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 اهميت موضوع

کننده اين پراکنش مکاني در بسيار مهم کنترل عواملتعيين مقدار و پراکنش مکاني کربن آلي خاک و ارزيابي بهتر 

 رود نتايج حاصله اطالعات مفيدي رادهاي اين تحقيق خواهند بود و انتظار ميستاورمقياس شيب تپه از مهمترين د

هاي مديريتي آورد و همچنين در گسترش روشاي مختلف شيب فراهم ميهجهت حفظ کربن آلي خاک در موقعيت

  آينده مفيد واقع شود.

 )شرح مساله(مقدمه 

باشد که به نوبه خود کليدي کننده الگوي مکاني مناطق اشباع ميترين عوامل کنترلفاکتور توپوگرافي يکي از مهم

شاخص شاخص خيسي که از ترکيب  ها و فرايندهاي هيدرولوژيکي است.بسياري از تغييرات در خاکبراي فهم و درک 

ي براي کمي کردن کنترل توپوگرافي بر رو آيد، معموالًخيسي که از ترکيب مساحت حوزه باالدست و شيب بدست مي

 خاک آلي مواد پراکندگي در اي،منطقه هاياقليم با توپوگرافي متقابل اثرباشد. از طرفي فرآيندهاي هيدرولوژيکي مي

که با شاخص خيسي همبستگي بااليي نشان  باشدمي تاثيرگذار عنوان يکي از مهمترين پارامترهاي کيفيت خاکبه

   .دتواند از طريق اين شاخص تخمين زده شودهد و ميمي

 

 هاین یافتهترمهم

 خاک، هايويژگي ميان در که داد نشان آلي کربن با توپوگرافي و خاک هايويژگي بين همبستگي ماتريس ضرايب .9

 خيساي شااخص و ارتفااع توپاوگرافي هاايويژگي ميان در و رس درصد رطوبت، درصد معادل، کلسيم کربنات درصد

 .دارند آلي کربن لفهمو با را همبستگي ميزان باالترين
 

 شااخص و شيب ارتفاع، توپوگرافي، هايشاخص ميان از و آلي ماده مطالعه اين در شده بررسي خاک عوامل بين از .5

 متغيرهااي توسط منطقه در آلي کربن تغييرات درصد 26 تنها .گرديدند رگرسيوني مدل وارد سطحي انحناي و خيسي

 پارامترهااي هاايمولفاه باين غيرخطي روابط وجود به توانمي را موضوع ناي از بخشي .شودمي توجيه مدل در موجود

 .باشدنمي روابط اين نظرگرفتن در به قادر چندمتغيره خطي رگرسيون روش که داد نسبت توپوگرافي و خاک
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکميلی )مشتمل ب

 شده داده نشان معمولي کوکريجينگ روش توسط تپه شيب کل در خاک آلي کربن درصد شده يابيدرون نقشه

 در آلاي کاربن ميازان بودن باال. باشدمي شيب پايين هايموقعيت در آلي کربن زانمي بيشترين شکل اين در .است

 در آلاي کاربن کمتر مقادير کهحالي در است، يافته فرسايش مواد با آلي کربن ورود دليلهب شيب پايين هايقسمت

 بار عمود عموماً آلي نکرب تغييرات طرفي از. باشدمي شيب شانه موقعيت در خصوصهب و زياد شيب با هايموقعيت

  .  باشدمي پارامتر اين بر نمازمين سطوح تاثير که باشدمي شيب جهت

 

 


