
Arc
hi

ve
 o

f S
ID

      ۵۶۹        ۵۷۷  تا۵۶۹، از صفحه ۱۳۸۵، مهر ماه ۳اره ، شم ۵۹نشريه دانشکده منابع طبيعي، جلد 
 

 

 بررسي امكان استفاده از روش ژئومورفولوژي براي مطالعات 

  در منابع طبيعيشناسي خاك
 

 ۵انيدون سرمدي فر و۴ايض نيسادات ف، ۳ سالجقهيعل، ۲ي محمد جعفر،۱*ينيابوالفضل مع

 ، دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران، ايران يابانيت مناطق بيريارشد مد  کارشناس۱
 ، ايران دانشگاه تهرانيعيدانشکده منابع طب مناطق خشک و کوهستاني، گروه احياء استاد ۲
 ، ايران دانشگاه تهرانيعي دانشکده منابع طب گروه احياء مناطق خشک و کوهستاني،اري استاد۳

 ، ايران دانشگاه تهرانيعيدانشکده منابع طب گروه احياء مناطق خشک و کوهستاني، استاد ۴
 ، ايران دانشگاه تهرانيار دانشکده کشاورزي دانش۵

 )۲۸/۱۰/۸۳ :، تاريخ تصويب۲۷/۱۱/۸۲ :تاريخ دريافت(

 
 چكيده

 بـه ده،  شـ  كشاورزي ارائه    متخصصان چون توسط    ها  روش اين   بيشتر متعددي براي مطالعات خاك وجود دارد كه         يها  روشدر كشور ما    

ي كه بـراي مطالعـات   يها روش از يکي. نيستمنابع طبيعي  هنگام تجزيه و تحليل هم همان ديد كشاورزي حاكم است و قابل توصيه براي               

براي ارزيابي اين روش زير حوزه حسنجون از حوزه آبخيز طالقان كه در             . روش ژئومورفولوژي است  رود،    به کار مي  خاك در منابع طبيعي     

 اسـت، راي تنـوع ژئومورفولـوژي زيـادي     عرض شمالي واقـع شـده و دا      ۳۶ و ْ  ۲۰ تا َ  ۳۶ و ْ  ۷ طول شرقي و ُ    ۵۰ و ْ  ۵۰ تا َ  ۵۰ و ْ  ۳۷محدوده َ 

 هـاي   با بررسي،ابتدا نقشه واحدهاي كاري روش ژئومورفولوژي كه تركيبي از جنس سنگ رخساره و عوامل توپوگرافي است           . دشانتخاب  

ه حفر پروفيـل در      سپس اقدام ب   ، تهيه ۱:۲۰۰۰۰ اطالعات جغرافيايي در مقياس      هاي  فتوژئولوژي و بازديدهاي صحرايي با استفاده از سامانه       

 pHپس از تشريح پروفيـل مقـدار        ). دشدر بعضي از واحدهاي كاري عالوه بر پروفيل معرف، پروفيل تصادفي هم حفر              (د  شاين واحدها   

،EC           با استفاده از    . دش اصلي تعيين    هاي   ، درصد مواد آلي، درصد كربنات كلسيم، بافت خاک در افقt معـرف و    هـاي   شـده پروفيـل     جفت 

 معرف و تصادفي در همه فاكتورها بـا هـم اخـتالف             هاي  ر هر واحد كاري با يكديگر مقايسه شدند و نتايج نشان داد كه پروفيل             تصادفي د 

ه ي کلي ژئومرفولوژينکه در واحدهاينظر به ا.  واحدهاي كاري روش ژئومورفولوژي استزياد همگني   دهنده  نشاني ندارند و اين     دار  معني

نـه  ي، هزيادي زهاي ليحفر پروف. شتر خواهد بودي بها لي است تعداد پروفيهيرند، بديگ مي مورد توجه قرار يسازند خاکي موثر در فرآ  عوامل

ـ  آبخهاي  در طرحها گيري تصميم از ياريرا بسي ز،رسد مي به نظر ي آن منطقزيادنه در مقابل دقت  ين هز ي ا يطلبد، ول  مي را   زيادي  و يزداري

 و  هـا    از شکسـت   ياريق آن از بس   يعامل خاک است که مطالعه دق     آن   ترين  مهمنها و   ي از ا  يکي است که    يف مختل عوامل وابسته به    يمرتعدار

گر يکديند در   توان  مي از واحدها    ي بعض يد کارشناس ي و با د   يينکه در گردش صحرا   ينکته قابل ذکر ا   . دکر خواهد   يري جلوگ ها  تيعدم موفق 

 . کاهد مي يمطالعات هاي لي از تعداد پروفمسئلهن يند که اشوادغام 

 
 . سامانه اطالعات جغرافيايي، منابع طبيعي،شناسي خاك، ژئومورفولوژي : كليديهاي واژه

 
 Email: soa-m@yahoo.com :فاکس :تلفن : نويسنده مسئول*
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 ...بررسي امکان استفاده از روش ژئومورفولوژي براي                                              ۵۷۰

 مقدمه 

 هـاي    واحـد  دهنـده   نشـان  هـر منطقـه      شناسي  سنگنقشه  
 شدههر سنگ در شرايط خاصي ايجاد       . استمختلف سنگي   

با توجه به سرشت سنگ و شـرايط آب و هـوايي، تيـپ              كه  
 آورده و در اين خاك، نوع معيني        وجود  به را   يخاك مشخص 

 ، شرايط تغيير كند   اگر. از پوشش گياهي استقرار يافته است     
 در معـرض  كه خاكي كه از سنگ مادر ايجاد شود و          طوري  به

عوامل فرسايشي قرار گيرد، بر حسب شـرايط منطقـه آثـار            
 و موجـب حمـل خـاك و در          دهـد   مـي خود نشان   فرسايش  

بنـابر ايـن در واحـد       . شـود   مينتيجه كاهش پوشش گياهي     
 موجــب شــده و تغييــرات غيرعــادي ايجــاد شناســي ســنگ

گردد و هر يك از اين تغييرات كـه          ميناهمگن شدن سنگ    
 و شناســي ســنگدر نتيجــه تعامــل عوامــل آب و هــوايي و 

نــوع سيســتم  يــك دهنــده نشــان توپــوگرافي ايجــاد شــده
 .]۱[شود  ميفرسايشي يا تخريبي است كه رخساره ناميده 

اساس روش ژئومورفولوژي ايـن اسـت كـه اگرچـه سـنگ             
 عرصه تاثير عوامل تشكيل و تخريب خـاك         توان  ميبستر را   
وابسته  اما نوع خصوصيات خاك فقط به سنگ مادر          ،دانست

نـد  نتوا  مينيست، بلكه عوامل آب و هوايي و توپوگرافي  نيز           
. اي داشـته باشـند     كننـده  در خصوصيات خاك نقش تعيـين     

 شـاخص  يكسان و فقط   ها  شاخص  ميچنانچه تما براي مثال   
 رخنمـون سـنگ و در نتيجـه نـوع خـاك             ،دکنشيب تغيير   

 . آمده در آن منطقه متفاوت خواهد بودوجود به
 هـــاي رابطـــه بـــين واحـــد] ۳[مشـــهدي و همكـــاران 

ذا ه شيروان استان ايـالم      ژئومورفولوژي و تيپ خاك در حوز     
 ژئومورفولـوژي و تيـپ      هاي  بررسي و رابطه خوبي بين واحد     

 بـراي  روش ارائه شده در ايـن مطالعـه     .کردندخاك گزارش   
 جامع منابع طبيعي بويژه مطالعـات مرتـع و          هاي  تهيه طرح 

 خـاك و پوشـش گيـاهي و         هـاي   آبخيزداري و تهيـه نقشـه     
گزارش كردند  ] ۲[سالجقه و همكاران    . فرسايش توصيه شد  

 بـراي  آمده در روش ژئومورفولوژي      دست  به هاي  گون كه پلي 
مطالعه خـاك، تقريبـا همگـن و قابـل قبـول بـوده و روش                

بــراي انجــام ســاير   مــيژئومورفولــوژي، روشــي دقيــق و عل

 و همكــاران ١لــپس شــت. مطالعــات منــابع طبيعــي اســت
 مطالعاتي درباره سطح ژئومورفيك و ارتبـاط آن بـا         ) ۱۹۹۷(

دنـد كـه    کر در منطقه برزيل انجام دادند و مشخص         ها  خاك
 هـاي   خـاك ک مختلـف داراي     يـ  كلي سطوح ژئومورف   طور  به

 اما ممكن است بيش از يك خاك در بررسي يك ،ندا مختلف
هدف از اجـراي ايـن تحقيـق        . سطح ژئومورفيك يافت شود   

دانستن مزايا و معايب روش ژئومورفولـوژي بـراي مطالعـات          
 . ر منابع طبيعي است دشناسي خاك

 

 ها روشمواد و 

منطقه مورد مطالعه زير حوزه حسـنجون از حـوزه آبخيـز            
طالقــان اســت كــه از شــمال بــه كــوه البــرز، از جنــوب بــه 
طالقانرود، از شرق به كوه برزولك و از غـرب بـه كـوه كلـه                

حوزه آبخيز طالقان در دامنه جنوبي      . دشو ميسنگ محدود   
 كيلومتري شـهر تهـران      ۹۰ فاصله    البرز و در   هاي  كوهرشته  

 .واقع شده است
، شناسـي   سـنگ  هاي  در روش ژئومورفولوژي با تلفيق نقشه     

ــوگرافي   ــل توپ ــيب، (عوام ــرايش ــاعب ــاره )  و ارتف و رخس
 شـود   مي همگني در روي نقشه و زمين تعريف         هاي  گون  پلي

 و فيزيــوگرافي و رخســاره شناســي زمــينكــه خصوصــيات 
 بـا اسـتفاده از نقشـه        اسـي شن  سـنگ نقشـه   . دارنـد يكسان  
 و مطالعات فتوژئولوژي و بازديدهاي صـحرايي        شناسي  زمين

 هـوايي و    هـاي   و نقشه رخسـاره نيـز بـا اسـتفاده از عكـس            
ــد د، ســپس نقشــه عوامــل شــ صــحرايي تهيــه هــاي بازدي

د شبدين صورت تهيه  GIS افزار نرمتوپوگرافي با استفاده از 
 ۱۰۰طوط ارتفاعي    با خ  ۱:۵۰۰۰۰كه ابتدا نقشه توپوگرافي     
سـپس نقشـه    . دشـ  مي متر رقـو   ۲۰متر و در بعضي مناطق      

شده توپوگرافي رستري شده و با فرمـت مناسـب بـه             ميرقو
 ياه ادريسي برده شد و با استفاده از دسـتور         افزار  نرممحيط  

 شـيب،   هـاي   نقشـه . ارتفاع تهيه گرديد    ميمختلف مدل رقو  
ــراي ــو  ب ــدل رق ــاع از م ــه و  مي و ارتف ــاع تهي ــپس ارتف  س
براي تهيـه نقشـه واحـد    .  انجام شد ها   اين نقشه  بندي  كالسه

، شـيب،   شناسـي   زمـين  هـاي   قشه ن دكاري ژئومورفولوژي باي  

                                                 
‐۱  Lepschet 
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      ۵۷۱        ۵۷۷  تا۵۶۹از صفحه ، ۱۳۸۵، مهر ماه ۳، شماره  ۵۹نشريه دانشکده منابع طبيعي، جلد 

بـراي اينكـه بتـوان      . کـرد  را بـا هـم ادغـام         برايرخساره و   
 را روي يكديگر قرار داد و واحدهاي كـاري          مذکور هاي  نقشه
د باشـد    كاري داراي ك   هاي   آورد كه هر يك از واحد      دست  به

پي بـرد،   .. .و بتوان از آن كد به نوع سازند، رخساره، شيب و          
 موجود در يك نقشـه را از        هاي  پديده ميابتدا بايد ارزش تما   

ايـن كـار    .  يكسـاني تغييـر داد     طور  بهطريق عمليات رياضي    
د که نقشه خروجي حـاوي    شو مي انجام   ١توسط توابع اسكالر  

 نـوع تـابع و    جديدي خواهد بود كـه بسـتگي بـه      هاي  ارزش
توابع اصلي عبارتند از جمـع،  .  اوليه خواهد داشت هاي  ارزش

 .تفريق، ضرب، تقسيم، توان، جذر و مكعب
 ،  ۱۰۰۰۰ در   شناسـي   زمـين كـار كـدهاي نقشـه        براي اين 

 ۱۰ و كدهاي نقشه شيب در       ۱۰۰ نقشه رخساره در     هاي  كد
، در نقشـه نهـايي      هـا   گذاري نقشـه   ضرب شدند و با روي هم     

د، شـ خواهنـد    مـي  واجد يك كد چهار يا پـنج رق        ها گون  پلي
، رقـم دهگـان     بـراي بدين صورت كه رقم يكان نماينده كد        

نماينده كد شيب، رقم صدگان نماينده كـد رخسـاره، رقـم            
ــدهاي      ــده ك ــان نماين ــان و ده هزارگ ــا هزارگ ــان ي هزارگ

 يعنـي   ۱۱۴۵۳در كد    براي مثال    . خواهند بود  شناسي  زمين
، و سازند ۴، رخساره كد ۵داراي كد ، شيب ۳ داراي كدبراي
 در جـدول    ها   موجود در نقشه   هاي  كد.  خواهد داشت  ۱۱كد  
 نشـان داده    ۱ و نقشه واحد كاري ژئومورفولوژي در شكل         ۱

 بـا   ۱توجه به اين نكته ضروري است كه نقشـه          (شده است   
).  آمده اسـت   دست  به هكتار   ۲۵ كمتر از    هاي  گون  پليحذف  
 هـاي   گـون   پلـي  را در حالـت      اهـ   گـون   پلـي  تعـداد    ۲جدول  
 .دهد مينشان  از مساحت معين تر كوچك

                                                 
‐۱  scaler 
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 ...                                             بررسي امکان استفاده از روش ژئومورفولوژي براي ۵۷۲
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  واحدهاي كاري روش ژئومورفولوژي‐۱شكل 
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  ۵۷۳        ۵۷۷  تا۵۶۹از صفحه ، ۱۳۸۵، مهر ماه ۳، شماره  ۵۹نشريه دانشکده منابع طبيعي، جلد 
 

  راهنماي كدهاي واحدهاي كاري روش ژئومورفولوژي‐۱جدول 

 سنگ کد  توضيح رخسارهعالمت رخساره کد
۱  ۱ 
۲  ۲ 
۳  ۳ 
۴  ۴ 
۵  ۵ 
۶  ۶ 
۷  ۷ 
۸  ۸ 
۹ 

M 
A+P 
Bad 
A 

A+B 
B 
L 

Ssh 
B+V,V,T 

فرسايش آبراهه اي و سطحي
دامنه منظم

 لغزشيهاي فرسايش آبراهه اي و پشته
بدلند

فرسايش آبراهه اي
فرسايش آبراهه اي و بيرون زدگي سنگي

بيرون زدگي سنگي
لغزش

 ۹  فرسايش سطحي شديد
    ۱۰ 
    ۱۱ 
    ۱۲ 

L 
 

Ekta 
 

Q2m 
 

Q2s 
 

EkV 
 

Q2t 
 

Ngm 
 

gy1 

 
Q1g 

 
Q2al 

 
Vp 

 
ta 

 
 

  كمتر از مقدار مساحت معينهاي گون پلي بعد از حذف ها گون پلي تعداد ‐۲جدول 

 عداد واحد كاري نهاييت
 بعد از كم كردن تعداد

  مشابههاي گون پلي

 بعد از عمليات
Dissolve1 

  هاي گون پليكل 
 مدهآ دست به

 هاي گون پليبا حذف 
 كمتر از

۶۰ 
۹۰ 
۱۸۵ 

۱۳۷ 
۱۸۶ 
۴۹۰ 

۱۵۸ 
۲۰۵ 
۵۱۶ 

  هكتار۲۵
  هكتار۱۶
  هكتار۴

 

                                                 
۱ ‐ Dissolveشوند ميند و در كنار يكديگر قرار گرفته اند، مرز آنها برداشته شده و ادغام دارهاي كه كد مشابه  گون ي است كه پلي عمليات. 
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 ...                                 بررسي امکان استفاده از روش ژئومورفولوژي براي             ۵۷۴

 كاري مختلف اقدام بـه حفـر پروفيـل          هاي  سپس در واحد  
 معرف در واحد كاري مورد مطالعه      هاي  عالوه بر پروفيل  . دش

 آزمايش همگني در واحدهاي كاري از نظر خصوصيات         براي
 شـايان ذکـر   . دشـ ، پروفيل تصادفي نيـز حفـر        شناسي  خاك

 است كـه ميـانگين      ياست كه منظور از نقطه معرف نقطه ا       
 ظاهري هـر واحـد كـاري از قبيـل عمـق             هاي  شاخصتمام  

 غالب را برايمتوسط خاك، پوشش گياهي، شيب متوسط و 
 .در بر داشته باشد

ــدود   ــس از تشــريح ح ــلي  ۶۰پ ــق اص ــر اف ــل از ه  پروفي
 هــاي  و در آزمايشــگاه تحــت آزمــايش شــدهبــرداري نمونــه

 ، درصد pH   ، ECشيميايي و فيزيكي قرار گرفت  تا مقدار         
مواد آلي، درصد كربنات كلسيم، درصد سيلت، شـن و رس            

 .دشوتعيين 
 آزمون آماري با استفاده     ،ها   نرمال بودن داده   يبعد از بررس  

 درصـد و بـا      ۵ مناسـب آمـاري و در سـطح          هـاي   افزار  نرماز  
از مدل آماري مطبق يا آشـيانه اي يـا تركيبـي در             استفاده  

 .قالب طرح كامال تصادفي انجام گرفت
 واحد كاري كـه در      ۱۴شده در     جفت t با استفاده از آزمون   
 كـاري هـم پروفيـل معـرف و هـم            هاي  هر يك از اين واحد    

 هـاي   پروفيل تصادفي حفر شده بود، مقايسـه بـين پروفيـل          
 مختلـف   هـاي   ر افـق  معرف و تصادفي هـر واحـد كـاري و د          

 .صورت گرفت
 معـرف و    هـاي   اين آزمون همگني بـا اسـتفاده از پروفيـل         

 كاري نهايي ژئومورفولـوژي     هاي  تصادفي در تعدادي از واحد    
ل انجـام گرفـت تـا    يـ ن دليـ به ا...) سنگ، رخساره، شيب و  (

 كـاري نهـايي ژئومورفولـوژي       هـاي    آيـا واحـد    مشخص شود 
 .ند يا خيرا  همگنيهاي گون پلي

 

 نتايج 

 

 ک رخسارهي مختلف يها شيب مختلف يك سنگ و هاي  مقايسه عوامل فيزيكي و شيميايي خاك، رخساره– ۳جدول 

pH EC 
درصد 
 سيلت

درصد 
 شن

درصد 
 رس

درصد 
مواد 
 آلي

 درصد 
كربنات 

 ميکلس

 صفات
منابع

ns۷/
۱۹۷ 

* 
۱۱۸/۰ 

**۳۰/
۹۹ 

*۲۳/۷ 
ns 
۶۴/۳ 

**۰۴۲
/۰ 

*۰۱۱/۰ 
ميانگين 
 مربعات

۲۸۶/۰۰۱۳/۰۰۰۱/۰۰۱۹/۰۳۴۰/۰۰۰۳/۰۰۴۴/۰ 
سطح 
 احتمال

 هاي پروفيل
 مختلف هاي رخساره

 در يك سنگ

ns 
۱۴/۸۵ 

ns 
۰۰۵/۰ 

ns 
۷۲/۱۳ 

ns 
۴۰۲/۰ 

ns 
۰۷/۲ 

ns 
۰۰۰۶/۰

ns ۰۰۱/۰ 
ميانگين 
 مربعات

۶۴۴/۰۹۹۳/۰۴۸۸/۰۹۸۱/۰۹۸۰/۰۹۹۷/۰۸۸۲/۰ 
سطح 
 لاحتما

 هاي پروفيل
 مختلف يها شيب

 در يك رخساره

 

 دار معنيو غير % ۵، % ۱ در سطح دار معني به ترتيب nsو * ، **
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 ۵۷۵        ۵۷۷  تا۵۶۹، از صفحه ۱۳۸۵، مهر ماه ۳، شماره  ۵۹نشريه دانشکده منابع طبيعي، جلد 
 

  جفت شدهt نتايج آزمون ‐۴جدول 

pH Ec 
درصد 
 سيلت

درصد 
 شن

درصد 
 رس

درصد 
 مواد آلي

درصد 
کربنات 
 کلسيم

 صفات
 
افق

ns ۹۵۹/۰ns ۶۸۰/۰ns ۶۳۷/۰ns ۳۸۲/۰ns ۷۵۳/۰ns ۲۱۰/۰ns ۶۰۹/۰
سطح 
 A احتمال

ns ۵۹۵/۰ns ۷۵۲/۰ns ۶۳۶/۰ ns ۸۴۱/۰ns ۷۴۳/۰ns ۹۸۱/۰ns ۵۷۸/۰
سطح 
 B احتمال

ns ۹۱۶/۰ns ۵۲۸/۰ns ۱۱۷/۰ns ۲۸۶/۰ns ۹۹۴/۰ns ۳۶۷/۰ns ۳۸۴/۰
سطح 
 C احتمال

ns : دار معنيريغ 
 

 يريجه گيبحث و نت

بنات كلسيم  د كه از لحاظ كر    ش آماري معلوم    هاي  با تجزيه 
 بـا يكـديگر     هـا   سـنگ  موجـود در هـر يـك از          هاي  رخساره
 مختلـف در    يهـا   شـيب  دارنـد و چـون       يدار  معنياختالف  
 ، ندارنـد دار معني از لحاظ كربنات كلسيم اختالف    ها  رخساره

 بـه واحـدهاي     هـا   به همين دليل نيازي به تقسـيم رخسـاره        
ز  از لحاظ مورفولوژي و حفر پروفيل در هـر يـك ا            تر  كوچك
 .ستيآنها ن

 دار  معنـي  هـا   اختالف درصد مقدار مـواد آلـي در رخسـاره         
است، يعني مقدار مواد آلي موجود در منطقـه بـه رخسـاره             

از طرفي مقدار درصد مواد     .  بستگي دارد  ها  سنگموجود در   
 اما بـا    ، نبود دار  معني مختلف يك رخساره     يها  شيبآلي در   

 يها  شيبآلي در    نبودن مقدار درصد مواد      دار  معنيتوجه به   
ــاره   ــك رخس ــف ي ــيمختل ــوان م ــه در روش  درت ــت ك ياف

ـ   مـي سازي رخسـاره    ژئومورفولوژي جدا  د مفيـد باشـد و      توان
بــا رخســاره و ...) ،بــرايشــيب، (ادغــام عوامــل توپــوگرافي 

 آوردن واحدهاي كاري نهايي و حفر پروفيل در هـر           دست  به
 نيـاز هزينه زيـادي    به   كاري نهايي، نه تنها      هاي  يك از واحد  

 بلكه اين كار دقت بـرآورد مقـدار مـواد آلـي را بهبـود              دارد،
 .بخشد مين

 موجود  هاي  د كه رخساره  ش بعدي مشخص    هاي  رسيردر ب 

 بـا يكـديگر از لحـاظ سـيلت و شـن          هـا   سنگدر هر يك از     
ــياخــتالف  ــددار معن ــي از لحــاظ رس اخــتالف  ،ي دارن  ول

اقع در و. د سنگ مشاهده نشهاي  ي در بين رخساره   دار  معني
 هــاي  از نظــر مقــدار رس واحــدشناســي زمــين هــاي واحــد
ند ولي از لحاظ سيلت و شن همگنـي قابـل قبـولي           ا  همگني
 مشـخص  هـا   موجود در رخسـاره يها شيببا بررسي  . ندارند

 از  هـا    رخسـاره  يهـا   شـيب ي بـين    دار  معنيشد كه اختالف    
 نيازي بـه  ذيل وجود ندارد، به همين عامل مذکورلحاظ سه  

 . شيب در رخساره نخواهد بوددنکرلحاظ 
ــا جدا ــوژي ت ــاره روش ژئومورفول ــازي رخس ــيس ــ م د توان

چون تفاوت . دکن را تفكيك EC متفاوت از لحاظ     هاي  خاك
 مختلف يك سـنگ     هاي   موجود در رخساره   هاي  بين پروفيل 

 پـس   ، نبـود  دار  معني ها   رخساره درست است .  است دار  معني
 از لحـاظ    تـر   چـك كو هاي  به تفكيك رخساره به واحد     ميلزو

 كـه روش   گرفـت   نتيجـه تـوان   ميمورفولوژي نخواهد بود و     
د به توان مي) ها سنگدر (ژئومورفولوژي تا جداسازي رخساره 

 .دکن كمك ECها از لحاظ  ما در تفكيك خاك
 دار  معنـي  مختلف يـك سـنگ       هاي   در رخساره  pHمقدار  
 از نظر آماري و ها سنگ هر يك از هاي  يعني رخساره،نيست

 فقـط  به همين حفـر      ، با يكديگر تفاوتي ندارند    pHاز جنبه   
 منطقه  pHد براي تخمين    توان  مييك پروفيل در هر سنگ      

 .كافي باشد
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 ...                                             بررسي امکان استفاده از روش ژئومورفولوژي براي ۵۷۶

 ۳ جفـت شـده كـه نتـايج آن در جـدول       tبا انجام آزمون
% ۵ آمــده از آزمــون از دســت بــهون همــه اعــداد چــ ،آمــده
ــدتر بــزرگ ــه بنــابراين  ،ن  كلــي در واحــدهاي كــاري طــور ب

ومورفولوژي كه تركيبي از سازند، رخسـاره و مورفولـوژي          ژئ
بود، پروفيل معرف و تصادفي با يكـديگر در      ..) .،برايشيب،  (

 هـاي   ي ندارنـد، بنـابراين واحـد      دار  معنـي اختالف  % ۵سطح
 .ندا  همگنيهاي ژئومورفولوژي از لحاظ آماري واحد

هـايي ژئومورفولـوژي    گيري كلي اينكـه واحـدهاي ن       نتيجه
ند، اما حفر پروفيل بـر اسـاس واحـدهاي          ا   همگني واحدهاي

ــوژي   ــايي ژئومورفول ــاره (نه ــنگ، رخس ــوژي وس )  مورفول
 اگر بخواهيم   براي مثال . اقتصادي و حتي عملي نخواهد بود     

 ،اين منطقه مورد نظر را با روش ژئومورفولوژي مطالعه كنيم         
بـدون در نظـر گـرفتن       ( پروفيل حفر كنيم     ۱۸۵بايد حدود   

كـه ايـن تعـداد پروفيـل        )  هكتار ۴ي كمتر از    واحدهاي كار 
از طرفــي اگرچــه ايــن . توجيــه اقتصــادي نخواهــد داشــت

نـد ولـي از نظـر آمـاري         ا   همگنـي  هـاي   گون  پلي،  ها  گون  پلي

 جدا شده بر اساس سنگ و رخسـاره         هاي  گون  پلينسبت به   
سـازي  جدا. بخشـد  مـي تا حد قابل قبولي دقت ما را بهبود ن        

واحـد كـاري نهـايي      (خسـاره   ي مختلـف در يـك ر      ها  شيب
نتوانسته دقت را تا حد قابل قبولي نسبت به         ) ژئومورفولوژي

ي هـا   شيبجداسازي رخساره در سنگ بهبود بخشد، يعني        
ي دار  معنـي مختلف در يـك رخسـاره بـا يكـديگر اخـتالف             

 چون رخساره در واقع عاملي است كـه تحـت تـاثير             ،ندارند
بـر روي  ..) .،بـراي شـيب،  (عوامل آب و هوايي و توپـوگرافي     

ـ   مـي  آمده اسـت و خـود رخسـاره          وجود  بهسنگ مادر    د توان
ات يـ بـر اسـاس تجرب   . نماينده عوامل توپـوگرافي نيـز باشـد       

 خود در   ها  نکه رخساره يق و ا  ين تحق يج ا ي آمده و نتا   دست  به
نـد بـه    توان  مي ييجاد شده اند، به تنها    ي ا ياثر عوامل گوناگون  

 مطرح باشند و چنانچـه      ي ژئومرفولوژ ي کار يعنوان واحدها 
در آنهـا ادغـام     ... .، ارتفـاع و   برايب،  ي چون ش  يگريعوامل د 

ـ    مـي ش  ي را افـز   ي کـار  يشود، تعداد واحدها    در  يدهـد، ول
 .است ادغام واحدها قابل انجام ييات صحرايعمل
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Abstract 
In Iran, different methods are used for soil studies most of which are suggested by agricultural soil 

scientists, and therefore are not fully suitable for natural resources studies. One method that is 
currently and already used in natural resources projects is geomorphology. For an evaluation of this 
method, Hassanjoon sub-catchment of Taleghan drainage basing, located in 50 ْ  37' to 50ْ  50' longitude 
and 36 ْ 7' to 36ْ 20' latitude, and with high geological variation was selected. The maps of 
geolomorphological units were initially prepared through photology and field checks using Geographic 
information System, scaling 1:20000. Then were made 60 profiles from which soil samples were 
taken. Samples were analyzed physically as well as chemically for a determination of pH, EC, %OM, 
%CaCo3, %silt, %sand, and %clay. Analysis of paired T-test showed that geomorphology unit is 
homogeneous. Since in geomorphological units all pedogeny factors are considered, hence this leads to 
more profiles dug, and causes much more costs. But, since more costs bring more precision in soil 
studies, which is very important in watershed and range management decision makings, so it seems 
that digging more profiles is Feasible as well as acceptable. Soil is an important factor in range and 
watershed management projects. Success or failure in these projects is directly or indirectly affected by 
results obtained from soil studies. Sometimes, it is possible to mix different geomorphologic units, 
which can help to decrease the number of profiles needed. 
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