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 خلاصه

 

این رابطه پراکنش مکانی  در و  برداری مناسب از آن امری لازم بودهریزی خاک به منظور بهرهمدیریت و برنامه

های مختلف نقش کلیدی در مقدار کربن آلی و بنابراین مدیریت و کاربری .های خاک از اهمیت زیادی برخوردار استیژگیو

درصد رس  وآلی این تحقیق با هدف بررسی تغییرات مکانی کربنپذیری خاک دارد. ها و متعاقبا درجه فرسایشپایداری خاکدانه

نمونه به  77ترین روش در دشت اردبیل انجام گرفت. تعداد پس انتخاب مناسبیابی و سهای مختلف درونخاک توسط روش

آلی و درصد رس خاک های خاک شامل کربنمتری برداشت شد و در آزمایشگاه ویژگیسانتی 33 صفر تاصورت مرکب از عمق 

  ها صورت گرفت.گی مکانی این ویژگیآماری برای نشان دادن وابستها نرمال گردید و آنالیز زمینگیری شدند. سپس دادهاندازه

یابی شده رس و کربن آلی نقشه درون. تهیه گردید ArcMap خاک در محیطرس و کربن آلی بندی نقشه پهنه در مرحله بعد

درصد  1آلی بالای درصد از منطقه کربن 23/77یابد که آلی خاک هم افزایش مینشان داد که با افزایش درصد رس میزان کربن

نتایج همچنین  .گیری انتخاب شد( و خطای اندازه2Rنما بر اساس ضریب همبستگی مدل )و مدل نمایی برای هر دو تغییر دارد

دارای ساختار مکانی آلی رس و کربنشده نشان داد که در منطقه مورد مطالعه،  گیریآماری برای پارامترهای اندازهبررسی زمین

 ند.بود یطمتوس (ای به آستانهنسبت اثر قطعه)

 

  آلی، کربنآمارییابی، آنالیز زمین: پراکنش مکانی، درونکلیدی کلمات
 

 

 مقدمه .1

های خاک در نقاط مجاور در مقایسه با نقاطی که ها این است که مقادیر برخی ویژگیپذیری مکانی خاکمفهوم تغییر

آمار استفاده های آماری مانند زمینذیری خاک از روشپربرای بررسی تغیی .[8]تری دارند ها بیشتر است، شباهت بیشفاصله آن

به دلیل در نظر گرفتن های زمین آماری . روش[3] هستندهای مکانی که قادر به تحلیل جزء وابسته به مکان متغیر شود،می

، پیوستگی های محیطی از جمله خاکها مهم هستند، زیرا یکی از خصوصیات مشترک ویژگیهمبستگی و ساختار مکانی داده
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ها داشته و آگاهی از آلی نقش کلیدی در تعیین رفتار فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاکمقدار ماده .[8] ها استمکانی آن

 دیدتواند می ماده آلیی پراکنش لذا تهیه نقشه .[7]وضعیت و توزیع آن برای استفاده بهینه و پایدار از خاک ضروری است 

از مطالعات  درصد 1/31گزارش کرده است که حدود  [5]منطقه به کاربران بدهد. گرونوالد  هر یت دربهتری برای انجام مدیر

تغییرات مکانی ماده آلی خاک  [2] حبشی و همکاران آلی خاک، صورت گرفته است.خاک برای تهیه نقشه کربنبرداری نقشه

ر مطالعه نمودند و نتایج نشان داد که ماده آلی دارای آماهای راشستان آمیخته شصت کلاته گرگان را با تکنیک زمینجنگل

این  نشان دادند که توزیع مکانی رس با مدل نمایی قابل توصیف است. [13]ویندورف و ژو  باشد.ساختار مکانی متوسط می

 پردازد.نظر میآلی در ارتباط با درصد رس خاک در منطقه موردتحقیق به بررسی ساختار مکانی کربن
 

 

 هاو روش مواد .2

 23کیلومتر و عرض  03)طول  کیلومتر مربع 833حدودبا وسعت  دشت اردبیل مطالعه در این تحقیق محدوده مورد

دقیقه  40/5درجه  08دقیقه عرض شمالی و  88/13درجه و  38دقیقه تا  17/50درجه و  37در موقعیت جغرافیایی و  کیلومتر(

 و دارای شیب مقعر ملایمی در حدودبوده  این دشت بسیار هموار ردیده است.دقیقه طول شرقی واقع گ 78/32درجه و  08تا 

از آن جایی که  است. میلیمتر 8/352بارندگی سالانه  میانگین ست.ا متر از سطح دریا 1353ارتفاع متوسط دشت و درصد  5/3

 3533 × 3533ای منظم با ابعادشبکه .باشدآماری میترین شیوه در مطالعات زمینای منظم، معمولبرداری شبکهروش نمونه

ی مشاهداتی به دست آمد. سپس نقطه 77مطالعاتی اعمال گردید و بدین ترتیب، مختصات جغرافیایی ی متر بر روی محدوده

ی خاک مرکب از عمق ، موقعیت هر یک از نقاط در صحرا تعیین گردید و از هر نقطه یک نمونه 1GPSبا استفاده از دستگاه 

درصد ذرات رس به روش  متری عبور داده شدند.میلی 2خشک کردن از الک متر تهیه شد و پس از هوانتیسا 33-3

برای انجام آنالیزهای زمین آماری، نرمال  .[1] نداندازه گیری شدمحاسبه و آلی خاک به روش والکلی بلک هیدرومتری و کربن

. برای آنالیزهای زمین گردیداستفاده  SPSS16افزار لیل آماری از نرمبه همین منظور برای تح ضروری بودهها بودن توزیع داده

برای تمامی پارامترها با استفاده از زمین آمار  GISمکانی در محیط نقشه توزیع  در مرحله بعد و استفاده شد +GSآماری از 

 بندی شدند.)مدل کریجینگ معمولی( تهیه و سپس طبقه
 

 

 نتایج و بحث .3

ای از اطلاعات آماری هر خصوصیت، توزیع فراوانی با کمک ها و دستیابی به خلاصهچگونگی توزیع دادهبه منظور بررسی  

مورد بررسی قرار  SPSSافزار انحراف معیار توسط نرمچولگی، کشیدگی و  های آن شامل میانگین، حداقل، حداکثر،ویژگی

لذا در این قسمت  باشدرای استفاده از تخمینگر کریجینگ میشرط اساسی بها نجائیکه نرمال بودن دادهآاز  (.1)جدول  گرفت

ها با برای تعیین همبستگی مکانی داده ها استفاده شد.اسمیرونوف، جهت بررسی نرمال بودن داده –از آزمون کولموگوروف 

نما بر ی هر دو تغییرآلی ترسیم شد و مدل نمایی برابرای رس و کربن نماتغییرهای نیماستفاده از روش کریجینگ، منحنی

نیز مدل نمایی را برای هدایت  [8]اقبال و همکاران گیری انتخاب شد که ( و خطای اندازه2Rاساس ضریب همبستگی مدل )

نتیجه در جدول ، تغییرنما برازش دادندهیدرولیکی اشباع، جرم مخصوص ظاهری، شن و رس به عنوان بهترین مدل تجربی نیم

 [0] ای به آستانه شاخصی از قدرت ساختار متغیرهای مکانی است. کمباردلا و همکارانت واریانس قطعهنسب ارائه شده است. 2

قرار گیرد  75/3تا  25/3متغیر از ساختار مکانی قوی و اگر این نسبت بین  باشد 25/3نشان دادند که اگر این نسبت کمتر از 

                                                           
1-Global Positioning System (GPS) 
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آماری نتایج بررسی زمینشد ساختار مکانی آن ضعیف خواهد بود. با 75/3ساختار مکانی آن متوسط و اگر این نسبت بیش از 

آلی رس و کربن ای به آستانه( برای پارامترهایگیری شده نشان داد که مقدار این معیار ) نسبت اثر قطعهبرای پارامترهای اندازه

این آلی نشان دادند رپذیری مکانی کربنی تغییبا مطالعهکه  [4] همکاراننگ و وبا نتایج که  دارای ساختار مکانی متوسط بود

 مکانی تغییرپذیری ماهیت به توجه با هاداده مکانی توزیع نقشه سپس .مطابقت دارد متغیر دارای وابستگی مکانی متوسط بود

 یک هر سطحی پراکنش نقشه و شد ابییدرون GIS محیط در( کریجینگ) یآمارزمین گرتخمین از استفاده با ها،داده از یک هر

 (.2 )شکل  شد تهیه مطالعه مورد منطقه در متغیرها از
 

 گیری شدهتوصیف آماری خصوصیات خاک اندازه -1جدول 

 
 

 های انتخاب مدل برای کربن آلی و رس خاکهای تغییرنما و معیارپارامتر -2جدول 

 
            

                              
                                   (ب)                                                                                                        )الف(                          

 آلیلف( رس، ب( کربن. ای تجربیهانمانیم تغییر -1شکل 

 

 متغیر واحد چولگی کشیدگی حداقل  حداکثر میانگین انحراف معیار

11/0 11/1 84/3 10/0 31/1 17/0 %)) OC 

18/9 22 18/87 37/3 87/0- 73/0 %)) Clay 

کالس 

 همبستگی

 پارامتر مدل ایاثر قطعه سقف (m) دامنه تاثیر حداکثر    RSS 2R )%( نسبت همبستگی

M 1/70 0110/0 347/0 83300 183/0 321/0 نمایی OC 

M 1/70 427 131/0 33910 9/101 8/73  نمایی Clay 



 

4 
 

                                                 
                         )ب(                                                                                                                              )الف(                

                                                                                       مطالعه. الف( رس، ب( کربن آلیهای موردبندی پارامترنقشه پهنه  -2شکل          

  

 گیرینتیجه .8

و  (1)شکل  نماهاغییرتبا توجه به نیم .باشندمی فضایی متوسط هر دو متغیر مورد بررسی در این مطالعه دارای ساختار

آلی هم به شکل نمایی افزایش یافته افزایش یافته کربن خاک در مناطقی که میزان رس (2)شکل  بندی شدههای پهنهنقشه

درصد از منطقه از  77/27دهد که دو پهنه برای کربن منطقه وجود دارد، ( نشان می، ب2بندی کربن )شکل نقشه پهنه .است

از  (%1-3و قسمتی که در محدوده خوب ) درصد دارد 1آلی بالای نطقه کربندرصد از م 23/77و  سطمتو نظر کربن وضعیت

ها و با توجه به زراعی بودن بیشتر کاربریکه میزان رس خاک هم متوسط تا زیاد است  باشدآلی موجود در خاک مینظر کربن

 باشند.آلی میاز نظر وضعیت کربن سبیهای دامی قابل توجیه بوده و اراضی درحالت نسبتا منامصرف کود
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ABSTRACT 
Soil management and planning is necessary for proper utilization of the soil and in this relation, the spatial 

distribution of soil properties is very important. Thus management and various uses plays a key role in organic 

carbon content and aggregate stability and subsequently degree of soil erosion .This research was carried out with 

the aim of investigating the spatial variations of soil organic carbon and clay percentage by different methods of 

interpolation and then choosing the most appropriate method in Ardabil plain. 77 composite samples of soil were 

taken from 0-30 cm depth and soil properties including organic carbon and soil clay percentage were measured. 

After normalizing the data, geostatistical analysis done to show spatial dependency of these properties. Then soil 

clay and organic carbon map produced in the ArcMap. Interpolated map of clay and organic carbon shows that 

soil organic carbon content increased by increasing of clay percentage that 77.23% of the area has organic carbon 

content higher than 1% and the exponential model selected for both variograms according to model correlation 

coefficient (R2) and measurement error (ME). Geostatistic analysis results also showed that clay and organic 

carbon have a moderate spatial structure (nugget to sill ratio) in the study area.  

 

Keywords: Spatial distribution, Interpolation, Geostatistical analysis, Organic carbon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


