Better crops, vol. 90, No.3 

 Welch, R.M., W.H. Allaway, W.A. House and J. kudota. 1991. Geographic 

distribution of trace element problems. Pp. 31-57 In:j.j. Mortvedt et al. 

Micronutrients in Agriculture. And ed. Soil sci. soc. Am. Madison, WI.Itudy. Fao soil 

Bulletin, No. 48, Fao, Rome. Italy 

Wu, c., L. Zhang. (2009) “ Heavy metal concentrations and their possible source in 

paddy soils of a modern agricultural zone, southeastern China “ J. Environ Earth 

Science 

Yamagishi, J., T. Nakamoto and W. Richner (2003) “ Stability og spatial variability of 

wheat and maize biomass in small field  managed under two contrasting tillage 

systems over 3 years “ Field Crop Res.81: 95-108 

Yang C-C, Prasher S O and Mehuys G R. (1997). "An artificial neural network to 

estimate soil temperature", Canadian Journal of Soil Science. 

Yemefack, M., D.G. Rossiter and R. Njomgang (2005) “ Multi-scale characterization 

of soil variability within an agricultural landscape mosaic system  in southern 

Cameroon” Geoderma 125: 117-143 



293 

 

Yi-chang, W., You-lu, B., Ji-yun, J., Fang, Z, Li-ping, Z., and Xiao-qiang, L., (2009), 

"Spatial Variability of Soil Chemical Properties in the Reclaiming Marine 

Foreland to Yellow Sea of China", Agricultural Sciences in China, 8(9): 1103-1111 

Yilmaz.  I,  and Kaynar.  O, (2011). "Multiple regression, ANN (RBF, MLP) and 

ANFIS models for prediction of swell potential of clayey soils". Expert Systems with 

Applications  38: 5958–5966. 

Yong, J., L. Wenju, W. wen and Z. Yuge (2005) “ Spatial heterogeneity of DTPA-

extractable zinc in cultivated siols indused by city pollution and land use “ Science 

in China Ser.C life Science.48: 82-91 

 Zhengyong Z, Tien Lien C, Herb W R, Yang Q, Xing Z and Meng F R, (2009). 

"Predict soil texture distributions using an artificial neural network model", 

computers and electronics in agriculture 6 5: 36–48. 

Zhang, F., Kang, S., Zhang, J., Zhang, R., and Li, F., ( 2004), "Nitrogen fertilization 

on uptake of soil inorganic phosphorus fractions in the wheat root zone", Soil Sci. 

Soc. Am. J. 68:  1890-1895. 

 



213 

 

 



212 

 

 
 پیوست ها

 



218 

 

 



219 

 




