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چکیده

شور شدن اراضي از معضالت مهم و مخرب در بخش کشاورزی است که بايد با تدبير و مديريت صحيح علمي اين روند کنترل

شود .اولين گام در اين راه ،شناسايي و تهيه نقشه مناطق شور است .در چند دهه گذشته استفاده از روشهای زمينآمار و سنجش از
دور برای تهيه نقشه شوری خاک و پايش تغييرات آن توسعه پيدا کرده است .هدف از اين مطالعه مقايسه قابليت روشهای زمينآماری
مختلف برای تهيه نقشه شوری خاک سطحي در بخشي از دشت ميامي واقع در شهرستان ميامي استان سمنان ميباشد .برای انجام اين
کار تعداد  552نمونه خاک از عمق  3-33سانتيمتری خاک سطحي از محل تقاطع خطوط شبكه منظم به ابعاد  033 * 033متری با
کمك  GPSتهيه شد و  pH ،ECو درصد رس نمونههای خاک اندازهگيری شد .نتايج بهدست آمده نشان داد که روش کريجينگ با
ميانگين مطلق خطا  5/53از دقت باالتری نسبت به ساير روشهای ميانيابي برخوردار بود و در مقابل روش  Thin plate splineبا
ميانگين مطلق خطای  3/38کمترين دقت را داشت .بر اساس نقشه تهيه شده در منطقه مورد مطالعه بيشترين مقدار شوری 72/03
 ds/mو کمترين مقدار شوری  ds/m 5/35و ميانگين شوری در دشت ميامي ds/m 2/53بود.
واژههاي كلیدي :دشت ميامي ،ميانيابي ،کريجينگ ،شوری.

مقدمه
آبياری بيرويه ،فقر زهكشي و کيفيت نامناسب آب آبياری
باعث تجمع نمك در خاک ميشود .شور و سديمي شدن خاک
يكي از مهمترين فرايندهای مخرب خاک بهويژه در مناطق
خشك و نيمهخشك ميباشد .در اين مناطق تبخير و تعرق
بالقوه بيش از مقدار بارندگي و بههمين دليل نمكهای محلول
در خاک انباشته شده و باعث افزايش شوری و کاهش باروری
خاک ميشود .فرايند شور شدن خاک باعث کاهش ارزش و
بهرهوری مناطق وسيعي از اراضي در سراسر جهان شده است

( .)Elhag, 2016همچنين وجود سديم زياد در خاک ،سبب
پراکنش ذرات خاک و تخريب خاک شده و فرسايش را تشديد
ميکند .برای زمانبندی ارزيابي شور شدن اراضي تحت
آبياری ،بهمنظور تشخيص پيامدهای آن و همچنين ارزشيابي
مناسب بودن اقدامات مديريتي ذيربط يك راهكار عملي مورد
نياز ميباشد .بررسي تغييرات شوری خاک بهويژه در مناطقي با
وسعت زياد ،گران و زمانبر است .از اينرو نياز به روشهايي
احساس ميشود که بتواند براحتي سطح وسيعي از مناطق را
پايش کرده و روند تغييرات شوری را مورد بررسي قرار دهد.
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امروزه با پيشرفت علوم ،استفاده از فناوریهای جديد مانند
دريافت و پردازش دادهها از طريق ماهواره و بهکارگيری
نرمافزارها و سيستمهای پردازش اطالعات مانند زمينآمار،
نقش مهمي در مديريت منابع آب و خاک دارد .در اين فناوری
اغلب موجب کاهش هزينه و افزايش دقت و سرعت در انجام
پروژهها ميگردد .در چند دهه گذشته استفاده از روشهای
زمينآمار و سنجش از دور برای تهيه نقشه شوری خاک و
پايش تغييرات آن توسعه پيدا کرده است ( Fan et al., 2016
؛ Hamzehpour .)Ninerola et al., 2017و Bogaert
( )5371تغييرات مكانى-زمانى شورى خاک قسمتهای غربي
خاک دشت اروميه با روش انتروپى حداکثر اريب را مورد
بررسي قرار دادند و اقدام به تهيه نقشه شوری خاک نمودند.
بررسي تغييرات زماني شوری خاک ،نشان داد که در طول دوره
مطالعه ،وضعيت شوری در اراضي کشاورزی دورتر از بستر
قديمي درياچه اروميه نسبتاً پايدار بوده استAbdelfattah .
( )5333از تلفيق تكنيك سنجش از دور و سامانه اطالعات
جغرافيايي برای تهيه نقشه شوری خاک استفاده کرد .در تحقيق
ديگری  Douaouiو همكاران ( )5330برای تهيه نقشه شوری
خاک در منطقه الجزاير از روشهای زمينآماری استفاده کردند.
آنان در تحقيقات خود از دادههای تصاوير ماهواره بهعنوان
متغير کمكي در روش کوکريجينگ استفاده کردند .علم
زمينآمار نيز که بر پايه نظريه مكاني استوار بوده ،قادر به ارائه
مجموعه گستردهای از تخمينگرهای آماری بهمنظور برآورد
ويژگي مورد نظر در مكاني که نمونهبرداری نشده ،با استفاده از
اطالعات بدست آمده از نقاط نمونه برداری شده است
( .)Goovaerts, 1999البته شناسايي مناطق شور و تهيه نقشه
شوری خاک بهمنظور اعمال مديريت خاک ميتواند يكي از
راهكارها باشد .هدف اصلي از انجام اين مطالعه ،تهيه نقشه
شوری خاک و مشخص کردن زمينهايي با شوری يكسان
برای ارائه برنامه مديريتي ويژه برای اصالح خاکهای منطقه
مورد مطالعه و شناسايي زمينهای با محدوديت کم شوری در
اين منطقه ميباشد .از اهداف ديگر ،ميتوان کمك به مسئوالن
را برای استفاده از روش اجرايي يادشده برای پايش اراضي نام
برد .آگاهي از توزيع مكاني خصوصيات خاک فوايد زيادی در
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زمينه مديريت منابع آب و خاک دارد .نخستين تجربهها برای
بهکارگيری روشهای آماری مبتني بر ژئواستاتيستيك در علوم
خاک ،با تجزيهوتحليل  pHو ميزان شن خاک با استفاده از تابع
واريوگرام ،توسط  )7381( Campbellآغاز گرديد .کاربرد
نظريه ژئواستاتيستيك در ايران که به آن زمينآمار اطالق
ميشود ،اولين مرتبه توسط  Hajrasulihaو همكاران ()7383
بهمنظور تجزيهوتحليل تغييرات مكاني شوری خاک در
خاکشناسي استفاده گرديد .در ايران مطالعهای برای تعيين
روشهای مناسب ميانيابي برای ايجاد نقشههای مقدار شوری
خاک در جنوبغربي ايران به وسيله  Hosseiniو همكاران
( )7333انجام شد .اين مطالعه در  70هزار هكتار از اراضي
استان خوزستان انجام شده است و نامبردگان نشان دادند که
روش کريجينگ معمولي نسبت به روشهای ديگر دقيقتر
بودهاست Eldeiry .و همكاران ( )5333برای تهيه نقشه شوری
خاک و مقايسه عملكرد انواع مختلف محصول يونجه ،طالبي،
ذرت و گندم بهعنوان شاخصهای شوری خاک در بخش
جنوبي ارکانزاس حوضه رودخانه کلرادو دريافتند که روش
کريجينگ نسبت به روش کوکريجينگ تخمينهای بهتری در
نشان دادن تغييرات عملكرد محصوالت نسبت به تغييرات
کوچك شوری خاک داشت Asfaw .و همكاران ( )5370از
تلفيق سنجش از دور و تكنيكهای زمينآماری برای تهيه نقشه
شوری خاک اراضي فارياب کشت نيشكر در کشور اتيوپي
استفاده کردند .در ايران اخضری و اسدی ميابادی ( )7332با
استفاده از دادههای ميداني و روش درونيابي کريجينگ
نقشههای پـراکنش سـديم ،منيزيم ،پتاسيم ،کلسيم ،هدايت
الكتريكي و اسـيديته برای جنوب دشت مالير تهيه نمودند.
عليپور و همكاران ( )7380در بررسي مكاني شاخص
فرسايندگي باران در حوضه درياچه نمك به اين نتيجه رسيدند
که روش فازی کريجينگ و در مرحله بعدی روش کوکريجينگ
با متغير کمكي بيشينه بارندگي ماهانه بيشترين دقت را در بين
روشهای ميانيابي دارند .محمدخاني ( )7388از شبيهسازی
هيتوگراف بارش وقايع مختلف تثيبت شده در ايستگاهها ،برای
يافتن راهي برای شبيهسازی بارش در مناطق فاقد ايستگاه ،از
روشهای درونيابي استفاده نمود.
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مواد و روشها
ميامي يكي از شهرستانهای استان سمنان است .اين
شهرستان در شمالشرق استان سمنان واقع شده و قسمت
شمالي آن کوهستاني و سردسير و قسمت جنوبي آن دشت
معتدل است .طول جغرافيايي  22درجه و  33دقيقه و عرض

جغرافيايي  30درجه و  32دقيقه از خط استوا و در ارتفاع
 7352متری از سطح دريا قرار دارد .شكل شماره ( ،)7موقعيت
محدوده مطالعاتي را نمايش ميدهد .متوسط بارندگي  73ساله
در محدوده ايستگاه هواشناسي منطقه ميامي  773ميليمتر و
متوسط دمای ساليانه  72/3درجه سانتيگراد ميباشد.

شکل  -1موقعیت جغرافیایی دشت میامی
روش نمونهبرداري

برای نمونهبرداری از خاک دشت ميامي ،بر روی منطقه
تعيين شده در دشت ميامي ،با استفاده از نرمافزار Google
 Earthيك شبكه منظم حدود  8333هكتاری با فواصل
 033متری بر روی نقشه در نظر گرفته شد .از تقاطع خطوط
شبكه و عمق  3-33نمونهبرداری شده و در مجموع 552
نمونه خاک به آزمايشگاه تحويل داده شد .مشخصات هريك
از نمونهها از نظر مختصات جغرافيايي توسط دستگاه GPS
تعيين و يادداشتبرداری گرديد .بافت خاک (درصد رس)،
 ECو  pHنمونهها اندازهگيری شد.
روشهاي میانیابی

بهمنظور تهيه نقشه شوری خاک منطقه مورد مطالعه و
تبديل اطالعات نقطهای به ناحيهای روشهای مختلف زمين

آماری مانند ميانگين متحرک وزندار ،کريجينگ معمولي و
کوکريجينگ مورد ارزيابي قرار گرفتند .در اين مرحله از
نرمافزارهای  ARCGIS10و  GS+برای تهيه نقشههای
مختلف با روشهای ميانيابي مختلف استفاده شد .در
تكنيكهای زمينآمار از خصوصيات آماری نقاط
اندازهگيری شده استفاده ميگردد و بر اساس همبستگي
مكاني بين نقاط اندازهگيری شده ،نحوه پراکندگي نقاط حول
نقطه تخمين و ساختار مكاني ،نقاط مجهول برآورد ميشوند.
برای انتخاب روش مناسب ميانيابي برای تبديل اطالعات
نقطهای به ناحيهای از تكنيك ارزيابي متقابل (Cross-
 )Validationاستفاده شده است .در اين روش ،در هر
مرحله يك نقطه مشاهدهای حذف شده و با استفاده از بقيه
نقاط مشاهدهای ،آن نقطه برآورد ميشود .اين کار برای کليه
نقاط مشاهدهای تكرار ميشود ،بهطوریکه در آخر به تعداد
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نقاط مشاهدهای برآورد وجود خواهد داشت .برای ارزيابي
ميزان دقت از آمارههای ميانگين خطای انحراف ) ،(MBE
ميانگين خطای مطلق ) (MAEو ريشه دوم ميانگين مربع
خطا ) (RMSEاستفاده شده است .هر قدر اين دو معيار به
صفر نزديكتر باشد ،نشاندهنده اختالف کمتر مقادير برآورد
شده نسبت به مقادير مشاهدهای است .در اين تحقيق ،مقايسه
براساس معيار اصلي ريشه دوم ميانگين مربع خطا انجام شده
است و در شرايطي که نتوان به کمك آن قضاوت کرد ،از
ساير معيارهای ارزيابي همانند ميانگين قدرمطلق خطا

استفاده شده است .آمارهای توصيفي خصوصيات مورد
مطالعه در جدول ( )7خالصه شده است .آزمون نرماليته
دادهها به وسيله آزمون کولموگروف اسميرنوف نشان داد که
متغير شوری دارای توزيع نرمال است ولي توزيع درصد رس
و واکنش خاک نرمال نيست Zhou .و همكاران ()5373
همبستگي معنادار بين بافت خاک ،درصد رس ،مقدار نمك و
رطوبت خاک در عمق  53-3سانتيمتری خاک مشاهده
نمودهاند .در اين تحقيق نيز در روش کوکريجينگ از متغير
کمكي درصد رس و  pHخاک استفاده شده است.

جدول  -1آمارههاي توصیفی هدایت الکتریکی  pH ،ds/mو درصد رس
آماره

ميانگين

انحراف معيار

حداقل

حداکثر

چولگي

کشيدگي

هدايت الكتريكي

2/3

3/33

7

53

3/21

3/30

PH

1/83

3/573

1/32

8/23

3/83

3/31

رس (درصد)

8/33

3/33

3

53

3/02

3/58

متغير

نتایج
نقشه شوري خاك با استفاده از روش عکس فاصله وزندار

بهمنظور تهيه نقشه شوری خاک روش ميانيابي عكس
فاصله وزندار با توان  5 ،7و  3مورد ارزيابي قرار گرفت.
مقايسه خطای روشهای مختلف نشان داد که روش عكس
فاصله وزندار با توان يك با ريشه دوم ميانگين مربعات
خطا  3/08کمترين خطا را بين مقادير اندازهگيری شده و
برآورد شده به خود اختصاص داده است و در مقابل روش
عكس فاصله وزندار با توان سه با ريشه دوم ميانگين

مربعات خطا  3/10بيشترين خطا را نشان داده است (جدول
 .)5بر اساس نقشه بدست آمده با روش عكس فاصله
وزندار کمترين مقدار شوری با هدايت الكتريكي برابر با
 7/23در قسمت جنوب منطقه مورد مطالعه واقع شده است.
براساس نتايج بدست آمده کمتر از  70درصد از مساحت
منطقه دارای هدايت الكتريكي کمتر از  ds/m 3/0است و
بيش از  ds/m. 83از مساحت منطقه هدايت الكتريكي باالی
 ds/m 3/0دارد .همچنين ميانگين شوری خاک منطقه 2/52
 ds/mاست (شكل .)5

جدول  -2نتایج ارزیابی روش عکس فاصله وزندار به توانهاي مختلف
روش
عكس فاصله وزندار

MAE

MBE

RMSE

توان7

5/31

-3/753

3/08

توان5

5/30

-3/733

3/17

توان3

5/33

-3/738

3/10
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شکل  -2نقشه تهیه شده با استفاده از روش عکس فاصله وزندار با توان 1
نقشه شوري خاك با استفاده از روش اسپالین

در اين تحقيق برای تهيه نقشه شوری خاک از دو روش
اسپالين استفاده شده است .نتايج ارزيابي هريك از اين روشها
در جدول ( )3آمده است .براساس نتايج بدست آمده روش
 Spline with Tensionبا ميانگين خطای مطلق  5/35و ريشه
دوم ميانگين مربعات خطا  3/12کمترين خطا و روش Thin
 plate Splineبا ميانگين خطای مطلق  5/32و ريشه دوم

ميانگين مربعات خطا  3/38بيشترين خطا را به خود اختصاص
داده است .ميانگين خطای انحراف در روش Spline with
 -3/30Tensionو در روش -3/31 Thin plate Spline
است .بر اساس نقشه تهيه شده حدود  73درصد از مساحت
منطقه دارای شوری کمتر از  ds/m 3است و بيش از  82درصد
منطقه دارای شوری بيش از  3است .ميانگين شوری در منطقه
با استفاده از روش اسپالين  ds/m 2/3است (شكل .)3

جدول  -3نتایج ارزیابی روش اسپالین
روش

MAE

MBE

RMSE

Thin plate Spline

5/32

-3/31

3/38

Spline with Tension

5/37

-3/30

3/12

Thin plate spline

شکل  -3نقشه تهیه شده با استفاده از روش

spline with tension

 spline with tensionو Thin plate spline
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نقشه شوري خاك با استفاده از روش كریجینگ معمولی

اولين گام در استفاده از روش کريجينگ بررسي وجود
ساختار مكاني در بين دادهها توسط آناليز تغييرنما ميباشد.
بهمنظور بررسي وجود ساختار مكاني در بين دادهها نيم تغيير
نمای تجربي ترسيم گرديد .مشخصات مدل برازش داده شده

در جدول  2آورده شده است .شعاع تأثير مدل نمايي برازش
داده شده  8733متر ميباشد .مقادير اثر قطعهای مدل برازش
داده شده بر دادهها  32درصد است که نشاندهنده اين مطلب
است که نقش مؤلفه ساختاردار بيش از مؤلفه تصادفي است و
مدل از ساختار فضايي قوی برخوردار است.

جدول  -4نتایج ارزیابی روش كریجینگ معمولی
روش

MBE

MAE

RMSE

كریجینگ معمولی

-3/73

5/53

3/03

جدول  -2مشخصات مدل انتخابی بر دادههاي شوري در منطقه مورد مطالعه
شعاع تأثير

آستانه

اثر قطعهای

روش

مدل

()m

()C0 +C

()C0

کريجينگ معمولي

نمايي

8783

3/38

3/71

در شكل  3نقشه شوری خاک منطقه مورد مطالعه با
استفاده از روش کريجينگ معمولي تهيه شده است .مطابق
اين شكل کمترين مقدار شوری برابر با  ds/m 5/35مربوط
به نقطهای با " 30°50'55عرض شمالي و " 22°33'32طول
شرقي در قسمت جنوبي منطقه است .ميانگين شوری در

منطقه مورد مطالعه  ds/m2/53است .مطابق نقشه بدست
آمده حدود  71درصد از مساحت منطقه شوری زير ds/m3
دارد و بيش از  83درصد خاکهای منطقه دارای شوری
باالتر از  ds/m3است .همچنين مقادير شوری خاک به
سمت قسمتهای شمالي منطقه روند افزايشي دارد.

شکل  -4نقشه تهیه شده با استفاده از روش كریجینگ
نقشه شوري خاك با استفاده از روش كوكریجینگ و متغیرهاي
كمکی  pHو درصد رس

در روش کوکريجينگ استفاده از روشهای ميانيابي و

متغيرهای کمكي که با پارامتر موردنظر دارای همبستگي
هستند ،ضروری بهنظر ميرسد .نتايج آزمون همبستگي نشان
داد که  pHو درصد رس همبستگي باال و معنيداری با
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شوری خاک دارند و از  pHو درصد رس بهعنوان متغير
کمكي در روش کوکريجينگ برای تهيه نقشه شوری خاک
استفاده گرديد .بهمنظور بررسي وجود ساختار مكاني در بين
دادهها نيم تغييرنمای تجربي ترسيم گرديد و انواع مدلها بر
روی آن برازش داده شد .مناسبترين مدل برازش داده شده
بر نيم تغييرنمای تجربي در روش کوکريجينگ مدل نمايي
است ،مقادير اثر قطعهای مدل برازش داده شده بر دادهها 32
درصد است که نشاندهنده اين مطلب است نقش مؤلفه
ساختاردار بيش از مؤلفه تصادفي است و مدل از ساختار
فضايي قوی برخوردار است .در جدول  1مدل نمايي و

مشخصات برازش داده شده بر نيمتغييرنمای تجربي روش
کوکريجينگ با متغير کمكي  pHنشان داده شده است .مطابق
شكل  2کمترين مقدار شوری برابر با  ds/m 5/38مربوط به
منطقهای در قسمت جنوبي منطقه است .ميانگين شوری در
منطقه مورد مطالعه  ds/m 2/53است .مطابق نقشه بدست
آمده حدود  55درصد از مساحت منطقه شوری زير 3/2
 ds/mدارد و بيش از  12درصد خاکهای منطقه دارای
شوری باالتر از  ds/m 3است .همچنين مقادير شوری خاک
به سمت قسمتهای شمالغربي منطقه روند افزايشي دارد
(شكل .)2

جدول  -6نتایج ارزیابی روش كوكریجینگ
روش

MBE

MAE

RMSE

کوکريجينگ

-3/73

5/53

3/08

جدول  -7مشخصات مدل انتخابی بر دادههاي شوري در منطقه مورد مطالعه به روش كوكریجینگ
روش

مدل

کوکريجينگ

نمايي

شعاع تأثير

آستانه

()m

()C0 +C

8733

3/388

نقشه تهيه شده با استفاده از روش کوکريجينگ و متغيرکمكي pH

اثر قطعهای

3/712

نقشه تهيه شده با استفاده از روش کوکريجينگ و متغيرکمكي درصد رس

شکل  -2نقشههاي تهیه شده با روش كوكریجینگ
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هنگامي که از درصد رس بهعنوان متغير کمكي استفاده
ميشود ،مقدار  MAEو  RMSEبهترتيب برابر با  5/33و
 3/02ميگردد و نشاندهنده اين است که انتخاب درصد
رس بهعنوان متغير کمكي از نظر آماری باعث باال رفتن
ريشه ميانگين مربع خطا شده است (جدول  .)1بهمنظور
بررسي وجود ساختار مكاني در بين دادهها نيمتغييرنمای
تجربي ترسيم گرديد و انواع مدلها بر روی آن برازش داده
شد .مناسبترين مدل برازش داده شده بر نيمتغييرنمای
تجربي در روش کوکريجينگ با متغير کمكي درصد رس،
مدل نمايي است .مقادير اثر قطعهای مدل برازش داده شده بر
دادهها  32درصد است که نشاندهنده اين مطلب است که

نقش مؤلفه ساختاردار بيش از مؤلفه تصادفي است و مدل از
ساختار فضايي نسبتاً قوی برخوردار است (جدول .)3
کمترين مقدار شوری برابر با  ds/m 5/37مربوط به نقطهای
با " 30 ° 50 ' 55عرض شمالي و " 22 ° 33 ' 32طول
شرقي در قسمت جنوبغربي منطقه است .ميانگين شوری
در منطقه مورد مطالعه  ds/m 2/58است .مطابق نقشه
بدست آمده حدود  55درصد از مساحت منطقه شوری کمتر
از  ds/m 3دارد و بيش از  12درصد خاکهای منطقه دارای
شوری باالتر از  ds/m 3/2است .همچنين مقادير شوری
خاک به سمت قسمتهای شمالغربي منطقه روند افزايشي
دارد (شكل .)2

جدول  -8نتایج ارزیابی روش كوكریجینگ با استفاده از درصد رس
روش

MBE

MAE

RMSE

کوکريجينگ

-3/7

5/33

3/02

جدول  -9مشخصات مدل انتخابی بر دادههاي شوري در منطقه مورد مطالعه به روش كوكریجینگ با استفاده از درصد رس
روش

مدل

کوکريجينگ

نمايي

بحث
بر اساس نتايج بهدست آمده در بين تخمينگرهای
زمينآماری ،روش تينپلت اسپالين دارای کمترين دقت و
روش کريجينگ از بيشترين دقت برخوردار ميباشد .در
روش کريجينگ تنها الگوی تغييرات مكاني متغير EC
(هدايت الكتريكي) است ،در حاليكه در روش کوکريجينگ
دو متغير همزمان رس و  pHخاک استفاده شده است .نتايج
نشان داد که روش کوکريجينگ نسبت به روشهای ميانيابي
اسپالين و عكس فاصله وزندار دارای خطای کمتری
ميباشد.
بــر اســاس ريشــه دوم ميــانگين مربــع خطــا در روش

شعاع تأثير

آستانه

اثر قطعهای

()m

()C0 +C

()C0

78032

3/33

3/55

کريجينگ ( )3/03نسبت بـه روش کوکريجينـگ بـا متغيـر
کمكي درصد رس ( )3/02و همچنين بـا  )3/08( pHدارای
خطای کمتری است .در روشهـای عكـس فاصـله وزندار
( )IDWبا توانهای  5 ،3و  7به دليل باالتر بودن قـدرمطلق
خطا ( )MAEنسبت به روشهای کريجينگ و کوکريجينـگ
در مرتبه بعد از روش کريجينگ و کوکريجينگ قرار گرفتند.
 Odehو همكاران ( )7332در مقايسـه روشهـای مختلـف
ميانيابي برای ضخامت افقهای خاک به کمـك يـك متغيـر
کمكي نشان دادند که روش رگرسـيون -کريجينـگ بهتـرين
تخمين را بهدست آورده است .ايوبي و همكاران ( ،)7382از
بين دو روش کوکريجينـگ و کريجينـگ-رگرسـيون ،روش
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کريجينگ-رگرسيون را با توجه به ساده بـودن محاسـبات و
کم هزينه بودن برای تخمين ازت کل خـاک در منطقـهای از
استان گلستان پيشنهاد نمودند .محمـدی ( )7311در مطالعـه
تغييرات مكاني شوری خاک در منطقه رامهرمز (خوزسـتان)
به اين نتيجه رسيد که از نقشـههـای کريجينـگ بـه راحتـي
ميتوان بهمنظور تعيين ساختار پـراکنش مكـاني شـوری در
منطقه مورد مطالعه استفاده نمود کـه بـا نتـايج ايـن تحقيـق
همخواني دارد .سكوتي اسكويي و همكـاران ( )7383بـرای
پيشبيني پراکنش مكـاني شـوری خـاک در دشـت اروميـه
دريافتند که روش کريجينگ دارای خطای کمتری نسبت بـه
ساير روشهای ميانيابي است .همچنـين روش کريجينـگ و
کوکريجينــگ در مقايســه بــا ميــانگين متحــرک وزندار،
تخمينهای بهتری از شوری خاک به دسـت آوردنـد کـه بـا
نتايج  Hajrasulihaو همكاران و اين تحقيق مطابقـت دارد.
تقيزاده مهرجردی و همكاران ( ،)7337بهمنظور پـيشبينـي
پراکنش مكاني شوری خاک در منطقه اردکان استان يـزد بـه
اين نتيجه رسيدند که روش کوکريجينگ دارای دقت باالتری
نسبت به روش کريحينگ است .بر اساس نقشه تهيه شده در
منطقه مورد مطالعه بيشترين مقـدار شـوری  ds/m 72/03و
کمترين مقـدار شـوری  ds/m 5/35و ميـانگين شـوری در
دشت ميامي  ds/m 2/53ميباشد کـه ايـن منـاطق عمومـاً
زمينهای زراعي با شيب نسبتاً کم ميباشد .منـاطق جنـوبي
دارای ارتفاع بيشتر و شوری کمتر و هر چه به سمت شـمال
منطقه پيش ميرويم به مقدار شوری افزوده ميگـردد .بافـت
خاک نيز از سمت جنوب به شمال سنگينتر شده و از درصد
شن آن کاسته و بهمقدار رس افـزوده مـيشـود .در قسـمت
شمالشرقي منطقه بيشترين مقدار شوری و در قسمت جنوبي
منطقه کمترين شوری وجود دارد که داليل آن ميتواند سـير
نزولي ارتفاع و سنگينتر شدن بافت خاک از سـمت جنـوب
به شمال و نيز ماندابي در اثر ريزدانه شدن رسوبات آبرفتي و
تبخير زياد بهويژه در قسمت شمالشرق منطقه کـه از شـيب
کمي برخوردار است ،باشد .از علل ديگر اين امر ميتوان بـه
تجمع امالح در اراضي يا منـابع آبهـای سـطحي ناشـي از
بهرهبرداری نامطلوب از منابع خاک و آب يا تغييـر ناگهـاني
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محيط طبيعي ،باال آمدن سـطح ايسـتابي در اثـر کـاربرد يـا
مصرف بيرويه آب و حمل امالح موجود در خـاک توسـط
جريان آب از مناطق بـاالدسـت بـه منـاطق پـاييندسـت و
همچنين استفاده از آبهای با کيفيت نامطلوب در امر آبياری
اشاره کرد.
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Abstract
Land salinization is a major and destructive problem in the agricultural sector, which must be
controlled by proper scientific management. The first step in this way is to identify and map the
saline areas. Over the past few decades, the use of geostatistics and remote sensing techniques
has been developed to map the soil salinity and monitor its changes. The purpose of this study
was to compare the capability of different geostatistics methods to prepare soil surface salinity
maps in a part of the Meyami plain, Semnan province. To do this, 225 soil samples were taken
from a depth of 0-30 cm of soil from the intersection of regular grid lines of 600 * 600 meters
using GPS. EC, pH and clay of soil samples were measured. The results showed that the
Kriging method with an average absolute error of 2.29 was more accurate than other
interpolation methods and, vice versa, the Spline Thin plate method with an average absolute
error of 4.38 had the lowest accuracy. According to the map prepared, the highest, lowest and
mean salinity in the Meyami plain were recorded to be 15.69 ds/m, 2.12 ds/m, and, 5.24 ds/m,
respectively.

Keywords: Meyami plain, interpolation, Kriging, salinity.

