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پهنهبندی خاکهای متاثر از آبیاری با فاضالب
با استفاده از روش درونیابی )(IDW

(مطالعه موردی :جنوب شهرستان ری)

علی کیانیان ،1نغمه مبرقعی دینان* ،2حسین

هاشمی3

 1دانش آموخته کارشناسی ارشد آالیندههای محیطزیست ،پژوهشکده علوم محیطی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران
 2استادیار گروه برنامهریزی و طراحی محیط ،پژوهشکده علوم محیطی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران
 3استادیار گروه آالیندههای محیطزیست ،پژوهشکده علوم محیطی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران
(تاریخ دریافت1331/22/22 :؛ تاریخ تصویب)1331/11/20 :

چکیده
کمبود آب و لزوم استفاده از آبهای نامتعارف برای تامین بخشی از نیازهای آبی ،از جمله مباحثی است که در سالهای اخیر به شدت مود
توجه قرار گرفته است .بنابراین ،عدم رعایت استانداردهای مورد نیاز منجر به بروز آلودگی خاک و کاهش عملکرد خواهد شد .پژوهش حاضر،
با هدف تهیه نقشههای پراکنش مکانی عناصر خاک شامل ،pH :فسفر ،نیترات ،کربن آلی و هدایت الکتریکی و تعیین مناطق خارج از
استاندارد متعارف ،به انجام رسید .جهت تهیه نقشههای پراکنش مکانی از  15نقطه در دو براساسه مختلف عمقی ( 2تا  32سانتیمتری و 32
تا  02سانتیمتری) با مساحت  1222هکتار نمونهبرداری به روش سیستماتیک -تصادفی صورت گرفت .جهت تهیه نقشههای پراکنش
مکانی از نرمافزار 9.3 GIS V.استفاده شد .نتایج پهنهبندی میزان  pHدر دو عمق نشان میدهد که براساس استانداردهای موسسه
تحقیقات خاک و آب ،منطقه مورد مطالعه دارای محدودیت قلیاییت به نسبت زیاد و زیاد میباشد .نتایج حاصل از نقشه توزیع مکانی فسفر
نیز نشان میدهد  302هکتار از منطقه در براساسه یک عمقی و  332هکتار در براساسه دو عمقی ،دارای غلطت فسفر بیش از  11میلیگرم
بر کیلوگرم بوده است که بر اساس استانداردهای موسسه تحقیقات خاک و آب بیش از حد مجاز میباشد .نتایج حاصل از نقشه توزیع مکانی
نیترات خاک در دو عمق نیز نشان میدهد :غلظت این عنصر در منطقه فراتر از حد مجاز نیست ،اما غلظت آن از شمال منطقه به سمت
جنوب ،افزایش یافته است .نقشه پهنهبندی روند تغییرات درصد کربن آلی نیز نشان هم میدهد ،مقدار این فاکتور در دو عمق بر اساس
استانداردهای موسسه تحقیقات خاک و آب دارای وضعیت مطلوبی است .نتایج حاصل از بررسی میزان هدایت الکتریکی نیز نشان میدهد
که میزان این پارامتر در تمام سطح منطقه در هر دو عمق به جز در نواحی کوچکی فراتر از حد مجاز نیست.

کلیدواژهها :پهنهبندی ،GIS ،ویژگیهای حاصلخیزی خاک ،حد مجاز ،جنوب شهرستان ری

*نویسنده مسئول:
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سرآغاز
وجود تغییرات مکانی در ویژگیهای خاک امری معمول بوده و
شناخت این تغییرات به ویژه در اراضی کشاورزی جهت
برنامهریزی دقیق و مدیریت امری ضروری است .آگاهی از این
مساله برای افزایش سود و دستیابی به بهرهبرداری پایدار ضرورت
دارد (ایوبی و همکاران .)1330 ،تغییرات مکانی یا یکنواخت
نبودن ناشی از تفاوتهای مکانی در خواص مشاهده شده خاک،
شامل دو جزء نظامدار یا ساختاری و تصادفی یا غیرساختاری
میباشد ) .)Mohamadi, 2006; Saldana et al., 1998این
تغییرات ،نتیجه هر دو فرایند ذاتی (عوامل تشکیلدهنده خاک) و
مدیریتی (مانند مصرف کود ،آبیاری ،تناوب زراعی و نوع کشت)
در هر دو مقیاس مکانی و زمانی است )Castrignano and et
 .(al., 2000یکی از مهمترین عوامل تعیین نیاز کودی و
مطالعات ارزیابی اراضی کشاورزی ،نقشههای حاصلخیزی خاک
میباشد .تهیه این نوع نقشهها به روش معمول به دلیل نیاز به
تعداد زیاد نمونهبرداری و آنالیزهای فیزیکی و شیمیایی بسیار
هزینه بر بوده و در مقیاس وسیع بسیار مشکل است .عناصر
غذایی ،مهمترین و اساسیترین راه حفظ و اصالح شرایط
حاصلخیزی خاک و افزایش میزان عملکرد محصوالت کشاورزی
هستند (ملکوتی .)1353 ،از طرفی ،بیشتر مواد شیمیایی که در
خاک آلوده کننده هستند ،منشای زراعی دارند (ملکوتی و غیبی،
 )1350از جمله مواد غذایی مانند نیترات و فسفر .در نتیجه
مصرف زیاد ازت ،ازت نیتراتی مازاد از خاک شسته شده و موجب
آلودگی آبهای زیرزمینی میشود .همچنین ،موجب تجمع
نیترات در گیاهان و سبزیها شده و موجب ضرر به سالمتی
انسان میشود .آگاهی از سرشت تغییرپذیری خاک در مزارع و
اراضی میتواند در تعیین نیاز کودی خاک به کار رود .هماهنگی
مدیریت مصرف کود در خاک بر اساس تفاوتهای ویژه خاک در
مزارع از اصول مهم کاهش آلودگیهای محیطی ناشی از مصرف
بیرویه کود از راه عملیات کوددهی و آبیاری با آبهای حاوی
این مواد به شمار میرود .به دلیل پیچیدگی توزیع مکانی و باال
بودن تغییرات در خاک ،استفاده از روشهای برآوردی مبتنی بر
زمین آمار برای برآورد پارامترها و ویژگیهای خاکی در نقاطی
که نمونهبرداری نشدهاند ،ضروری به نظر میرسد که در این
رابطه میتوان از روشهای زمین آماری شامل برآوردگرهای
آماری غیر پارامتری مانند روش میانگین متحرک وزنی و یا

روشهای پارامتری که رایجترین آنها برای درونیابی در
تحقیقات کشاورزی روش کریجینگ و فاصله معکوس وزندهی
استفاده کرد ) .(Kravchenko & Bullock, 1999توسعه
روشهای زمین آمار در سالهای اخیر تحوالت زیادی در تجزیه
و تحلیل دادههای مکانی در محیط  GISایجاد کرده است.
درونیابی دادهها در تجزیه و تحلیل مکانی به کمک  GISاز
اهمیت ویژهای برخوردار است .زیرا ،بسیاری از نقشههای مورد
استفاده در عملیات  GISو پهنهبندی خاکها و اراضی حاصل
روشهای درونیابی میباشند .از روشهای مورد استفاده در آمار
مکانی میتوان به کریجینگ و وزندهی عکس فاصله )(IDW
اشاره نمود (نجاتی جهرمی و همکاران.)1333 ،
تغییرات مکانی کربن آلی را با استفاده از روش وزندهی عکس
فاصله مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که دقت پیشبینی
کربن آلی با افزایش مقادیر توان روش وزندهی عکس فاصله
افزایش مییابد و از ضریب تغییرات به عنوان عاملی موثر برای
تعیین مقادیر توان نام بردند ).(Gotway and et al., 1996
تغییرات مکانی عناصر نیتروژن ،فسفر و پتاسیم را در باغی در
مالزی با استفاده از روشهای زمین آماری و با کمک نرمافزار
مورد بررسی قرار دادند ).(Isimail & Junusi, 2009
نقشههای حاصل از میان یابی نشان داد که مناطقی از این باغ
با کمبود نیتروژن روبهرو است در حالی که مقادیر فسفر و پتاسیم
در حد کافی میباشد .این محققان استفاده از این نقشهها را برای
مدیریت کودی کارآمدتر در این باغ توصیه کردند .به منظور
ارزیابی تغییرات مکانی غلظت نیترات در شهر قونیه در ترکیه ،از
روش کریجینگ معمولی استفاده کردند .براساس نقشه حاصل از
میانیابی نیترات ،آلودگی نیتراتی سفرههای آب زیرزمینی ،بیشتر
در مرکز شهر مشاهده شد).(Uyan & Cay, 2010
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
منطقه مطالعاتی در جنوب شهرستان ری در استان تهران واقع
شده است که از شمال به شهرک اسالمشهر ،از جنوب به
روستای قلعهنو ،از شرق به روستاهای کوره فرنگی ،زمانآباد و از
غرب به روستاهای دهخیر و فیروزآباد محدود میشود .مختصات
جغرافیایی آن شامل  10313الی  103222طول جغرافیایی و
عرض جغرافیایی  3332123الی  3331030میباشد .مساحت

پهنهبندی خاکهای متاثر از آبیاری با فاضالب با استفاده از روش درونیابی )... (IDW

کل منطقه مطالعاتی  1222هکتار میباشد .کاربری منطقه کشاورزی
بوده و محصوالتی مانند برنج ،ذرت ،یونجه ،انواع سبزی (نعناع،
شوید ،تربچه ،تره ،ریحان ،کاهو) ،کلم برگ ،گل کلم ،گندم و جو
در آن کشت میشود .بنابراین ،با توجه به نقشی که این منطقه
در تامین مواد غذایی استان دارد ،میتوان با بهکارگیری
سیستمهای اطالعات جغرافیایی و با انجام تحلیلهای مکانی ،به
اطالعات سودمندی از وضعیت مکانی عوامل خاکی و روند
تغییرات آنها دست یافت و وضعیت این عوامل را به صورت
نقشه ارایه نمود .در شکل ( )1نقشه جانمایی منطقه مورد مطالعه
بر روی نقشه ایران و استان تهران نشان داده شده است .از جمله
راههای دسترسی به منطقه میتوان جاده تهران -قرچک ،جاده
تهران -پاکدشت و جاده خاوران -امام رضا را نام برد.
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روش پژوهش
نمونهبرداری و آنالیز نمونههای خاک
به منظور تهیه نقشههای رقومی ویژگیهای خاک اراضی
کشاورزی منطقه مورد مطالعه ،اطالعات و دادههای خام 15
نقطه از منطقه جمعآوری شد .محل نقاط نمونهبرداری در داخل
شبکههای ترسیمی مشخص و مختصات جغرافیایی هر کدام از
آنها به صورت  UTMوارد دستگاه  GPSشد تا در امر ناوبری
جهت تعیین موقعیت دقیق محل نمونهبرداری بهکار گرفته شود.
جهت رعایت تناسب ،نمونهبرداری به صورت یک در میان و به
روش سیستماتیک تصادفی صورت گرفت .برای نمونهبرداری
اطالعات مکانی منطقه مطالعاتی ابتدا در محیط نرمافزاری 9.3
 GISبه صورت رقومی درآمد .در مرحله بعدی ،اقدام به
فراهمسازی اطالعات مورد نیاز جهت تعیین محل حفر پروفیلها
و تهیه نمونههای خاک به صورت شبکهبندی منطقه در ابعاد
 331×331مترمربع اقدام شد .پس از حفر پروفیلها نمونهبرداری
از دو عمق خاک صورت گرفت .نمونههای خاک پس از اختالط
مناسب در ورقههای آلومینیومی ریخته و پس از بستهبندی در
کیسههای پلیاتیلنی قرار داده شدند .در نهایت ،پس از ثبت
مشخصات نمونههای هر نقطه بر روی کیسههای نمونهبرداری،
نمونهها به آزمایشگاه منتقل شد .نمونههای خاک در هوا خشک
شد و پس از آمادهسازی ،پارامترهای موردنظر مورد اندازهگیری
قرار گرفت .روشهای مورد استفاده جهت اندازهگیری
ویژگیهای خاک در این پژوهش برگرفته از مجموعه روشهای
مرکز تحقیقات بینالمللی کشاورزی در مناطق خشک و
نیمهخشک ) (ICARDAمیباشد ).(Ryan et al., 2001
جدول ( ،)1روشهای بهکار گرفته شده برای اندازهگیری هر یک
از پارامترها را نشان میدهد.

شکل ( :)1نقشه جانمایی منطقه مورد مطالعه
جدول ( :)1روشهای اندازهگیری پارامترهای مورد بررسی
ردیف
1
2
3
0
1
0

پارامتر
بافت خاک
هدایت الکتریکی
پ هاش
نیتروژن نیتراتی
فسفات
کربن آلی

واحد

روش

µs/cm
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Soil and Plant Analysis Laboratory Manual, NO: 4.2
Soil and Plant Analysis Laboratory Manual, NO: 5.2
Soil and Plant Analysis Laboratory Manual, 5.1
Soil and Plant Analysis Laboratory Manual, NO: 6.1.4
Soil and Plant Analysis Laboratory Manual, NO: 6.2
Soil and Plant Analysis Laboratory Manual, NO: 5.4
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جهت بررسی توزیع مکانی فاکتورهای مورد بررسی در منطقه،
موقعیت هر نقطه با دستگاه  GPSثبت شد .پس از نمونهگیری از
 15نقطه از دو عمق  2-32و  32-02سانتیمتری مقادیر
فاکتورهای مورد بررسی اندازهگیری شدند .کلیه مقادیر
پارامترهای اندازهگیری شده در هر دو عمق 32-02 ،2-32
سانتیمتری به صورت نقطهای در محلهای حفر پروفیل
یادداشت شد .جهت برآورد مقادیر مجهول بین فواصل
نمونهبرداری ،امکانات درونیابی موجود در نرمافزار Arc GIS
 9.3مورد استفاده قرار گرفت.
جهت تهیه نقشههای پراکنش سطحی و عمقی فاکتورهای مورد
مطالعه مراحل زیر انجام شد:
 .1انتقال نتایج آنالیز نمونههای خاک به سیستم اطالعات
جغرافیایی
 .2تهیه نقشههای پراکنش موقعیت نقاط نمونهبرداری شده
خاک
 .3تهیه نقشه توزیع مکانی برای فاکتورهای مورد بررسی در
خاکهای منطقه مطالعاتی
 .0تهیه نقشه پراکنش سطحی و عمقی فاکتورهای مورد بررسی
از راه روش درونیابی ،IDWبا استفاده از نرمافزار.Arc GIS
روش درونیابی ) (IDWبر این فرض استوار است که تاثیر
پدیده موردنظر با افزایش مسافت کاهش می یابد .به بیانی دیگر،
پدیده پیوسته در نقاط اندازهگیری نشده ،بیشترین شباهت را به
نزدیکترین نقاط برداشت شده دارد .بنابراین ،برای برآورد نقاط
مجهول ،نمونههای اطراف باید مشارکت بیشتری نسبت به
آنهایی که در فاصله دورتر قرار دارند ،داشته باشند .در این مدل از
فاصله به عنوان وزن متغیر معلوم در پیش بینی نقاط اندازهگیری
نشده استفاده می شود .زیرا ،نقش متغیر پیوسته در تأثیرگذاری با
فاصله از مکان نقطه مجهول کاهش مییابد .بنابراین هر چه
فاصله داده معلوم از نقطه مجهول افزایش مییابد ،الزم است
وزنها بر اساس فاصله کاهش یابد .بنابراین ،فاصلهها معکوس
میشود به بیان دیگر از معکوس فاصله به عنوان وزن نقاط
اندازهگیری شده در پیشبینی نقاط مجهول استفاده میشود .به
همین دلیل است که این مدل Inverse Distance Wighted
نام گرفته است .از طرف دیگر ،تأثیر شدت وابستگی مکانی در
دادهها را با استفاده از توان در معکوس فاصله میتوان اعمال
نمود .وزن محاسبه شده برای هر نقطه در درون یاب IDW

وابسته به توان اعمال شده بر اساس معادله ( )1میباشد )2011
.(Karczwarczyk & Renman

()1
که در آن  Wiوزن مربوطه به هر نقطه | Xi – X0| ،اختالف
فاصله تا نقطه مورد نظر ß ،توان مربوطه است.
وضعیت پراکنش نقاط نمونهبرداری در منطقه مورد مطالعه در
شکل ( )2در زیر نشان داده شده است.

شکل ( :)2پراکنش نقاط نمونهبرداری در
منطقه مورد مطالعه

یافتهها
تغییرات میزان پارامترهای اندازهگیری شده در دو عمق  2تا 32
سانتیمتری و  32تا 02سانتیمتری در شکل ( 3الی  ،)5ترسیم
شده است .نقشه پهنهبندی میزان  pHدر عمق 32-2
سانتیمتری نشان میدهد که از مجموع  1222هکتار از اراضی
مطالعه شده  302هکتار ( 32درصد) دارای  pHباالی  3میباشد.
از این مقدار 122 ،هکتار ( 01/03درصد) از اراضی دارای pH
 3/0تا  3/1میباشد که براساس استانداردهای موسسه تحقیقات
خاک و آب (ملکوتی و همکاران ،)1353 ،دارای محدودیت
قلیاییت به نسبت زیاد و زیاد میباشد .همچنین ،نقشه پهنهبندی
 pHدر عمق  02-32سانتیمتری نشان میدهد که از مجموع
 1222هکتار از اراضی مورد مطالعه  300هکتار ( 52/20درصد)
دارای  pHباالتر از  3میباشد که از این مقدار  030هکتار (02
درصد) دارای  3/0 pHتا  3/1میباشد که دارای محدودیت
قلیاییت به نسبت زیاد و زیاد میباشد .میزان  pHدر عمق 32-2
سانتیمتری در شمال منطقه بیشتر میباشد و به تدریج به سمت
جنوب منطقه کاهش پیدا میکند و در جنوبیترین بخش منطقه
مجدداً افزایش مییابد .در عمق  32تا 02سانتیمتری نیز

پهنهبندی خاکهای متاثر از آبیاری با فاضالب با استفاده از روش درونیابی )... (IDW

بیشترین مقدار  pHدر شمال منطقه بوده و به تدریج به سمت
جنوب کاهش مییابد هر چند در این عمق نوسانات  pHکمتر از
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عمق  32-2سانتیمتری است .از مقایسه میانگین مقدار  pHدر
دو عمق نیز این یافته تایید میشود.

شکل ( :)3نقشه پهنهبندی  ،pHسمت راست عمق  30-0سانتیمتری سمت چپ عمق  00-30سانتیمتری

شکل ( ،)0نقشه پهنهبندی هدایت الکتریکی خاک را در دو عمق
 32-2سانتیمتری و  02-32سانتیمتری نشان میدهد.
نقشههای پهنهبندی نشان میدهند که منطقه از لحاظ هدایت

الکتریکی وضعیت مطلوبی داشته و فقط در قسمتهای بسیار
کوچکی از نواحی میانی هدایت الکتریکی باالتر از 0222
میکروزیمنس بر سانتیمتر است.

شکل ( :)4نقشه پهنهبندی هدایت الکتریکی ،سمت راست عمق  30-0سانتیمتری سمت چپ عمق  00-30سانتیمتری

شکل ( ،)1نحوه پراکنش کربن آلی را در اراضی مورد مطالعه در
دو عمق  32-2سانتیمتری و  02-32سانتیمتری نشان میدهد.
روند تغییرات درصد کربن آلی نشان میدهد که مقدار این فاکتور
در دو عمق دارای وضعیت مطلوبی میباشد و در قسمت میانی
منطقه ،افزایش غلظت این فاکتور به دلیل ورود میزان بیشتری از
فاضالب خامی است که کشاورزان برای آبیاری استفاده میکنند.

این امر ،منجر به افزایش غلظت این فاکتور در عمق 32-2
سانتیمتری خاک منطقه میشود .به همین دلیل ،میانگین غلظت
کربن در عمق  1حدود  2/11درصد بیشتر از عمق  2میباشد.
شکل ( ،)0پراکنش مکانی فسفر را در منطقه نشان میدهد .نتایج
حاصل از نقشه توزیع مکانی فسفر در عمق صفر تا 32
سانتیمتـری نشان مـیدهد که از مجمـوع  1222هکتار منطقـه
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شکل( :)5نقشههای پهنهبندی کربن آلی ،سمت راست عمق  30-0سمت چپ عمق  00-30سانتیمتری

مورد مطالعه  302هکتار ( 32درصد) دارای غلطت فسفر بیش از
 11میلیگرم بر کیلوگرم میباشد و بر اساس استانداردهای
موسسه تحقیقات خاک و آب بیش از حد مجاز میباشد.
همچنین ،بیشترین غلظت فسفر در قسمت میانی منطقه مورد
مطالعه میباشد .نقشه توزیع مکانی فسفر قابل جذب خاک در
عمق  32تا  02سانتیمتری نیز نشان میدهد :از مجموع 1222
هکتار منطقه مورد مطالعه  332هکتار ( 23درصد) خاک منطقه
در عمق  2دارای غلظت فسفر بیش از  11میلیگرم بر کیلوگرم
میباشد و بر اساس استانداردهای موسسه تحقیقات آب و خاک

فراتر از حد مجاز میباشد .همچنین ،بیشترین غلظت فسفر در
قسمت میانی منطقه مورد مطالعه اندازهگیری شد .در خاکهای
قلیایی تشکیل فسفاتهای کلسیم که حاللیت بسیار کم داشته
موجب کاهش قابلیت دسترسی به فسفر میشود و مقدار آن در
خاک افزایش مییابد .از مقایسه غلظت فسفر در دو عمق
مشاهده میشود که قسمت بیشتری از منطقه در عمق صفر تا
 32سانتیمتری دارای غلظت فسفر باالتر از حد مجاز (11
میلیگرم بر کیلوگرم) میباشد.

شکل ( :)0نقشههای پهنهبندی فسفر ،سمت راست عمق  30-0سمت چپ عمق  00-30سانتیمتری

شکل ( ،)5توزیع مکانی نیترات را در منطقه مورد مطالعه نشان
میدهد .نتایج حاصل از نقشه توزیع مکانی نیترات خاک در دو

عمق نشان میدهد که غلظت نیترات از شمال منطقه به سمت
جنوب افزایش یافته است .دلیل این امر ،حاللیت باالی نیترات

پهنهبندی خاکهای متاثر از آبیاری با فاضالب با استفاده از روش درونیابی )... (IDW

در آب است که تحت تأثیر شیب منطقه همراه با روانابهای
کشاورزی به قسمت جنوبی منطقه آبشویی شده و غلظت آن در
نواحی جنوب منطقه افزایش یافته است .همچنین ،مقایسه نتایج
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پهنهبندی نیترات در دو عمق نشان میدهد که میانگین غلظت
نیترات در عمق  32-2سانتیمتری حدود 2/33درصد بیشتر از
عمق  02-32سانتیمتری است.

شکل ( :)7نقشههای پهنهبندی نیترات ،سمت راست عمق 30-0سانتیمتری سمت چپ عمق 00-30سانتیمتری

بحث و نتیجهگیری
در ایــــن پــــژوهش ،متغیرهــــای شــــیمیایی  ،pHهــــدایت
الکتریکــی ،نیتــرات ،فســفات و کــربن آلــی جهــت بررســی
پــراکنش مکــانی مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد .نتــایج حاصــل از
پهنـــهبنـــدی متغیرهـــای شـــیمیایی مربـــوط بـــه  15نقطـــه
نمونهبـرداری در دو عمـق (صـفر تـا  32و  32-02سـانتیمتـر)
نشــان داد کــه زمـینهــای کشــاورزی منطقــه از نظــر برخــی از
پارامترهــای شــیمیایی ( ،pHفســفر ،نیتــرات) خــارج از حــد
استاندارد قرار دارنـد و ایـن آلـودگی در عمـق اول (صـفر تـا 32
ســانتیمتــری) بیشــتر از عمــق دوم ( 32-02ســانتیمتــری)
اسـت .بــا توجــه بــه آثــار مخــرب تغییــر کمیــت ایــن پارامترهــا
فراتــر از حــد اســتاندارد روی خــاک و گیاهــان ،افــزایش میــزان
پارامترهای اشاره شده در بـاال در الیـه سـطحی مـیتوانـد آثـار
مخربی را روی گیاهـان زراعـی کشـت شـده در منطقـه داشـته
باشد و میزان محصـول و کیفیـت تولیـد زراعـی را تحـت تـأثیر
قــرار دهــد .نتــایج حاصــل از انــدازهگیــری و پهنــهبنــدی فســفر
نشان مـی دهـد کـه قسـمت میـانی منطقـه در هـر دو عمـق از
نظــر عنصــر فســفر دارای آلــودگی بیشــتری نســبت بــه ســایر
قســمتهــای منطقــه بــوده و بیشــترین غلظــت فســفر در ایــن
قسمت اندازهگیـری شـد .بـا توجـه بـه نقشـههـای پهنـهبنـدی

این عنصر (شـکل  ،)0در هـر دو عمـق مشـاهده مـیشـود کـه
افــزایش غلظــت فســفر در قســمت میــانی روی داده اســت.
حداکثر غلظت فسفر خاک  31میلـیگـرم بـر کیلـوگـرم در ایـن
قسمت اندازهگیـری شـده اسـت کـه دلیـل آن را مـی تـوان بـه
ورود بیشـتر فاضــالب خـام بــه خــاطر افـزایش کانــالهــای آب
آبیاری با این نـوع آبهـا در ایـن بخـش از منطقـه نسـبت داد.
(نصـــرتپـــور و همکـــاران )1333 ،بـــا اســـتفاده از ســـامانه
اطالعات جغرافیـایی بـه بررسـی توزیـع مکـانی برخـی عناصـر
غذایی در اراضی شهرسـتان مراغـه پرداختنـد .نتـایج حاصـله از
پــژوهش آنهــا نشــان داد کــه مقــدار فســفر در  52/31درصــد
اراضی مورد مطالعـه در حـد زیـاد یـا سـمیت بـوده اسـت .آنهـا
ال کـاربرد کودهـای فسـفاته در ایـن بـر
بیان کردنـد کـه احتمـا ً
اساس آزمـون خـاک نبـوده اسـت و در صـورتی کـه ایـن رونـد
متوقف نشـود ،سـبب تجمـع بیشـتر ایـن عنصـر در خـاکهـای
زراعــی خواهــد شــدKarczwarczyk & Renman, ) .
 (2011نیــز بــا اســتفاده از روش پهنــهبنــدی الگــوی تجمــع
فســفر در زمینــی بــاتالقی حاصــل از فاضــالب بررســی کردنــد.
نتــایج آنهــا نشــان داد کــه غلظــت عنصــر فســفر در ارتبــاط بــا
آلومینیوم ،آهـن و کلسـیم رونـد افـزایش داشـته اسـت .زیـادی
فســفر در خــاک ،رشــد گیــاه را بــه طــور غیــر مســتقیم تحــت
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تأثیر قرار میدهـد .بـرای مثـال عالیـم کمبـود روی در گیـاه را
مــیتــوان بــه زیــادی فســفر ربــط داد کــه پیامــد نــاگوار آن
گســترش عال ـــم کمبــود روی در انســـان اســت (علیـــزاده،
 .)1350بــه دلیــل ترفیــت بــاالی خــاک بــرای جــذب فســفر،
تحرک آن در خاک در مقایسـه بـا سـایر عناصـر غـذایی پـایین
اسـت .بنـابراین ،تمــام عنصـر اضـافه شــده بـه خـاک در زمــان
مصــرف مــورد اســتفاده گیــاه قــرار نمــیگیــرد (جاللــی و
کــالهچــی ،)1330 ،کــه ایــن امــر م ـیتوانــد تجمــع فســفر در
خــاک توســط منــابع انســانی را تشــدید کنــد .میــزان فســفر در
خاک رابطـه معنـیداری بـا مقـدار  pHدر خـاک دارد (دادگـر و
همکــاران .)1332 ،ایــن عنصــر حســاستــرین عنصــر غــذایی
نســبت بــه  pHخــاک اســت .در محــدوده اســیدی  H2PO4-یــا
یــون ارتوفســفات اولیــه غالــب بــوده و در pHهــای کمتــر از
 ،1/1یــونهــای آهــن و آلومینیــوم بــا فســفات ترکیــب شــده
است و به صـورت رسـوبات نـامحلول در مـیآینـد .در محـدوده
قلیــایی H2PO4-یــا یــون ارتوفســفات ثانویــه فــراوان بــوده و در
 pHهای بـاالتر از  5کـه عمومـا یـونهـای کلسـیم و منیـزیم
فراوانی وجـود دارنـد ،ترکیبـات نـامحلول فسـفاتهـای کلسـیم
و منیـزیم بــه وجــود مـیآیـد .از آن جـا کــه خــاکهــای ایــران
عمــدتا آهکــی م ـیباشــند ،مــورد اخیــر اهمیــت بیشــتری دارد
(ملکــوتی و همــایی .)1353 ،نقشــه پهنــهبنــدی نیتــرات شــیب
مالیمــی از افــزایش غلظــت ایــن عنصــر از شــمال بــه جنــوب
منطقــه را نشــان مــیدهــد .حــداکثر غلظــت نیتــرات 33/3
میلیگرم بر کیلوگـرم در جنـوب منطقـه انـدازه گیـری شـد کـه
این امر احتماالً بـه دلیـل حاللیـت بـاالی نیتـرات در آب اسـت
کــه تحــت تــأثیر شــیب منطقــه همــراه بــا روا نــابهــای
کشاورزی بـه قسـمت جنـوبی منطقـه آبشـویی شـده و غلظـت
آن در نـواحی جنـوب منطقـه افـزایش یافتـه اسـتAishah) .
 (et al, 2010پهنــهبنــدی برخــی از ویژگــیهــای شــیمیایی
خــاک منطقــه شــالیزاری ســالنگور در مــالزی را بــا اســتفاده از
 133نمونــه انجــام دادنــد .نقشــههــای حاصــل از پهنــهبنــدی
نشـــان داد کـــه بخـــش وســـیعی از منطقـــه دارای نیتـــروژن
اضافی است .اگرچه نیتـرات بـه عنـوان یکـی از عناصـر غـذایی
مهم در افزایش تولیـد محصـوالت کشـاورزی نقـش بـهسـزایی
دارد ،ولی افـزایش غلظـت ایـن عنصـر بیشـترین نگرانـیهـا را
در زمینــه آلــودگی منــابع آب زیرزمینــی دارد .نتــایج حاصــل از
اندازهگیـری کـربن آلـی و نقشـههـای پهنـهبنـدی ایـن عنصـر

نشان داد که میزان کـربن آلـی در خـاک منطقـه مـورد مطالعـه
بــه طــور تقریبــی دارای وضــعیت مطلــوبی اســت .ایــن امــر،
احتماال بـه دلیـل مـواد آلـی اضـافه شـده توسـط آب آبیـاری و
باقیماندههای محصـوالت کشـاورزی اسـت .بـا وجـود ایـن ،در
قســمت میــانی منطق ـه غلظــت کــربن آلــی بــه دلیــل افــزایش
منابع وارد کننـده ایـن عنصـر بـه خـاک افـزایش یافتـه اسـت.
) (Bhunia and et al., 2016توزیــع مکــانی کــربن آلــی
خاک در زمینهـای تحـت کـاربریهـای مختلـف در منطقـهای
در غــرب بنگــال در کشــور هنــد را مــورد بررســی قــرار دادنــد.
نتایج آنها نشان داد که بخـش کـوچکی از مرکـز منطقـه مـورد
مطالعـه و بخـش وسـیعی از شـمال غربـی آن بیشـترین میـزان
کــربن آلــی را داشــته اســت کــه ایــن قســمت از منطقــه تحــت
پوشش جنگلی بوده اسـت .از طرفـی حـداقل مقـدار کـربن آلـی
خاک در شـرق و شـمال شـرقی منطقـه انـدازهگیـری شـد کـه
آیــش بــوده اســت ( .شــکوری کیتگــری و همکــاران) 1332 ،
بـــه ارزیـــابی کـــارایی روشهـــای درونیـــابی مکـــانی در
پهنهبندی کـربن آلـی و جـرم مخصـوص تـاهری خـاکهـای
شــالیزاری گــیالن پرداختنــد .نتــایج آنهــا نشــان داد کــه مقــدار
کــربن آلــی در قســمتهــای جنــوبی منطقــه دارای بــاالترین
مقدار می باشد .آنهـا یکـی از دالیـل اصـلی تجمـع کـربن آلـی
را در ایــن نــواحی وجــود شــیب شــمال بــه جنــوب و در نتیجــه
غرقـابی بــودن در بیشــتر فصــلهـای ســال عنــوان کردنــد .بــه
عــالوه ،وجــود درصــد بــاالی رس در قســمت هــای جنــوب
غربی و غرب منطقه را نیز از دیگر عوامـل تـأثیر گـذار بـر بـاال
بـودن کــربن آلــی و جــرم مخصـوص تــاهری خــاک دانســتند.
(پشــت مســاری و همک ـاران ،)1331 ،بــا اســتفاده از روشهــای
زمـین آمـاری عناصـر غـذایی پـر مصـرف اولیـه را در برخـی از
اراضــی کشــاورزی اســتان گلســتان پهنــهبنــدی کردنــد .نتــایج
پهنــه بنــدی آنهــا نشــان داد کــه غلظــت ایــن عناصــر در
بخشهای شمالی اسـتان کمتـر از منـاطق جنـوبی بـوده اسـت
و دلیــل آن را افــت منــایع خــاکی از نظــر کیفــی بــر اســاس بــا
کــاهش نــزوالت جــوی از قســمت جنــوبی اســتان بــه ســمت
شـمال عنـوان کردنـد .نتـایج حاصـل از پهنـهبنـدی  pHخــاک
نشان میدهد کـه میـزان ایـن پـارامتر وضـعیت نـامطلوبی دارد
و بایـد مــورد توجــه قــرار گیــرد .افــزایش  pHخــاک منجــر بــه
عدم رشـد مطلـوب نباتـات مـیشـود کـه ناشـی از در دسـترس
قرار نگـرفتن عناصـر غـذایی کـم مصـرف ماننـد Zn ،Mg ،Fe

پهنهبندی خاکهای متاثر از آبیاری با فاضالب با استفاده از روش درونیابی )... (IDW

مـیباشـد ( (Allhands, 1995میــزان هـدایت الکتریکـی نیــز
در تمام سطح منطقـه در هـر دو عمـق تقریبـا متعـادل اسـت .و
فقــط در قســمتهــای بســیار کــوچکی از منطقــه مطالعــاتی
هـــدایت الکتریکـــی بـــاالتر از  0222میکـــروزیمـــنس بـــر
ســانتیمتــر مــیباشــد در کــل ،نتــایج حاصــل از انــدازهگیــری و
پهنــهبنــدی پارامترهــای مــورد بررســی (هــدایت الکتریکــی،
 ،pHنیتــرات ،فســفات و کــربن آلــی) نشــان داد کــه در عمــق
یــک ( صــفر تــا  32ســانتیمتــری) ،منطقــه دارای میــزان
بیشــتری فســفر ،کــربن آلــی و  pHاســت و جنــوب منطقــه
نیتــرات بیشــتری نســبت بــه شــمال منطقــه دارد .در عمــق دو
( 32-02ســانتیمتــری) بیشــترین تمرکــز فســفر ،کــربن آلــی و
 pHدر مرکــز منطقــه مــیباشــد pH .خـــاک در مرکـــز و
قســمتهــایی از شــمال و جنــوب منطقــه از مقــدار بیشــتری
برخــوردار اســت .بــا اســتفاده از نتــایج ایــن مطالعــه ،مــی تــوان
توصــیههــای صــحیح کــودی بــر مبنــای منــاطق همگــون بــر
روی نقشه برای زمینهـای زراعـی مـورد نظـر انجـام داد تـا از
اتالف سرمایه بر اثـر مصـرف نامتعـادل و غیـر ضـروری کـود و
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نیز از آلودگی محـیط زیسـت جلـوگیری کـرد .بـه طـورکلی ،بـا
اســتفاده از روشهــای بــرآورد مــیتــوان نقشــههــای کیفــی
خاکها را بـرای اسـتفاده در مـدیریت خـاص مزرعـهای فـراهم
نمــود .زیــرا ،تغییــرات بــه قــالبی پیوســته از اطالعــات تبــدیل
مــیشــوند ) .(Adriana, 2007از دیگــر ویژگــیهــای مهــم
نقشههای پهنـهبنـدی در ایـن پـژوهش  ،فـراهم آوردن امکـان
پــایش تغییــرات پارامترهــای حاصــلخیزی خــاک اســت .بــه
طــورکلی ،مــیتــوان گفــت کــه پارامترهــای شــیمیایی در
زمــینهــای کشــاورزی بــه دلیــل اســتفاده طــوالنی مــدت از
فاضــالب خــام و همچنــین ،کودهــای شــیمیایی و آلــی کــه
توسط کشـاورزان مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت ،بـه شـدت
افــزایش یافتــه اســت و خطــرات زیــادی ســالمت کشــاورزان و
افــراد مصــرف کننــدهی محصــوالت کشــاورزی را تهدیــد
میکند .بنـابراین ،طـرح ریـزی یـک برنامـه مـدیریتی کـارا بـه
منظــور کنتــرل ایــن پارامترهــا در زم ـینهــای کشــاورزی ایــن
منطقــه و همچنــین ،جــایگزینی آب مــورد اســتفاده در آبیــاری
با منبع آبی مناسبتر ،ضروری است.
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