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  بررسي كارايي روش ژئوپدولوژي در تهيه نقشه خاك و مقايسه آن با روش فيزيوگرافي
  

 شرقي آذربايجانو منابع طبيعي  مركز تحقيقات كشاورزي ستاديارا - اصغر فرج نيا

 شرقي آذربايجانو منابع طبيعي  مركز تحقيقات كشاورزي ستاديارا -جمشيد ياراحمدي 

  19/05/1394: تأييد نهايي          15/10/1393: پذيرش مقاله
  

  چكيده
روش ژئوپدولوژي در تهيه نقشـه خـاك دشـت هرزنـدات مرنـد در       كارگيري بههدف از اين تحقيق 

 شـده  تهيـه استان آذربايجان شرقي و مقايسه آن با نقشه خاكي است كه قبالً با روش فيزيـوگرافي  
شناسي، و نقشه زمين 1:25000نقشه توپوگرافي  ،هوايي هاي عكسهاي پايه شامل  ابتدا نقشه. بود

اوليه مانند مدل ارتفـاع رقـومي، جهـات و     هاي نقشهسپس  منطقه، رقومي و ETMتصوير لندست 
 هـا  آنتهيه شد سپس با استفاده از  (3D)تصاوير منطقه بعدي سهو مدل  شناسي سنگدرصد شيب، 

شـدند در   گـذاري  نـام نما بر اساس تفسير رقومي و پس از تست زميني مرزبنـدي و  واحدهاي زمين
نتايج آزمايشگاهي و  وتحليل تجزيهبا . مرحله بعد مطالعات خاكشناسي در مناطق نمونه صورت گرفت

 آمريكائييا روش  ها خاكبندي جامع طبق روش طبقه ها خاكاطالعات حاصل از مطالعات صحرايي، 
ـ   . شـدند  گـذاري  نـام مختلف تشخيص و  هاي لند فرمو نيز  بندي طبقه ه منطقـه  نتـايج نشـان داد ك

در ايـن  . انـد  شده تشكيلو دره  اي دامنه هاي دشتمطالعاتي از سه واحد ژئومورفولوژيك كوهستان، 
منطقه دو نوع واحد نقشه خاك شامل واحد همگـون و   هاي خاكبه الگوي پراكنش  با توجهپژوهش، 

ـ  تشـخيص داده  دهـد  مـي ها كه خلوص واحدهاي نقشه را نشان واحد اجتماع يا مجموعه ه در شـد ك
 هـا  آنبـه   اي اشارهغالب ادغام و در نقشه خاك هيچ  هاي خاكدر  ها ناخالصيروش فيزيوگرافي اين 

فاميل خاك در سه رده انتي سولز، اينسپتي سولز و اريدي سـولز و   8در روش ژئوپدولوژي. شودنمي
واحـد   37در حاليكه در روش فيزوگرافـي تنهـا   . نقشه تفكيك شد مرزبندي 145واحد اراضي و  69

از كيفيـت  . بود شده دادهنقشه در دو رده انتي سولز و اينسپتي سولز تشخيص  مرزبندي 63و  اراضي
پروفيل حفـر شـد كـه در مقايسـه بـا روش       37همچنين در اين روش تنها . بهتري برخوردار است

صـرف   است هزينه كمتـري برداري گرديدهپروفيل در آن حفر و مطالعه و نمونه 180فيزيوگرافي كه 
تعيين حدود و . كمتر از روش فيزيوگرافي است مراتب بهشده و زمان الزم براي تهيه نقشه خاك نيز 

تركيب واحدهاي نقشة خاك در روش فيزيوگرافي در نظر گرفتـه نشـده و تعيـين حـدود واحـدها و      
امـا در روش ژئوپـدولوژي مرزبنـدي واحـدهاي     . هاي آماري استنقشه عاري از جنبه هاي مرزبندي

از روش فيزيـوگرافي بيشـتر    مراتـب  بـه لذا كارايي اين روش . تفكيكي با واقعيت زمين منطبق است
  .فيزيوگرافي شود ژئوپدولوژي جايگزين روش روشدر تهيه نقشه خاك كه شود بوده و توصيه مي
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  مقدمه

 ازجملهبرداري بهينه از منابع زميني  اي براي انجام مطالعات مربوط به بهره عنوان پايههمطالعات خاكشناسي ب
اين با توجه به اهميت . گيرد قرار مي مورداستفاده زيست محيطريزي شهري و  كشاورزي، منابع طبيعي، برنامه

با  حال درعينجامع و همگن كه  ايباشد، تهيه نقشهبراي ساير علوم مرتبط با خاك مي كه مكملي مطالعات
تواند مطالعات خاكشناسي را مي 1روش ژئوپدولوژي .باشد از اهميت زيادي برخوردار است شده تهيههزينه پاييني 

در  .)2000رازيتر، (قول ارائه نمايدبا هزينه مع هاي يك منطقه رانمايد و تصوير دقيقي از پراكنش خاك تسهيل
 ها آنمديريت  درنتيجهشيميايي، حاصلخيزي و  شيب، كه بر روي خواص يبر رو ها خاكموقعيت  اين روش

همچنين . گيردقرار مي موردتوجهواحدهاي خاك  در تفكيك مؤثرفاكتور  ترين مهم عنوان بهاساسي دارد،  نقش
بندي، برداري و ردهدر پيدايش، توزيع، نقشه شناسي كهريخت فرايندهاي پدولوژيك و  توأمروش نقش  در اين

از طريق  ها آنافزايش درجه خلوص  در تفكيك واحدهاي نقشه و ،مؤثرند ها خاكو مديريت  توان توليدي
هاي تحقيقاتي در  اجراي پروژه بنابراين .)2013 ،زينگ الفرد(فرآيندهاي پدولوژيك بسيار زياد است وتحليل تجزيه
فاكتور مهمي كه در . باشد تا حد زيادي تابع كيفيت نقشه خاك مي ها آناز اختصاصات  نظر صرفهاي فوق،  زمينه

هرچه  .بين واحدهاي اجرايي نقشه خاك است گيرد وجود تغييرات درون و قرار مي موردتوجهتهية نقشة خاك 
واحدهاي نقشه بيشتر باشد درجه خلوص اين واحدها افزايش مقدار تغييرات درون واحدها كمتر و تغييرات بين 

  .)1380 ،زادهقلي (يابد مي
هلند متداول شده و اعتبار جهاني دارد در ساختار سلسله   ITC المللي بينروش ژئوپدولوژي كه به ابتكار موسسه 

 4نمازمين ،3زايشريخت ،2است كه به ترتيب زمين ساختار شده گرفتهروش شش سطح دقت در نظر اين مراتبي 
اي قاره هاي بخشساختار در سطح زمين). 1989، الفرد زينك(باشدمي 7و لندفرم 6شناسيسنگ 5وبلندي پستي

پهناور  هاي تيپزايش در سطح ريخت 9و زمين ناوديسها 8ساختارهاي پهناور مانند كورديلرهازمين متشكل از
شوند مانند ژئوفرمهاي زميني ايجاد و كنترل ميبرونهاي درون و هاي بيوفيزيكال كه توسط جنبشمحيط

 بندي تقسيمدر مطالعات منطقه اي  عمالًنما كه ساختاري، ژئوفرمهاي رسوبي و ژئوفرمهاي بادي، در سطح زمين
مشابه مرتباً  وبلندي پستيهاي تيپ ها آنهاي وسيعي از سرزمين است كه در بخش شود مياز اين سطح آغاز 

، پالتوها و ها كوهمانند  اند شده تشكيل غيرمشابه وبلندي پستي هاي تيپاي از از مجموعه بااينكه دشون ميتكرار 
و  وبلندي پستيكه توسط تركيبي از  ها برجستگيقالب  وبلندي پستيدر سطح . گيرندقرار مي موردمطالعه ها دره

و يا قالب موادي كه در تحت تأثير شرايط  11هاو فرازمين 10هامانند خرپشته شوند ميشناسي تعيين ساختار زمين
و دلتاها موردم مطالعه قرار ها سرها، تراسمانند دشت شوند ميزايش ايجاد مورفوكليماتيك و يا فرآيندهاي ريخت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- geopedology approch  
2- Geostructure  
3- Morphogenetic environments  
4- Landscape  
5- Relief/molding  
6- Lithology/origin  
7- Land form  
8- Cordillera  
9- Geosynclines 
10-Hogback  
11- Horst 
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آهك و يا منشاء و طبيعت هاي سخت مانند گنيس، سنگشناسي، منشاء پتروگرافي صخرهدر سنگ. گيرندمي

) در كليه سطوح(اي و آبرفتي پيرامون يخچالي، رسوبات درياچه هاي نشست تهسازندهاي سطحي مانند 
هاي اصلي و واضح ژئوفرم كه داراي تركيبي از ويژگي هاي تيپدر سطح لندفرم . هستند تفكيك قابل

بندي جامع كه در سيستم طبقه گونه همان .گردندهندسي، ديناميكي و تاريخي هستند تفكيك مي فرد منحصربه
 ،شوندفاز تفكيك مي صورت به ها آنخاك داراي حداكثر يكنواختي بوده و تغييرات جزئي در  هاي سري ها خاك

بندي سيستم اطالق در روش ژئوپدولوژيك واژة لندفرم داراي مفهوم منشائي و اختصاصاً به آخرين سطح تقسيم
آن فقط در سطح فاز قابل انجام است هاي زير تقسيم كه طوري به. گردد كه داراي حداكثر درجة همگني استمي

را متناسب با اين شش سطح مورد  ها پديدهمتناسب با مقياس و سطح دقت  توان ميكه در تهية نقشة خاك 
مكان  رييتغگزارش نمودند ) 2009(اسفنديار پور و همكاران  .)1384بني نعمه و همكاران، ( قرارداد وتحليل تجزيه

) همگونيا كمپلكس و (نقشه  هايواحد در و) فاميل اي گروه و ري، زرده(مشابه يبندح طبقهوسطدر منطقه نمونه 
دون ببا  سهيخاك در مقا يبندشده توسط كارشناس طبقهانتخاب هاي پروفيلشباهت  رغم به. مشابهواحد دو در 

دقت  شيافزا يبرا نيشكل زم ن،يبنابرا. نشان داد ها خاكتفاوت اساسي در خصوصيات ) فاميلدر سطح (شاهد 
موقعيت است كه  شده گزارشهمچنين . بايستي مهم قلمداد شود يژئوپدولوژمطالعات در روش  جيو صحت نتا

اين  كه طوري بهدارد روش ژئوپدولوژي  دردر تعيين واحد نقشه خاك  توجهي قابلاثر  نما بر روي شيبزمين
.( قرار گيرد مورداستفادهدر يك واحدهاي مشابه خصوصيات خاك ات د براي ارزيابي تغييرتوان ميموقعيت 

 .)2014سرمديان و همكاران، 

لندفرم را در اين  16در تايلند را با روش ژئوپدولوژي مطالعه و  1منطقه دويي آينگ  )2006(آدامسري و همكاران
را ن اراضي عمق خاك و مواد آلي اي ،اراضي تفكيك كردند و بر اساس خصوصيات عوامل خاكي مانند بافت خاك

در )  2003( هنگل و رازيتر .  نمودند بندي تقسيممتوسط و زياد به فرسايش  ،داراي حساسيت كمبه سه كالس 
كالس در سطح  21يوگسالوي انجام دادند  در 2براي مطالعه خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه بارانجا تحقيقي كه

و تفسير براساس روش  ها لند فرم تفكيككرده و اعالم كردند اين روش كه براساس  لندفرم تفكيك
مطالعه )  2002( شپانده . باشدمي زكارآيي بااليي در تفكيك واحدهاي خاك برخورداراباشد ژئوپدولوژيك مي

به روش ژئوپدولوژيك انجام  درياچه ناواشا را در كنيا جهت تعيين نوع كاربري اراضي خاكشناسي حوضه آبخيز
 بندي طبقهوي . اي بوددرياچه كل از سه واحد ژئوفرم شامل فالت، دره و دشتمتش موردمطالعهمنطقه . داد

بود با  فرنگي گوجههويج، گل سرخ و  محصوالت عمده منطقه را كه شامل يونجه، ذرت آبي، تناسب اراضي براي
با  هاي خاكر آيووا در امريكاي شمالي نشان داد كه د يالتدر ا) 1974(بيركلند . انجام داد 3الس افزار نرمكمك 

اكثر  ،اند شده تشكيلقسمت از شيب، شامل قله، شانة شيب و دامنة پرشيب  3مواد مادري لسي كه روي 
او دريافت كه با افزايش شيب، ضخامت  ويژه به. دار دارندخصوصيات خاك با شدت شيب همبستگي معني

  .يابدكاهش مي Aمواد آلي در افق  دارخاك و مق هاي افق
بهار را با اعمال روش ژئوپدولوژيك تهيه  –دشت همدان  هاي خاكبراي اولين بار در ايران نقشة ) 1994(مؤمني
نما، دوازده نما است تعداد هفت واحد ژئومورفيك در سطح زميندر اين تحقيق كه مبتني بر تجزية زمين. كرد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Doi Ang  
2 - Baranja 
3-Aless 
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ويژگي عمدة . تفكيك شد موردمطالعهواحد در سطح لندفرم در اراضي  وپنج سيو  وبلندي پستيواحد در سطح 

اطالعاتي بود كه بر مبناي واحد  هاي اليهبه روش فوق، نقش آن در ايجاد همخواني در  شده تهيهنقشة خاك 
اطالعاتي شامل اطالعات خاكشناسي،  هاي اليهسازگاري . بودندشده تهيه) لندفرم(  داراي خصوصيات همگن

اي، امكان استفاده از حاصل از آناليز رقومي تصاوير ماهواره و اطالعات شناسي، هيدرولوژي، جامعة گياهيزمين
 - همدان ةمنطقبندي اراضي را فراهم آورده و منجر به گروه) GIS(هاي اطالعاتي جغرافيايي هاي سامانهتكنيك

راضي براي اعمال تناسب ا بندي طبقهاستفادة بهينه از اراضي و نيز  ريزي برنامهبراي  ها آنبهار برحسب استعداد 
همچنين  .شد تهيه 1:20000 مقياس با موردمطالعه منطقه خاك همچنين نقشه. مختلف آبياري گرديد هاي روش

خير و ). 1999 ،يمؤمن(او همين روش را براي تهيه نقشه خاك منطقه مرودشت در استان فارس بكار گرفت
سميرم بررسي  دار شيبنما در اراضي زمين تغييرپذيري برخي از خصوصيات خاك را در مقياس) 1380(خادمي 

شديد است  قدر آن موردبررسيدر محدودة  ها خاكبندي، تفاوت رده نظر ازنقطهدند كه يكردند و به اين نتيجه رس
ها در فواصل بسيار كوتاه تكرار زها و اينسپتي سولزها، آلفي سولزمتعلق به سه رده آنتي سول هاي خاككه 
خاكشناسي  تحقيقي كه در منطقه گنبدكاووس انجام دادند، روش در)  2002( همكارانقلي زاده و . شوند مي

معمول  طبق روش شده انجامدر مطالعات خاكشناسي . نمودند معمول ايران را با روش ژئوپدولوژيك مقايسه
احد بود، و  6 جداشدهو تعداد واحدهاي نقشه خاك  شده دادهتشخيص  موردمطالعهايران، دو رده خاك در منطقه 

اين از . شناسايي شد واحد نقشه خاك 13رده خاك و  3در همان منطقه  طبق روش ژئوپدولوژيك كه يدرحال
- تپه اراضي در ها تفكيك لندفرم براي ترمينالوژي و استاندارد فاقد فيزيوگرافي گيري شد كه روشمطالعه نتيجه

 در ها لندفرم در تفكيك آن توانايي ژئوپدولوژيك، خاكشناسي روش از مهم استفاده مزاياي از و است ماهوري

 در اراضي تناسب بندي طبقه براي بهتري امكان و باشد يم دار شيب اراضي يژهو به اراضي مختلف يها قسمت

حوضه آبخيز منطقه  مطالعه خاكشناسي اراضي)  1384( بني نعمه و همكاران . آوردمي فراهم را واحدها گونه ينا
. ژئوپدولوژيك انجام دادند هكتار جهت ارزيابي اراضي براساس روش 28000 اروميه را به وسعتچاي در روضه

واحد در سطح لندفرم  18و  وبلندي يپستواحد در سطح  13نما، واحد در سطح زمين 5شامل  جداشدهواحدهاي 
 .قرار گرفت مورداستفادهمنطقه  بندي تناسب اراضي منطقه براي محصوالت عمدهطبقه مبناي عنوان بهبود كه 

با  شده تهيهكه نقشه خاك  نددر يك تحقيق در منطقه رجئين ميانه گزارش نمود) 1387(ابراهيم پور و همكاران
شده با روش تهيه خاك نقشه كه طوري بهتر است روش ژئوپدولوژي در مقايسه با روش فيزيوگرافي دقيق

  ژئوپدولوژيك، خاك در روش نقشة كه درصورتيقشه بود ن مرزبندي 25 و اراضي واحد 17دارايفيزيوگرافي 

 درجه داراي نقشه خاك واحدهاي ژئوپدولوژيك، است لذا در روش نقشه مرزبندي 51 و اراضي واحد 22 داراي

تبديل  امكان كه داد نشان تحقيق اين هاي وتحليل تجزيه. است ايران معمول روش به نسبت باالتر خلوص
 و هزينه بطوريكه ندارد، اقتصادي توجيه ولي است پذير امكان ژئوپدولوژيك روش به قديم شناسي خاك مطالعات

  .است جديد مطالعات انجام معادل موردنياز زمان
  

 هامواد و روش

  معرفي منطقه
كيلومتر و تا  30دشت هرزندات مرند از توابع استان آذربايجان شرقي بوده  و فاصله آن تا شهرستان  مرند حدود 

هكتار در حاشيه جنوبي  27000كيلومتر است اين منطقه با مساحتي بالغ بر  100تبريز كه مركز استان است حدود 
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و سر حد  اكبر اهللامرز جنوبي به ارتفاعات قزل داش و . دارد جلفا و مرند است، قرار هاي شهرستاناردوج كه مرز  هاي كوه

و ارتفاع متوسط منطقه  محدودشدهعبدالعلي داش و در مرز شرقي به ارتفاعات هرزند جديد و بوقداداغ  هاي كوهغربي به 
بر اساس اطالعات موجود در گزارش . گذرد يمجلفا از ميان اين محدوده  ـمتر است و جاده اصلي مرند  1450حدود 

 يشناس نيزمبه لحاظ ). 1386 ،بي نام(رژيم رطوبتي منطقه زريك و رژيم حرارتي آن مزيك استمطالعات خاكشناسي 
كه عمدتاً شامل آهك،  دهد ميتشكيل  1گفت كه بخش جنوبي و غربي آن را تشكيالت قرمز باالئي توان ميمنطقه 

شمالي و شرقي اين محدوده، تشكيالت آذرين متعلق به كرتاسه فوقاني  هاي بخشر باشد و د سنگ ماسه و مارن مي
. آذرين خروجي وجود دارد يها سنگشود و بعالوه تشكيالت كالر و مالنژ شامل  شامل فليش در گستره وسيعي ديده مي

آهكي و دولوميت  يها سنگدر ارتفاعات قسمت شمالي محدوده كه ارتفاعات اردوج است تشكيالت دونين زيرين شامل 
  . شود در گستره وسيعي ديده مي

  روش پژوهش
سازمان (شناسي نقشه زمين ،1:25000هاي پايه منطقه از قبيل توپوگرافي  جهت انجام اين تحقيق نقشه

 ETMو تصوير لندست ) 1347سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، (1:20000هوائي هاي عكس ،)1:100000 يشناس نيزم
مدل  همچون هاي نقشهسپس  .رقومي شدند ازدور سنجشهاي سيستم اطالعات جغرافيائي و افزار نرممنطقه با استفاده از 

بر اساس . شدندتهيه  (3D)تصاوير منطقه بعدي سهشناسي و مدل ، جهات شيب و درصد شيب، سنگ 2ارتفاع رقومي
 در ادامه، .شدند گذاري ناميك و كاز هم تف 3نماواحدهاي زمين هوائي هاي عكساي و تفسير رقومي از تصوير ماهواره

كه حداقل يك شوند ميمناطق نمونه طوري انتخاب . صورت گرفتمطالعات خاكشناسي از طريق انتخاب مناطق نمونه 
از مناطق نمونه كار به نحوي انجام شد كه  در خارج ).1999 ،بي نام(هر واحد نقشه حفر گردددر ) پروفيل(نقطه مشاهداتي

شد كه  قرار گيرد و چنانچه واحد جديدي مشاهده يموردبررس واحد مجزا شده بر روي نقشه خاك در عمليات ميداني هر
نسبت به جديد  نمونه مغايرت داشت با حفر و مطالعه نقاط مشاهداتي در مناطق شده نييتعسري خاك آن با سري خاك 

مختلف تهيه و  هاي اليهتشريح و نمونه خاك از  حفرشده هاي پروفيل .اقدام شد آن ناحيهات سري خاك تعيين خصوصي
ها طبق روش معمول موسسه خاك و مطالعات مورفولوژيكي پروفيل هاي پروفيلتشريح . به آزمايشگاه منتقل شدند

خاك و براساس اطالعات حاصل از  هاي نمونهنتايج آزمايشگاهي  وتحليل تجزيهتحقيقات خاك و آب انجام گرفت با 
 يها لند فرم بندي و نيز طبقه ٤ها خاكبندي جامع طبق روش طبقه ها خاكمطالعات موفولوژيكي در عمليات خاكشناسي، 

لند مختلف به ساير  يها لند فرمموجود در  هاي خاكبندي از طبقه آمده دست بهنتايج . شدند گذاري ناممختلف تشخيص و 
تركيب واحدهاي نقشه  ،منطقه تعميم و هر جا الزم بود با حفر نيم چاله و مته يها قسمتمشابه موجود در ساير  يها فرم

در روش  شده تهيهپس از تهيه نقشه خاك با روش ژئوپدولوژي دقت اين روش با نقشه خاك . كنترل گرديد ها آنو حدود 
  .مقايسه گرديد) يا روش ماهلر(فيزيوگرافي

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15- Upper red formations 
16-Digital Eelevation Mmodel(DEM) 
17- landscape  
18- Soil Survey Staff, 1998  
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  نتايج

تشخيص داده  اي دامنه هاي دشتواحد ژئومورفولوژيك شامل كوهستان، دره و  3 موردمطالعهدر منطقه 
هكتار  3/14334اين واحد با مساحت شود ميرا شامل  موردمطالعهواحد كوهستان ارتفاعات حاشيه منطقه . شد
اين واحد خود ). درصد 50بيش از  عمدتاً( تندي است هاي يبشداراي  كه دهد يمدرصد منطقه را تشكيل  7/52

سنگي غالب است  هاي زدگي يرونبهمراه با  عمق كمبسيار  هاي خاكدر اين واحد . به چهار زير واحد تفكيك شد
عميقي  نسبتاًدار داخل كوهستان خاك هاي بادبزني شكل سنگريزهواريزه مباناو تنها در بخش كوچكي از آن 

كليه واحدهاي  گرفته استدر مطالعات خاكشناسي قبلي كه با روش ژئوپدولوژي صورت  كه درصورتيوجود دارد 
اطالعاتي  گونه يچه كه طوري بهحذف شدند  موردمطالعهتفكيك و از اراضي T كوهستان و تپه مشتركاَ با عالمت

اي است كه با مساحت  دشت دامنه ازنظردومين واحد در اين اراضي . اين واحدها  وجود ندارد هاي خاكدر مورد 
درصد اراضي زراعي و باغي  10اين واحد  با شيب كمتر از  .شود ميدرصد منطقه را شامل  9/44هكتار  12199

سطوح پائين افتاده روي  .شدواحد تشخيص داده 8 نديوبل پستيدر اين واحد در سطح .است داده يجارا در خود 
اين واحد در سطح لندفرم بنام اراضي پست تفكيك شدند كه به علت گود بودن و باال بودن سطح آب زيرزميني 

لند شور از  هاي خاككه در سطح فاز تحت عنوان  شده است انباشتهمقداري نمك در طول پروفيل خاك 
در اين اراضي واحد دره است كه طبق تعريف بخشي از  شده يكتفكسومين واحد . شدمشابه تفكيك  هاي فرم

هكتار   5/660نما با اين واحد زمين. شود، اطالق مييافتهامتداداراضي مسطح كه بين دو ناحيه پست و بلند 
و با  تفكيك موردمطالعهاين واحد نيز در مطالعات قبلي از اراضي . شودسطح كوچكي از منطقه را شامل مي

منطقه دو نوع واحد نقشه  هاي خاكبه الگوي پراكنش  با توجهدر اين مطالعات . اند شده حذف  R.W سيمبل
تشخيص  دهد ميكه خلوص واحدهاي نقشه را نشان  ها مجموعهيا  2و واحد اجتماع 1خاك شامل واحد همگون

الب ادغام و در نقشه خاك هيچ غ هاي خاكدر  ها ناخالصياست كه در روش فيزيوگرافي معموالّ اين  شده داده
نقشه در روش فيزيوگرافي داراي  يواحدهاهر يك از  يگرد عبارت به).  1390 ،فرج نيا(شود مين ها آنبه  اي اشاره

. اند شده يكتفكيك واحد نقشه يا مرزبندي نقشه  عنوان به هركدامهايي هستند كه در روش ژئوپدولوژي ناخالصي
تشخيص داده شد  5و اريدي سولز 4زاينسپتي سول ، 3زرده انتي سول سهفاميل خاك در  8 يدر روش ژئوپدولوژ

نقشه  مرزبندي 145و  واحد اراضي 69در اين نقشه خاك . است شده ارائه 2در جدول  ها آنكه مشخصات 
نقشه تشخيص  مرزبندي  63و اراضي واحد 37 تفكيك شد كه در مقايسه با روش فيزوگرافي كه در آن

پروفيل حفر شد كه در  37همچنين در اين روش تنها ). 4شكل(است از كيفيت بهتري برخوردار استشده داده
است هزينه كمتري برداري گرديدهپروفيل در آن حفر و مطالعه و نمونه 180مقايسه با روش فيزيوگرافي كه 

همچنين در روش . است زيوگرافيكمتر از روش في مراتب بهصرف شده و زمان الزم براي تهيه نقشه خاك نيز 
شود و نقش واحدهاي ژئوموفولوژيكي انجام نمي نما و تفكيك سطوحفيزيوگرافي تجزية سيستماتيك زمين

، برانعالوه . گيرندقرار نمي موردبررسيروي شيب و نيز فرآيندهاي پدولوژيك  ها آنژئومورفولوژيك و موقعيت 
ر اين روش در نظر گرفته نشده و تعيين حدود واحدها و تعيين حدود و تركيب واحدهاي نقشة خاك د

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Consociation 
2 - Association 
3 - Entisols 
4 -  inceptisols 

5 - Aridisols 
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تعميم نتايج تحقيقاتي  كه طوري به. آماري است يها جنبهبوده، عاري از  وخطا آزموننقشه مبتني بر  هاي مرزبندي

اما در . بر مبناي تكرار واحدهاي مشابه در نقشه خاك انجام داد توان ميهاي مختلف نرا براي مديريت كاربري
مرزبندي واحدهاي تفكيكي با واقعيت زمين  شود ميمالحظه  2كه در شكل  يطور همانروش ژئوپدولوژي 

نشان  حفرشده هاي پروفيلروابط بين خصوصيات زمين و خاك با محل  2در جدول شماره . منطبق است
) Low land(منطقه  رتا خطالقع) High hill(از قله كوهستان شود ميكه مالحظه  طور هماناست شده داده

بر روي آن وجود دارد در  شده يلتشكنما و خصوصيات  خاك بين زمين داري يمعنارتباط بسيار نزديك و 
هر چه به  شود ميهاي سنگي ديده دار همراه با بيرونزدگيسنگريزه عمق كمبسيار  هاي خاككوهستان 

كند و همچنين عمق خاك افزايش پيدا مي ته شده وها كاسكنيم از ميزان و اندازه سنگريزهحركت مي دست يينپا
بادبزني  هاي واريزه واحدهايمتوسط در  هاي بافتو بافت خاك به سمت  پيداكردهنيز افزايش ميزان رس خاك 

همچنين با . كنداي و خيلي سنگين در  اراضي پست سوق پيدا ميدامنه هاي دشتدار، سنگين در شكل سنگريزه
غالب در  هاي خاككه ) انتي سولز( جوان و فاقد تكامل پروفيلي ،عمق كم هاي خاك ،شيب دست پايينحركت به 

مشخصه  هاي افقكه  2كلسيك 1كامبيك هاي افقتكامل پروفيلي پيدا نموده و  تدريج بهكوهستان است 
) ريدي سولزا( يافته تكامل هاي خاككه افق مشخصه  3و افق ساليك) اينسپتي سولز(يافته تكامل نسبتاً هاي خاك
نما و سطوح لذا روش ژئوپدولوژي  قادر به تفكيك تغييرات خاك در سطح زمين. اندشده دادهباشند تشخيص مي

شود منجر مي قبول قابلخوب و  باكيفيت هاي نقشهتر را دارد لذا مطالعات خاكشناسي با اين روش به توليد پايين
  .  يزيوگرافي فاقد اين ويژگي استفروش  كه درصورتي

  
  گيريبحث نتيجه

فاميل  8اعمال روش ژئوپدولوژي منجر به تشخيص  4در مطالعات خاكشناسي در سطح دقت نيمه تفصيلي
نقشه تفكيك شد  مرزبندي 145واحد اراضي و  69خاك در سه رده انتي سولز، اينسپتي سولز و اريدي سولز و 

 شده دادهنقشه در دو رده تشخيص  مرزبندي 63و  اراضيواحد  37افي كه در آن كه در مقايسه با روش فيزوگر
پروفيل حفر شد كه در مقايسه با روش  37همچنين در اين روش تنها . است از كيفيت بهتري برخوردار است

. استكمتري صرف  و زمان گرديده است هزينه برداري نمونهپروفيل در آن حفر و مطالعه و  180فيزيوگرافي كه 
تعيين حدود و تركيب واحدهاي نقشة خاك در روش فيزيوگرافي در نظر گرفته نشده و تعيين حدود عالوه بر اين 

اما در روش ژئوپدولوژي مرزبندي واحدهاي . آماري است هاي جنبهنقشه عاري از  هاي مرزبنديواحدها و 
رسوم فيزيوگرافي يا روش م روش مقايسه بادر ژئوپدولوژي  روش بنابراين. تفكيكي با واقعيت زمين منطبق است

اين روش  تهيه نقشه خاك درالزم براي  و هزينه از دقت بيشتري برخوردار بوده و زمان در ايران خاكشناسي
اين . اين روش جايگزين روش فيزيوگرافي در مطالعات خاكشناسي شود شود مياست و توصيه كمتر  مراتب به

) 1387(پور و همكارانو ابراهيم) 2003(، هنكل و رازيتر)2002(همكاران قلي زاده و هاي پژوهشنتايج با 
در زمان و  جويي صرفههمخواني دارد كه گزارش نمودند روش ژئوپدولوژي نسبت به روش فيزيوگرافي عالوه بر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Cambib 

2 - Calcic 

3 - Salic Horizen 
4 - Semi detail 
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