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نظر فني و اقتصادي سودمند و با صرفه  زراعي در مكان خاص خود در سطح مزرعه مي باشد به شرطي كه از
قادر به اتوماتيك  ٢GPS ،١FGISو  RS اين علم جديد با بهره گيري از سيستم هاي .)2003و و همكاران سگري(دباش

كردن عمليات كشاورزي و هدايت بدون راننده ماشينهاي كشاورزي، كاربرد مقادير متغير در مصرف سم، كود و بذر و 
نحوه جمع آوري اطالعات و . وت با توجه به شرايط ويژه هر قسمت از مزرعه گرديده استنيز عمق كاشت متفا

پستي و (پردازش آنها در اين قسمت به بخشهاي مختلفي از قبيل جمع آوري داده هاي آزمايش خاك، شرايط مزرعه 
انجام شود كه نتيجه منجر به  تعيين ميگردد كه هر يك بايستي به دقت.... ، ميزان رطوبت خاك، ميزان محصول و )بلندي

كشاورزي دقيق حول اين  .)1385غفاري ( كاهش هزينه ها، افزايش ميزان محصول و حفظ محيط زيست خواهد شد
مبحث دور ميزند كه در نظر گرفتن مزارع بزرگ بصورت يكنواخت، بي فايده بوده و بايستي از منابع هزينه بر باالئي از 

هر محلي كه به بزرگي يك مزرعه باشد داراي تغييرات وسيعي . جمله كودها، علف كش ها و آفت كش ها استفاده نمود
ا ابوزهر ( ترس بودن مواد غذائي و ديگر فاكتورهاي مهم جهت رشد محصول ميباشددر نوع خاك، قابليت در دس

1384(.  
در حاليكه هزينه هاي توليد افزايش مي يابد برخي . بدون در نظرگيري اين پارامترها، توليد محصول نقصان خواهد يافت

از ويژگيهاي بازار كاالهاي آن كشور يا از كشاورزان نمي توانند قيمت محصوالت خود را باال ببرند كه اين امر ناشي 
كشاورزي دقيق روشي از مديريت مزرعه مي باشد كه به كشاورز اجازه توليد موثرتر را از طريق استفاده . محل مي باشد

يكي از اثرات مهم كشاورزي دقيق فايده زيست محيطي باالي آن مي باشد كه . از منابع بصورت اقتصادي را مي دهد
ارتقاي سطح نظارت محيطي، يكي از . اده زماني و مكاني مناسب از تيمارهاي شيميايي گوناگون مي باشدناشي از استف

  .اجزاء كليدي كشاورزي دقيق و افزايش گرايش ها در زمينه استفاده بيشتر از اين روش مي باشد
 مي ها نقشه اين كه باشد مي كشاورزي زمين وضعيت از نقشه تهيه دقيق كشاورزي پارامتر هاي مورد نياز در از يكي 

 برخوردار اي ويژه اهميت از توليد مديريت نظر از نقشه تهيه باشد زمين خاك وضعيت يا و محصول عملكرد از تواند
 جهت در و كرده شناسايي ندارد وجود مطلوب عملكرد آن در كه زمين از نقاطي ميتوان ها نقشه اين كمك به است

 اين بررسي اهميت است خاك  PH و  شوري نقشه ها نقشه اين از يكي .)1386همكاران نظرزاده و (برآمد آن اصالح
 گياه، استفاده قابل آب كاهش شامل تاثيرات اين است محصول عملكرد روي بر  PH  و شوري تاثير جهت از موضوع

  .ميباشد گياه اي تغذيه تعادل زدن هم بر و گياه مسمويت
 

  بررسي منابع
كه توسط جهانگير محمدي انجام گرفت روش مناسبي جهت مطالعه تغييرات مكاني شوري خاك ارائه  تحقيقيدر 

متر استفاده شده است و به  500نمونه در سه عمق مختلف به فاصله تقريبي  600گرديد براي اين منظور از حدود 
مقايسه بين نقشه  دت استفاده شمنظور تهيه نقشه شوري خاك  در اعماق مختلف از روش آماري كريچينگ براي قطعا

 40حاصل از كريچينگ ونقشه حاصل از مساحي آزاد نشان داد كه شباهت كلي بين داده هاي معيار و نتايج كريچينگ 

                                                            
 

 
4- Field Geographical Information System 
5- Global Positioning Systems 
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در خاكشناسي به ذرات . داديم عبور mm2پودر كرده واز الك خاك را پالستيكي  جسمبعد از خشك شدن با . ديگرد
  .ندمي گوي ، خاكmm 2كوچكتر از 

در جاي  و بسته را  ب ظرفدرپس از تهيه ي گل اشباع با آب مقطر  و دادهپالستيكي قرار ظرف بعد نمونه ها را درون 
خاكي را (.ساعت نمونه ها را براي آزمايش به آزمايشگاه برديم 24گذاشته و بعد از بدور از آفتاب  خشك وتاريك و

عا شيار از پايين بسته شود همچنين گل اشباع مي گوييم كه هنگامي كه با كاردك شياري بر روي آن ايجاد نماييم سري
متر ديجيتال را در داخل گل اشباع گذاشته و  PH الكترود دستگاه PHبراي اندازه گيري ) بايد داراي سطح براقي باشد

  .عدد نمايش داده شده را يادداشت كرديم
دستگاه خال از گل اشباع عصاره  از عصاره گل اشباع استفاده مي شود بدين منظور با استفاده از ECبراي اندازه گيري 

  .را اندازه گيري نموديم) EC(كانداكتو متر ضريب هدايت الكتريكي گيري كرده و توسط دستگاه 
 استفاده ARC VIWE GIS V.9.2 افزار نرم از نظر مورد زمين PH  و EC ي نقشه تهيه و ها داده براي تحليل 

 و طول مختصات به مربوط اول پارامتر ،دو داريم احتياج پارامتر 3 به ما افزار نرم اين محيط در نقشه تهيه براي .كرديم
 ي تهيه براي.باشد مي خاك EC وPH  ي اندازه اينجا در كه نقطه هر ارزش به مربوط سوم پارامتر و جغرافيايي عرض
 هر گذاري ارزش و نقاط جغرافيايي مختصات به مربوط فايل فراخواني از پس و شده  ARC MAP محيط وارد نقشه
 از استفاده با مربوطه افزار نرم شود توجه نماييم مي نقشه كشيدن به اقدام  spatial analyst  ي گزينه طريق از ، نقطه

 روش از اينجا در ما كه زند مي تخمين را نيست، دست در اطالعاتي آن از كه زمين نقاط ساير ، رياضي گيري ميانگين
     نقشه مجهول هاي موقعيت تخمين ي زمينه در روش دقيقترين شده انجام تحقيقات اساس بر كه كريجينگ آماري

  .نموديم استفاده ،)1377 محمدي(باشد مي
 

  نتايج
وارد نرم افزار  ن پرداخته شد، نتايج بدست آمدهآنمونه به روشي كه در باال به شرح  48پس از انجام آزمايشات بر روي 

ARC VIEW GIS  شد و نقشه هاي شوري وPH  خاك را به همان روشي كه در باال ذكر شد رسم گرديد كه در
  .نشان داده شده است 3و 2هاي  شكل
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 مزرعه خاك  EC  مقدار فراواني نمودار -  5شكل

  خاك  EC ي نقشه -2شكل                                                      مزرعه PH ي نقشه -3شكل           
  

  نشان داده شده است مزرعه EC و PHدر شكل هاي زير نمودار فراواني مقادير مختلف 

  

  

  

  

  

  

 

 مزرعه خاك PH مقدارفراواني نمودار - 4شكل
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  )1378برزگر (الكتريكيهدايتتغييراتحسببرخاكهابنديتقسيم -1جدول

  )ميلي موس(هدايت الكتريكي  گروه
درجه 
  شوري

  اثر شوري بر رشد ونمو گياه

  تاثيري ندارد  خيلي كم  0- 2  1
  اثر كمي روي گياهان حساس دارد  كم  2- 4  2
  اثر قابل مالحظه اي دارد  متوسط  4- 8  3
  فقط تعداد محدودي از گياهان مي توانند رشد كنند  زياد  8- 16  4
  گياهان فوق العاده مقاوم مي توانند كمي رشد كنند  خيلي زياد  16بيش از  5

درصد ميباشد هدايت  71مي توان نتيجه گرفت كه قسمت اعظم خاك منطقه كه بيش  5و شكل 1با توجه به جدول 
ميلي موس بر سانتيمتر مي باشد كه خاك ،جزو خاكهايي با شوري كم طبقه بندي مي شود كه  2-4الكتريكي آن بين 

زرعه داراي درصد از خاك م 27و بيش از .اين درجه شوري تاثير كمي بر روي گياهان حساس به شوري مي گذارد
ميلي موس بر سانتيمتر  ميباشد كه جزو خاك هاي نسبتا شور طبقه بندي مي شود و تاثير  4 -8هدايت الكتريكي بين 

  .قابل مالحظه اي بر روي گياه دارد

  )1378برزگر (خاك مختلف ي ها شوري نسبت اساس بر مختلف محصوالت محصول كاهش درصد -2لجدو

�
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 )1386خواجه پور (مختلف محصوالت رشد براي مناسب PH  ي محدوده  -3جدول

  گندم       جو      يونجه     شبدر      پنبه      ذزت       يوالف     چغندر       پياز          خيار    گياه
PH 5.8- 7.2    6.2- 7.4    6- 7.5     5- 7.5    5.5- 7.5    5-6     6- 7.5    6.5- 8   6.5-8   5.5- 7.5  مطلوب  

  
مي توان نتيجه گرفت كه  زمين مورد  نظر براي كشت گياهان مقاوم به شوري مناسب مي باشد  2توجه به جدول با 

توان محصوالتي شبيه به جو ،گندم،و تا حدودي چغندر را در آن كشت كرد و كاهش راندمان محصول به و مي 
يونجه ،لوبيا ،ذرت،شبدر ،كاهو كشت :وجود نخواهد آمد ولي اگر در همين زمين گياهان حساس به شوري مانند 

زوم بايد نسبت به اصالح درصدي محصول خواهيم بود و در صورت ل 20تا  10شود به طور متوسط شاهد كاهش 
  .خاك در نقاطي از زمين كه دچار شوري است با كشاورزي دقيق و مديريت خاصه مكاني اقدام نمود

نسبتا مطلوبي مي باشد و براي كاشت اكثر   PHمتغير است كه  7-8خاك بين   PH،3و جدول 4با توجه به شكل 
 .گياهان زراعي مناسب است

 
  پيشنهاد 

رايانه اي و موقعيت ياب در دسترس نبوده و كشاورزان با توجه به اينكه در كشور ما ماشين هاي مجهز به سيستم هاي 
امكان به  ،ما قادر به تهيه چنين ماشين هايي نيستند و همچنين به علت وجود خرده مالكي زياد دركشاورزي كشور ما

توان كشاورزي دقيق را در سطح پايين به اجرا در  بنابر اين مي .كار گيري كشاورزي دقيق به طور كامل وجود ندارد
نياز انجام آزمايشات خاك  و  GPSنمونه گيري از خاك مزارع و تعين موقعيت آن توسط  بدين صورت كه با .آورد

  .از را براي هر مزرعه تجويز كردكودي هر قسمت را برآورد كرده و ميزان مورد ني
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Abstract 
The study was done in 12 hectares, after the sampling of 48 points and determines geographic 
location of points by GPS, saturated mud were made in the laboratory to measured PH and EC 
of each sample, then the data into the ARC VIEW GIS software and PH and EC map was 
prepared. At the end, optimal PH and EC values for different plants comparison with maps and 
best plants in terms of compatibility with the soil salinity introduced for different parts of the 
field. yield of different plants and loss product can be check. Maps can using for improve the 
soil in precision agriculture. 
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