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 چکیذٍ :

ن چطن اًذاس خاک )سیوای سهیي( ّ سضزّرت ضٌاخت دیٌاهی

ًاُوگًْی خاک بزای تفسیز تغییزات پیچیذٍ اجشاء هحیطی 

بزای  . اکْسیستن سیستی بَ طْر ّسیؼی در حال افشایص است

آًالیش کوی ّ تفسیز فاکتْرُای هْثز بز تغییزات چطن اًذاس 

کَ  خاک تکٌیک ُای هتفاّتی هْرد ًیاس هی باضذ. تکٌیکی

اخیزًا بزای هحاسبَ تٌْع ّ تکاهل خاک ُا ارائَ گزدیذٍ است 

اًتظاری کَ اس هفِْم پذّدایْرسیتی  .پذّدایْرسیتی هی باضذ

هی رّد، درک ساختار هکاًی )ّابستگی هکاًی( تغییزات 

هتغیزُای خاک، پیچیذگی ّ تْسیغ الگُْای تکزار پذیز پذیذٍ 

ا تْجَ بَ تؼزیف ُای خاک، هی باضذ. اس ایي ًقطَ ًظز ّ ب

کاربزدی کَ اس هفاُین تکٌیک ُای تفسیز کٌٌذٍ جغزافیایی 

سهیي آهار(  بَ ػول هی آیذ، ُیچ  خاک ُا )پذّدایْرسیتی ّ

اختالفی بیي هفاُین ایي دّ تکٌیک کوی ّجْد ًذارد. ُذف اس 

هطالؼَ حاضز بزرسی تْاًایی ُز یک اس رّضِای سهیي آهار ّ 

 شاى تٌْع ّ تکاهل خاکِا هی باضذ.پذّدایْرسیتی در تؼییي هی

پزّفیل در هٌطقَ هطالؼَ حفز ّ  121بزای اجزا ایي هطالؼَ 

سزی خاک در هٌطقَ ضٌاسایی ضذ  9تطزیح گزدیذ ّ در ًِایت 

جِت هقایسَ تٌْع خاک ُا در سزیِای تطخیص ضذٍ اس دّ رّش 

هیاًیاب ضاخص کَ تکٌیکی اس تکٌیک ُای سهیي آهار هی باضذ ّ 

آًتزّپی ضاًْى کَ ضاخص هحاسبَ پذّدایْرسیتی هی باضذ ضاخص 

ّ در ًِایت هطخص ضذ کَ هیشاى تٌْع هحاسبَ ضذٍ  استفادٍ ضذ.

بَ ّسیلَ ّاریْگزام تِیَ ضذٍ در رّش هیاًیاب ضاخص بزای 

سزی خاکی کَ بیطتزیي تٌْع را دارا بْدٍ ُواٌُگ با تٌْع 

mailto:kh.zaeri@gmail.com
mailto:norairtoomanian@gmail.com


 
 

ذ در ایي هحاسبَ ضذٍ بَ ّسیلَ ضاخص پذّدایْرسیتی هی باض

بز خالف ًظز سالذاًا ّ ایباًش  بَ ایي ًتیجَ هی رسین صْرت 

کَ سهیي آهار ّ پذّدایْرسیتی دّ تکٌیکی ُستٌذ کَ دارای 

 هفِْم یکساى اها کارکزد هختلف هی باضٌذ.

هیي آهار ، تٌْع خاک ، کلوات کلیذی : پذّدایْرسیتی ، ر

 تکاهل خاک

 

 


