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  ۱۵      ۱۳۸۴، سال ۱، شماره ۵۸مجله منابع طبيعي ايران، جلد 

 
 خاكشناسي براي مطالعات فولوژیژئومور و روش شناسي زمينمقايسه روش 

 ١در منابع طبيعي
 

 ٦سادات فيض نيا ٥سالجقه علي  ٤لفضل معينياابو ٣فريدون سرمديان     ٢محمد جعفری
 

 چكيده 

ي اسـت، كـه هزينـه ايـن      ، مستلزم صرف هزينـه زيـاد      باشد  مي منابع طبيعي    هاي    طرح  ميانجام مطالعات خاكشناسي كه زيربناي تما     

 دليل بهتر است روشـي بـراي        همين   به. شود  که صرف تجزيه خاک می      است يهاي    هزينهی حفر پروفيل و     ها  هزينهمطالعات ناشي از    

 خـاك را    هاي    ويژگي خاك كمتر بتواند با دقت قابل قبول         هاي   شود كه با تعداد پروفيل     انتخابمطالعات خاكشناسي در منابع طبيعي      

 طول شرقي و    ٥٠° و   ٥٠′ تا   ٥٠°و   ٣٧′زير حوزه حسنجون از حوزه آبخير طالقان كه در محدودة             منظور در  اين به. ني نمايد پيش بي 

 اقـدام بـه   ، زيـادي بـود  داراي تنـوع  فولوژیژئومور و شناسي زمينو از نظر   عرض شمالي واقع شده است٣٦° و   ۲٠′ تا   ٣٦° و   ٧′

ابتدا نقشـة   . ، گرديد باشند  مي در مطالعات منابع طبيعي      ها  روش ترين  متداول جزو كه   ولوژیفژئومور و   شناسي  زمينی  ها  مقايسه روش 

بـا  ميـدانی    هـاي    فتوژئولوژي و بازديـد    هاي   بررسي  از طريق  فولوژیژئوموری زمين شناسی و     ها  روشکدام از    كاري هر    هاي  واحد

 واحـدها  پروفيـل در ايـن   ٦٠ شد و سپس اقدام به حفر حـدود  تهيه ۱:۲۰۰۰۰  اطالعات جغرافيايي در مقياسهاي  سامانهاستفاده از 

 شيميايي و فيزيكـي قـرار       هاي    آزمايشبرداري انجام شد و در آزمايشگاه تحت          از هر افق خاك نمونه     ،پس از تشريح پروفيل   . گرديد

ـ              pH  ،ECگرفت تا مقدار     پس  سـ .ين گـردد ، درصد مواد آلي، درصد كربنات كلسيم، درصد سيلت، درصد شن و درصـد رس تعي

 آماري نشان داد    هاي    آزموننتايج  . شد درصد انجام    ٥ و در سطح احتمال      مناسب آماری  هاي   آماري با استفاده از نرم افزار      هاي    آزمون

 سـنگ حفـر      يـك جـنس     مختلـف  هاي    رخساره كه در    هايي    پروفيل و های همگنی نيستند   گون  واحدهای کاری زمين شناسی پلی     كه

ضـروري   در هـر سـنگ       فولوژیژئومور ، به همين دليل جدا نمودن رخساره      )pHبه غير از    ( وجود دارد    داري  عنيم اختالف   ،گرديد

 نداشتند و به عبارت ديگر حفـر     داري  معني مختلف يك رخساره با يكديگر اختالف        هاي    موجود در شيب   هاي   پروفيل از طرفي . است

 براي مطالعات خاكشناسـي در      بنابراين،  دهد  نميا در حد قابل قبولي افزايش        بيشتر و صرف هزينه زيادتر دقت مطالعه ر        هاي   پروفيل

 .  استشناسي زمينبهتر از روش  فولوژیژئومور روش همطالع مشابه منطقه مورد ميمنابع طبيعي و در شرايط اقلي

 

   .العات جغرافيايي اطهاي  سامانه ، آماريهاي  تجزيه، مطالعات خاك،فولوژیژئومور، شناسي زمين:  كليديهاي واژه

                                                 
 ۱۷/۱/۸۳: ، تاريخ پذيرش۱۸/۵/۸۲:  تاريخ دريافت‐۱

 (E-mail: jafary@ut.ac.ir) استاد دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران‐۲

  دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران استاديار ‐۳

 ی دانشگاه تهرانکارشناس ارشد مديريت مناطق بيابان  ‐۴

  استاديار دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران‐۵

 استاد دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران  ‐۶
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 ...شناسي و روش ژئومورفولوژي  مقايسه روش زمين                                                                                                                 ۱۶

 مقدمه

مطالعات خاكشناسي در هر وسـعتي اعـم از منـاطق بسـيار      
ــاوت و     ــاي قض ــار، مبن ــون هكت ــد ميلي ــا چن ــك و ي كوچ

گيــري دربــارة كــاربري اراضــي و مــديريت اســت و  تصــميم
 حفـظ و    براي تر  ريزي بهتر و صحيح    كارشناسان را در برنامه   

 منـابع   هاي    طرح ميتما. برداري مناسب ياري خواهد داد     بهره
طبيعي به مطالعة خـاك نيازمنـد اسـت و بـدون مطالعـه و               
ارزيابي خـاك انجـام هـر گونـه كـار مـديريتي و اصـالحي                

.  ناكار آمد و ناموفق خواهد بـود       هاتع و آبخيز  اخصوصاً در مر  
 مربـوط بـه آن از       هاي    ويژگيمطالعات خاكشناسي و تعيين     

هزينـه  صـرف   ، مسـتلزم    ...قبيل شوري، مواد آلي، آهـك و        
 بـه طـور منطقـي، بـا حفـظ           توان هزيادي است، و چنانچه ب    

 مطالعاتي هاي ، تعداد نمونه)از نظر آماري(صحت قابل قبول 
 نه تنها مطالعات در مدت كوتاهي انجام        د،را به حداقل رسان   

. گرديـد جويي خواهـد      بلكه در هزينه هم صرفه     شد،خواهد  
ت خاكشناسي   متعددي جهت مطالعا   هاي    روشدر كشور ما    

 نـه تنهـا     هـا   روشگيرد، كه اغلب اين      ميمورد استفاده قرار    
برخواسته از تجـارب كارشناسـان و متخصصـين كشـاورزي           

ديـد كشـاورزي      بلكه هنگام تجزيه و تحليل نيز از       ،باشد مي
 دليـل بـراي مطالعـات       همـين    بهشود و    ميبه مسائل توجه    

 هـاي   وشردر ميـان  . باشـد   مـي منابع طبيعي قابل توصـيه ن     
 فولوژیژئومور و شناسي  زمينمطالعه منابع طبيعي دو روش      

 هــا روش از بقيــه تــر  انجــام مطالعــات خــاك متــداولبــراي
 بر اين اساس بنا نهـاده شـده         شناسي  زمينروش  . باشند مي

ان تو  يبندی منطقه از نظر جنس سنگ م       است که با تقسيم   
 ،نيعنی سـنگ مـادر معـي      . بينی نمود  ها را پيش   تنوع خاک 

ـ هاي  ويژگيخاک معين با    ورد و آ يوجـود مـ    ه مشخصی را ب
 ،اند ی که بر روی سنگ مادر معين توليد شده        هاي  همه خاک 

اســاس روش . )۶( مشــابهی هســتند هــاي  ويژگــيدارای 
تـوان   مـي  اين است كه اگر چه سنگ بستر را          فولوژیژئومور

 ،عنوان عرصة تأثير عوامل تشكيل و تخريب خاك دانست        به
 خاك فقط وابسته به سنگ بستر نيست،        هاي    ويژگينوع  اما  

بـرداري نيـز     بلكه عوامل آب و هـوايي و توپـوگرافي و بهـره           
 خاك نقش تعيـين كننـده داشـته         هاي    ويژگيتوانند در    مي

مشــهدي و همكــاران رابطــه خــوبي بــين  ). ۵  و۱ (باشــند

 .)۷( و تيپ خـاك گـزارش نمودنـد        فولوژیژئومور هاي  واحد
 مختلف مطالعات خاكشناسـي     هاي    روشاران  جعفري و همك  

، فولــوژیژئومورروش پوشــش گيــاهي، (در منــابع طبيعــي 
را مقايسـه نمودنـد و روش       ) شناسـي   زمـين اشكال اراضـي،    

 را بـر اسـاس مطالعـه صـورت گرفتـه توصـيه              شناسي  زمين
 بعـد از روش     فولـوژی ژئوموردر اين پـژوهش روش      . نمودند
. )۳( توصـيه گرديـد     بـه عنـوان بهتـرين روش       شناسي  زمين

ــاس ــات    ١توم ــتم اطالع ــتفاده از سيس ــا اس ــاران ب  و همك
هـا و    ، خـاك  شناسي  زمينجغرافيايي ارتباط بين اسيديته با      

ند كه اسيديته دادپستي و بلندي را بررسي كردند و گزارش  
 هـاي   رواناب در مرحلة اول با سنگ مادري و محتواي كـاني          

هـدف از   . )۹ (قابل هوازدگي موجود در خـاك ارتبـاط دارد        
 مختلف خاكشناسـي    هاي    روشاجراي اين پژوهش، مقايسة     

، باشـد   مـي ) فولوژیژئومور و   شناسي  زمين(در منابع طبيعي    
و كم    مي عل ها  روشتا بتوان تعيين نمود كه كداميك از اين         

 . خواهد بودتر هزينه
 

 ها روشمواد و 

 های البـرز و    دامنه جنوبی رشته کوه    حوزه آبخيز طالقان در   
 . کيلومتری از شـهر تهـران واقـع شـده اسـت            ۹۰در فاصله   

منطقه مورد مطالعه  زير حـوزه حسـنجون از حـوزه آبخيـز             
 از جنــوب بــه ،طالقــان اســت کــه از شــمال بــه کــوه البــرز

 از شرق به کوه برزولک و از غـرب بـه کـوه کلـه                ،طالقانرود
 .رددگ سنگ محدود می

تهيـه   كـاري روش زمـين شناسـی         هاي  ابتدا نقشه واحد  
 با  شناسي  زمينبراي انجام اين كار در ابتداي امر نقشه         . شد

 كه به نام ورقه شـكران معـروف اسـت           ١: ٠٠٠/١٠٠مقياس
تهيه گرديد و پس از بستن محدودة منطقة مورد مطالعه بر           

ــاس عكــس  ــه مقي ــوايي موجــود هــاي روي آن، نقشــه ب  ه
سـپس بـا مطالعـه اوليـه        .  تبديل گرديد  ، بود ١: ٠٠٠/٢٠كه
 سـازندها بـا تكيـه بـر سـنگ شناسـي آنهـا و                هـاي     يويژگ

 در زمينه چگونگي تفسير     ،همچنين كسب اطالعات از منابع    
 تفسـير   ،ها در عكس هوايي يا فتوژئولوژي      و تشخيص سنگ  

                                                 
١- Thomas  
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  ۱۷      ۱۳۸۴، سال ۱، شماره ۵۸مجله منابع طبيعي ايران، جلد 

ت پـس از    هايـ در ن  .سازندها بر روي عكس هوايي انجام شد      
ي هـاي كنترل صـحرايي نقشـه ن       فتوژئولوژيكي و  هاي  بررسي

بـراي تهيـه نقشـه      ). ١ و جـدول     ١شكل  ( منطقه تهيه شد  
ــاری روش   ــدهای کـ ــوژیژئومورواحـ ــه  فولـ ــدا نقشـ  ابتـ

صورتی که در روش زمين شناسـی توضـيح          هشناسی ب  سنگ
، شيب( سپس نقشه عوامل توپوگرافی      .داده شد تهيه گرديد   

ــاعوجهــت  ــزار   ) ارتف ــرم اف ــا اســتفاده از ن ــه و  GISب تهي
ختلـف تظـاهر    اشـكال م  ( رخسـاره     نقشـه  .بندی شد  کالسه

ی هـوايي و    هـا   کـه بـا اسـتفاده از عکـس        ) سنگ در زمـين   
 رقـومی گرديـد و بـا        ، تهيـه شـده بـود      ميـدانی بازديدهای  

گذاری نقشـه زمـين شناسـی، عوامـل توپـوگرافی و           هم روي
 دست آمـد    هواحدهای کاری روش ژئومورفولوژی ب    ،  رخساره

 ها داراي يك كد چهار يا      گون ي پلي هايدر نقشه ن  ). ٢شكل  (
 صورت كه رقم يكان نماينـده       ينا   بهخواهند بود،    ميپنج رق 

كد جهت، رقم دهگـان نماينـده كـد شـيب، رقـم صـدگان               
ده  نماينــدة كــد رخســاره، رقــم هزارگــان و يــا هزارگــان و

جـدول  (  خواهند بود  شناسي  زمين هاي  هزارگان نماينده كد  
 ٦٠ كـاري اقـدام بـه حفـر        هـاي   پس از تهيه نقشه واحد    ). ٢

پـس از تشـريح     ). ٤جـدول   ( ر اين واحدها گرديد   پروفيل د 
برداری شـده و در آزمايشـگاه        پروفيل از هر افق اصلی نمونه     

 شيميايي و فيزيكي قرار گرفت تا مقـدار         هاي    آزمايشتحت  
pH  ،EC           درصد مواد آلي، درصد كربنـات كلسـيم، درصـد ،

 .سيلت، شن و رس تعيين گردد
 هـاي   نـرم افـزار    آماري با اسـتفاده از       هاي    آزمون سپس  

 درصـد و بـا اسـتفاده از مـدل     ٥مناسب آماری و در سـطح     
تيبـی در قالـب طـرح كـامالً         تر  ای يـا   آماری مطبق يا آشيانه   

 تسـت   هـا   ضمناً در ابتدا بـر روي داده       .تصادفي انجام گرفت  
الزم به ذكر است كه براي هر يـك از دو           . نرماليته انجام شد  

 بلكـه از    ،ديـده اسـت   اي حفر نگر    جداگانه هاي  روش پروفيل 
از .  بـراي هـر دو روش اسـتفاده شـده اسـت            ها  تمام پروفيل 

 از لحـاظ رخسـاره بـه        شناسـي   زمـين كه هـر واحـد       ييآنجا
 ابتـدا در هـر     ،گردد ميبندي    كوچكتري تقسيم  هاي   محدوده

 موجـود در    هاي    پروفيل شناسي  زمين كاري   هاي  يك از واحد  
 مقايســة ســپس بــا يكــديگر مقايســه شــدند و هــا رخســاره

 مختلف يك رخساره انجام     هاي    موجود در شيب   هاي  پروفيل
 .شد

 

 نتايج

تيـب بـا    تر   نقشه واحدهای کاری را که به      )۲ و   ۱(ی  ها  شکل
نشـان    تهيه شده را   فولوژیژئوموردو روش زمين شناسی و      

 )۲ و   ۱(ی مـذکور در جـداول       ها  دهد که راهنمای نقشه    می
 .آورده شده است

ی مختلف نشان   ها  اک بين پروفيل   خ هاي    ويژگيمقايسه  
دار  درصد مواد آلی و سيلت در سطح معني       هد که بين    د  يم

يک درصد و درصد کربنات کلسيم، شـن و ميـزان هـدايت             
ی هــا  درصــد در رخســاره۵دار  در ســطح معنــيالکتريکــی 

بين . دار وجود دارد  اختالف معنيها مختلف هر يک از سنگ   
 در  ی حفـر شـده    ها  فيل خاک در پرو   هاي    ويژگيهيچ يک از    

ده هدار مشـا  اخـتالف معنـي   مختلف يك رخساره     هاي  شيب
 .)۳جدول  (نشد

 
 گيري  بحث و نتيجه

 موجـود در هـر يـك از         هاي    رخسارهدهد که    ينتايج نشان م  
ها با يكديگر از لحاظ درصد كربنات كلسيم در سـطح            سنگ

ـ         درصد اخـتالف معنـي     ۵معنی دار    ن آ  ه  دار دارنـد و ايـن ب
 شناسـي   زمـين است كه مناطق تفكيك شده با روش        معني  

پس . مناطق همگني از لحاظ درصد كربنات كلسيم نيستند       
 شناسي زمينتوان براي تخمين كربنات كلسيم به روش       مين

از . يعني فقط به يك پروفيل در هر جنس سنگ اكتفا نمود          
 از لحـاظ    هـا    مختلف در رخساره   هاي  طرف ديگر چون شيب   

الف ندارند، به همـين دليـل نيـازي بـه           كربنات كلسيم اخت  
 كوچكتر از لحاظ توپـوگرافي      هاي   به واحد  ها  تقسيم رخساره 

پـس بهتـرين   . باشـد  مـي و حفر پروفيل در هر يك از آنهـا ن        
روش براي تخمين كربنـات كلسـيم بـه كـار گـرفتن روش              

ــا حــد تفكيــك   ــوژي ت  موجــود در هــاي  رخســارهژئوموفول
 .ستها سنگ
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 های کاری روش زمين شناسی  واحد‐۱شكل 

 شناسي زمين  راهنماي نقشه ‐۱جدول 

 اسم سازند  سنگ شناسيهاي  ويژگي عالمت سن
 رسوبات رودخانه اي Q2al دور دوره دوران

Q2S لغزشي جوانهاي نهشته  
Q2m هولوسن رسوبات يخچالي 
Q2t كواترنر  واريزه ايهاي نهشته 

 تر مي قديهاي نهشته Q1g پلئيستوسن

 

 
 

Ngm 

 
 گلسنگ و
 سليت
 قرمز بااليي سنگ قرمز

 نئوژن
 
 

EKV 

 
 اغلب از

 
  بازيهاي گداز

 سنوزوئيك

 ترسير

 پالئوژن

 ائوسن

 
Ekta اغلب از 

 گدازه اسيدي

 كرج

 

گلســنگ و ســيلت
سنگ ژيپسي قرمز

 و خاكستري
 

 بازانيت

 توف اسيدي
 
 

 سنگ آهك
L

t

gy1 
 

VP
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 فولوژیژئومور  واحدهای کاری روش ‐۲شكل 

 

 

 

 

0 
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 ي روش ژئومورفولوژي كارهاي  واحدنقشه راهنماي ‐۲جدول  

 سنگ کد  توضيح رخساره عالمت رخساره کد

۱ A+S ۱  اي و سطحي فرسايش آبراهه L 

۲ M ۲  دامنه منظم EKta 

۳ A+P ۳  هاي لغزشي اي و پشته فرسايش آبراهه Q2m 

۴ Bad ۴  بدلند Q2s 

۵ A ۵  اي فرسايش آبراهه EkV 

۶ A+B ۶  زدگي سنگي اي و بيرون فرسايش آبراهه Q2t 

۷ B ۷  بيرون زدگي سنگي Ngm 

۸ L ۸  لغزش Gy1 

۹ Ssh ۹  فرسايش سطحي شديد Q1g 

۱۰ B+V, V,T ۱۰  توده سنگ، واريزه، واريزه و توده سنگ Q2al 

    ۱۱ Vp 

    ۱۲ ta 

      

 )درصد(طبقه شيب کد  جهت کد 

 ۱ Flat  ۱ ۵‐۰ 

 ۲ North  ۲ ۱۰‐۵ 

 ۳ East  ۳ ۲۰‐۱۰ 

 ۴ South  ۴ ۴۰‐۲۰ 

 ۵ West  ۵ ۴۰< 

 

 فولوژیژئومور و شناسي زمين هاي  روشمقايسه نتايج آماري حاصل از   ‐۳ دولج

pH EC 
درصد 
 سيلت

درصد 
 شن

درصد 
 رس

درصد 
 صفات                      منابع درصد كربنات مواد آلي

۷/۱۹۷ ns ۱۱۸/۰ * ۳۰/۹۹ ** ۲۳/۷ * ۶۴/۳ ns ۰۴۲/۰ ** ۰۱۱/۰ ميانگين  *
 تمربعا

۲۸۶/۰  ۰۱۳/۰  ۰۰۱/۰  ۰۱۹/۰  ۳۴۰/۰  ۰۰۳/۰  ۰۴۴/۰  
سطح 
 احتمال

 هاي  رخساره هاي پروفيل
  مختلف در يك سنگ

۱۴/۸۵ ns ۰۰۵/۰ ns ۷۲/۱۳ ns ۴۰۲/۰ ns ۰۷/۲ ns ۰۰۰۶/۰ ns ۰۰۱/۰ ns  ميانگين
 مربعات

۶۴۴/۰  ۹۹۳/۰  ۴۸۸/۰  ۹۸۱/۰  ۹۸۰/۰  ۹۹۷/۰  ۸۸۲/۰  
سطح 

 حتمالا

 هاي  شيبهاي پروفيل
  مختلف در يك رخساره

۱۲/۱۴۸ ** ۱۸۲/۰  ۲۵/۲۰  ۲۳/۷ * ۲۵/۳۲ ** ۰۵۲/۰ ** ۰۰۵/۰ ميانگين  *
 مربعات

۰۰۳۷/۰  ۰۱۴/۰  ۲۹۸/۰  ۰۲۷/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۴۹/۰  
سطح 
 احتمال

 ها  مختلف پروفيلهاي افق

 
  و غير معني داردرصد٥، درصد١تيب معني دار در سطح تر  بهns و *، **
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دار   معنـي  هـا   اختالف مقدار درصد مواد آلي در رخسـاره       
 هاست، يعني مقدار مواد آلي موجود در منطقـه بـه رخسـار            

 درصـد   اخـتالف از طرفـي    .  بستگي دارد  ها  موجود در سنگ  
. نيستدار    مختلف يك رخساره معني    هاي  مواد آلي در شيب   

، فولوژیژئومورطور كلي براي برآورد مواد آلي روش          هپس ب 
دار نبـودن    اما با توجـه بـه معنـي       . روش مفيدي خواهد بود   

 مختلـف يـك رخسـاره       هاي  مقدار درصد مواد آلي در شيب     
 تــا جداســازي فولــوژیژئومورتــوان دريافــت كــه روش  مــي

توانـد مفيـد باشـد و ادغـام عوامـل توپـوگرافي              ميرخساره  
دست آوردن واحد كـاري      هبا رخساره و ب    .....)شيب، جهت،   (
ي، نه ايه كاري نهایي و حفر پروفيل در هر يك از واحد     هاين

 بلكه اين كار دقت بـرآورد       ،شود ميتنها هزينه زيادي صرف     
 .بخشد ميدار مواد آلي را بهبود نمق

 بـا يكـديگر از جنبـه     هـا   موجـود در سـنگ  هاي    رخساره
 ولـي از لحـاظ رس       ، دارند داري  معنيسيلت و شن اختالف     

 مشــاهده هــا  در بــين رخســاره ســنگداري معنــياخــتالف 
 از نظـر مقـدار رس       شناسي  زمين هاي  در واقع واحد  . نگرديد
اظ سـيلت و شـن       ولـي از لحـ     ، همگنـي هسـتند    هاي  واحد

 موجـود در    هـاي   با بررسي شيب  . همگني قابل قبولي ندارند   
 بــين داري معنــي مشــخص شــد كــه اخــتالف هــا رخســاره
 . از لحاظ سه فاكتور فوق وجـود نـدارد         ها   رخساره هاي  شيب

 براي برآورد مقـدار رس و روش        شناسي  زمينبنابراين روش   
ازي براي جداس ) تا تفكيك رخساره در سنگ    ( فولوژیژئومور
چـون بـراي    . دشـو  ميها از لحاظ سيلت و شن توصيه         خاك

 س پـ ،تعيين بافت خاك وجود هر سه فاكتور ضروري اسـت  
تـا تفكيـك رخسـاره در        (فولـوژی ژئومورطور كلي روش      هب

 .گردد براي برآورد بافت خاك پيشنهاد مي) سنگ
هـا، بـا يكـديگر از         مختلف هر يك از سنگ     هاي    رخساره

دار دارنـد، بـه همـين دليـل روش           ي تفاوت معنـ   ECلحاظ  
 متفـاوت از لحـاظ   هـاي   براي جداسازي خـاك  شناسي  زمين
EC   فولوژیژئوموراز طرف ديگر روش     .  روش مفيدي نيست 

 متفـاوت از لحـاظ      هـاي   تواند خاك  ميتا جداسازي رخساره    
EC   ر  يداچون تفاوت مق   . را تفكيك نمايدEC  هاي   در شيب 

بـه تفكيـك      مـي پـس لزو   ،دار نبود   معني ها  مختلف رخساره 
 كوچكتر از لحاظ مورفولـوژي نخواهـد        هاي  رخساره به واحد  

ــود و  ــيب ــه  م ــين نتيج ــوان چن ــه روش   ت ــود ك ــري نم گي
بهتـر از   ) هـا   در سـنگ  (  تا جداسازي رخساره   فولوژیژئومور
هـا از لحـاظ      تواند در تفكيـك خـاك      مي شناسي  زمينروش  

ECكمك نمايد  . 
 ها  مختلف سنگهاي  رخساره در pHاختالف مقدار 

 از ها  هر يك از سنگهاي  رخسارهيعني . دار نيست معني
 به ، با يكديگر تفاوتي ندارندpHنظر آماري و از جنبة 

تواند  ميهمين دليل حفر تنها يك پروفيل در هر سنگ 
نتيجه كلي اينكه  . منطقه كافي باشدpHبراي تخمين 

 از روش pH در برآورد مقدار شناسي زمينروش 
 فولوژیژئومورروش .  استتر  بهتر و اقتصاديفولوژیورژئوم

در عين حال كه مستلزم صرف هزينه بيشتري است، دقت 
 .بخشد ميكار را بهبود ن

توان به صورت زير  گيري كلي و پيشنهادها را مي نتيجه 
  :بيان نمود

 همگنـي   هـاي     گون پلي   شناسي  زمين كاري   هاي   واحد ‐
 موجود در يك واحد     هاي  يلطور كلي پروف    هنيستند، چون ب  

با يكديگر اختالف   ) در يك سنگ معين    (شناسي  زمينكاري  
 .دار دارند معني
هـا از     فقط براي جداسـازي خـاك      شناسي  زمين روش   ‐

 حفر شـده  هاي چون پروفيل.  روش مناسبي است  pHلحاظ  
داري    اخـتالف معنـي    pH مختلـف از لحـاظ       هـاي   در سنگ 
و همکاران کـه    ) ٩( ١توماساين يافته با تحقيقات      .نداشتند

 يک منطقه را با چينـه شناسـی         pHبيان کردند که ميتوان     
 .آن توجيه کرد، مطابقت دارد

 از  فولوژیژئومور با توجه به آزمون صورت گرفته روش         ‐
امـا حفـر پروفيـل بـر اسـاس          .  بهتراست شناسي  زمينروش  
ــد ــوژیژئوموري هــاي نهــاي واح ــاره  (فول   وســنگ، رخس

از طرفـي   . ادي و حتي عملي نخواهـد بـود       اقتص) توپوگرافي
 جـدا   هـاي     گونها، از نظر آماري نسبت به پلي         ونگ  اين پلي 

شده بر اساس سنگ و رخساره تا حد قابل قبولي دقت ما را             
 .بخشند ميبهبود ن

                                                 
١- Thomas 

www.SID.ir

Arc
hi

ve
 o

f S
ID



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ...شناسي و روش ژئومورفولوژي  مقايسه روش زمين                                                                                                                 ۲۲

 با توجـه بـه تجزيـه آمـاري صـورت گرفتـه مشـاهده                ‐
 خـاك از    هـاي    مختلـف پروفيـل    هاي  گردد كه بين عمق    مي

پس . داري وجود دارد     اختالف معني  هاي    ويژگيب  لحاظ اغل 
 آمـاري و تجزيـه و       هاي   در كار  ها  لحاظ نمودن ميانگين افق   

تحليل كار نادرستي است و موجـب خطـاي آزمايشـي و در             
 .گردد گيري مي نتيجه خطا در نتيجه

رسد كه نتايج اين تحقيـق بـا         مي در وهله اول به نظر       ‐
. منافـات دارد  ) ١٣٧٩ (نتايج تحقيقات جعفري و همكـاران     

ـ  فولوژیژئومورولي چنين نيست چون روش       كـار گرفتـه     ه ب
جعفـري و   . شده در اين دو تحقيق با يكديگر تفاوت داشـت         

 را هــا  فقــط رخســارهفولــوژیژئومور در روش )٣ (همكــاران

 از  شناسـي   زمـين لحاظ نمودند و نتيجه گرفتنـد كـه روش          
 . بهتر استفولوژیژئومورروش 
ــ‐ ــن تحقي ــات   در اي ــاظ مطالع ــط از لح ق دو روش فق

يي ايـن دو    آتوان كار  ميخاكشناسي با هم مقايسه گرديدند،      
 .روش را براي مطالعات ديگر نيز آزمود

 در مطالعــات خاكشناســي وزن مخصــوص ظــاهري و ‐
 هـاي     ويژگـي توانند به ما در پي بردن سـاير          ميحقيقي نيز   

در شـود    مـي خاك از جمله تخلخل كمك نمايند كه توصيه         
 . ديگر اين دو عامل نيز مطالعه گردندهاي پژوهش
اي كـه از     گـردد ايـن تحقيـق در منطقـه          پيشنهاد مي  ‐

 .با طالقان متفاوت است نيز صورت گيرد  ميلحاظ اقلي
 

  كاريهاي  با توجه به واحدها   محل حفر پروفيل‐ ۴جدول 

 جهت %شيب رخساره واحد سنگ شناسي
 شرقي 20-40 لغزش شرقي 40-20
 غربي 40-20
 فرسايش آبراهه اي غربي 40-20
 غربي 40-20

 غربي <40
 بدلند غربي <40
 غربي 40-20

 شرقي <40
 شرقي <40
 شرقي 40-20

gy1 

 فرسايش آبراهه اي و سطحي
 شرقي 20-10
 شمالي 10-20 لغزش شمالي 20-10
 غربي 10-20 فرسايش آبراهه اي غربي 20-10
 شرقي 20-10
 فرسايش آبراهه اي و سطحي شرقي 40-20
 شرقي 40-20
 ــــ 5-0
 دامنه منظم شرقي 20-10
 شرقي 20-10

 غربي 20-40 بدلند
 جنوبي 20-10

Ngm 

 جنوبي 10-20 فرسايش سطحي شديد
 شرقي 10-20 دامنه منظم شرقي 20-10
 شرقي 40-20
 شرقي 40-20

 شرقي <40
 شرقي 40-20

  زدگي سنگيفرسايش آبراهه اي و بيرون

 شرقي 40-20
 شرقي 40-20
 شرقي 40-20

EKV 

 بيرون زدگي سنگي
 شرقي 40-20

 غربي <40 آبراهه اي و سطحي
5-0 - 
5-0 - 
5-0 - 
5-0 - 

Q1g 
 دامنه منظم 

5-0 - 
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 ‐۴ادامه جدول 
 جنوبي 20-10
 آبراهه اي و سطحي Q2S جنوبي 40-20
 جنوبي 20-10

 شمالي 5-10 دامنه منظم  جنوبي 10-20 لغزش
 شرقي 40-20

 فرسايش آبراهه اي و بيرون زدگي سنگي VP شرقي <40
 شمالي 40-20

 جنوبي 10-20 دامنه منظم
 شرقي 40-20

  و بيرون زدگي سنگيهاي فرسايش آبراه Ekta شرقي <40
 غربي 40-20
 شرقي 10-5
 ـــ 5-0
 ــــ 5-0
 شرقي 10-5
 شرقي 20-10

Q2al دامنه منظم 

 شرقي 40-20

 
 منابع
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Abstract                                                                                                                         
Soil science studies, base of most natural resources research, are of high expenses due to the large 
number of profiles needed for evaluation of soil properties. So we need methods through which one 
can evaluate soil characteristics while, using a low number of profiles. Tow common soil studying 
methods, geology and geomorphology, were compared in Hassanjoon sub_catchment of Taleghan 
drainage basin, located in 50

◦
 37َ to 50

◦
 50َ longitude and 36

◦
 7  َ to 36

◦
 20َ latitude with high geological 

as well as geomorphological variations. Initially a map of geomorphological and geological units was 
prepared through photogeology and field checks using geomorphologic information system of 1:20000 
scale. Then were made 60 profiles from which soil samples were taken for physical as well as 
chemical analysis in which pH, EC, %OM , % CaCo3, %silt , %sand and %clay were determined.  
Results indicate that geological units are not homogenous so that the profiles located at facies in each 
lithologic unit are of high significant difference (except for pH). So it is necessary to separate facies in 
each lithological unit. The profiles made in different slopes in each facies were not of a significant 
difference, and on the other hand, using a high number of profiles didn’t add to the accuracy of the 
study. So geomorphological method (separating facies in lithologhic units) is a more efficient one than 
geological method for soil studies in natural resources, in climates similar to the one in this study. 
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