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 آبخیز موردی حوضه مطالعه ها،خاک انواع گیریشکل تأثیر شیب و شبکه آبراهه ها بر

 اراک-شازند

 

 1 صمدی مجتبی یمانی و احمد
 myamani@ut.ac.ir استاد جغرافیای طبیعی دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

   samadi82a61@gmail.com ارشد رشته مخاطرات محیطی، دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، تهران ایران.دانشجوی کارشناسی 
 

 1931و پذیرش: تیر  1936دریافت: اردیبهشت 

 

 چکیده
 

توپتوگرایی بته علت، بته      است،،  زمان و زنده موجودات وبلندی،پستی پی سنگ، اقلیم، گانهپنج عوامل از متأثر خاک تکامل

هتای  تنوع پوشت  گیتاهی در شتی     خاک، رطوبتی روابط روی بر تأثیر با اقلیمی کوچک و متفاوت،های دن محیطوروجود آ

 تکامتل  محلتول، موجت    و غلطتان  شکل به مواد انتقال همچنین و یرسای  وسیلهبه مواد جاییجابه شمالی و جنوبی و شدت

استفاده  .اس، کشاورزی بخ  در اراضی کاربری و وریولوژیژئوم بین ارتباط ایجاد شود. هدف این تحقیقمی خاک پروییل

روش کتار در   های کوچک مقیاس خاک، هدف دیگر این کار است،. بندیموریولوژی برای کمک در طبقهاز پارامترهای ژئو

 منطقته  خاک قشهن بین ارتباط از این منظور برای. ها با خاک تأکید داردها و ارتباط آناین تحقیق بر ارتباط بین تیپ لندیرم

 در شتده گریتته  نظر در پارامترهای. اس، شده استفاده حاکم ژئوموریولوژی شرایط با( آب و خاک موسسه توسط شدهتهیه)

ژئوموریولتوژی   پارامترهتای  بته  مربوط هاینقشه ابتدا. اس، هاایکنه مخروط زهکشی و شبکه شی ، جه، شی ، تحقیق؛ این

آمتار در محتیط   ها با نقشه طبقات خاک از طریق ابزارهای زمیناین نقشه سپس با انطباق ،شدتهیه GISبیان شده، در محیط 

Arc map، شتی   کتاه   با. 1: آمد دس، به صورت زیرها با خاک بهعوامل شی ، هیدرولوژی و مخروط ایکنه بین ارتباط 

 و متواد  دارای ستم، قاعتده   بته  رأس مختروط  از هتا ایکنته  مخروط سطح در خاک. 2. اس، بهبودیایته خاک کیف، درجه

 گیتری شتکل  محتل  و بتاتتر،  3. مکان به هم پیوستتن رودخانته هتای درجته     3باشد. می کش، جه، تریمناس  ترکیبات

 هتا ایکنته  مخروط انتهای و دس،پایین اراضی در که محدودیتی تنها. 4. اس، مناس  کشاورزی باقابلی، 2 درجه هایخاک

در منتاطق بتا زهکشتی     1. خاک هتای درجته   5.اس، رطوب، محدودی، خورد،می چشم به تربیش دیگر هایمکان به نسب،

 یابی شد.عمودی و شی  کم مکان

 

 ژئومورفولوژی، شازند، شیب، طبقات خاک، کاتنا، هیدرولوژی. :های کلیدیواژه

                                                      
 1469119681آدرس نویسنده مسئول: اراک، شهرستان شازند، روستای بهمنی، منزل خیراهلل صمدی، کدپستی  -1
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 اراک-شازند آبخیز موردی حوضه عهمطال ها،خاک انواع گیریشکل تأثیر شیب و شبکه آبراهه ها بر/  05

 

 مقدمه

کوچک  هوای و آبیک  ،در اثر ناهمواری زمین

ر بعضتی متوارد،   که ممکن است  د  آیدمیمحلی به وجود 

در تشکیل و تکامل  تربزرگغالب و  هوای و آببیشتر از 

درجته   عمومتا  واقع شتود. در نیمکتره شتمالی     مؤثرخاک 

حرارت هوا و زمین، شدت تابش نور آفتاب و تبخیتر آب  

جنتوبی   هتای دامنته ، کمتتر از  هتا کتوه شمالی  هایدامنهدر 

شتمالی   هایدامنهکه خاک  شودمیاس . این عوامل باعث 

، کردوانتی باشتد   جنتوبی   هایدامنهاز خاک  ترعمیق غالبا 

 متادری  مواد با یافتهتکامل یهاخاک پروفیل اساسا  (.1141

 درنتیجتته ختتا ، ناحیتته یتتک در و یکستتان ستتن مشتتابه،

. دارنتتد فتتر  بتتاه  زهکشتتی و توپتتوارافی در اختتت  

 ارتقتا   یک ناهمواری و شناسیخاک بین سیست  پیوستگی

 هتا ختاک  و ناهمواری که اس  کاتنا سازیمدل از مفهومی

 از ایاستتره  یعنتی ؛ کننتد می رفتار باز سیست  یک عنوانبه

 بلنتدی  و پستتی  ردیف یک در که پیوسته یهاخاک سری

 شتوند متی  نامیتده  زهکشتی  ردیتف  یا کاتنا ایرندمی قرار

در بررسی منابع ختاک در  از طر  دیگر  .(1191 ،اولیایی 

نی نمتی تتوان تنتوا ختاک را صترفا مرهتون       مناطق بیابتا 

تغییرات پوشش ایاهی، تنوا آب و هتوایی، تغییتر ستازند    

زمین شناسی و ناهمواری  پستی و بلندی( دانست ، چترا   

که اراضی صا  و هموار منتاطق بیابتانی بتا یتک ستازند      

اقلتی   و غالبتا دارای یتک    کواترنر بتدون پوشتش ایتاهی   

. تنوا منابع ختاک  باشدخشک با پوشش ایاهی ضعیف می

ستح    ماننتد در این مناطق بر اثر وجود عوامل خاکستازی  

ایستایی باال، آب زیرزمینی شور، رستوبات بتادی، فرآینتد    

 تبخیر از خاک، نوسانات سح  ایستتایی، رژیت  ستی بی و   

 باشتد کته باعتث   آبشویی و تفاوت در زهکشی ختاک متی  

کتری  پتور   اتردد   ایجاد شرایط اونااون خاکستازی متی  

 .(1141ریحان و همکاران، 

 و فرستتایش هتتایدوره دهنتتدهنشتتان هتتاختتاک

 زمتان  طتی  در را محیحتی  شترایط  و بتوده  اتااری رسوب

 ،همکتاران  و عترب ااارنتد   متی  نمتایش  به خود تشکیل

در  تقریبتا   دهنتده تشتکیل یک عامتل   عنوانبهآب (. 1141

خاک شترک  دارد. آب بتر روی    ی تکاملیرویدادهاتمام 

آب زیرزمینتی، آب   صتورت بهو در داخل آب  1سنگ کره

بتر روی   شدهجابثقلی، آب انباشته، آب کاپی ری و آب 

 و کتتتتورتنیدارد  ستتتتح   رات ختتتتاک مشتتتتارک   

در  (2111  2فیلیتتتو  و متتتاریون  (.4 :1141،ترودایتتتل

خاک و اثرات آن بر  شناسیریخ زمین بندیطبقهتحقیقی 

 بررستی  متورد  متحتده ایتاالت خاک را در ایال  آرکانزاس 

کی یمورفولتوژ  بنتدی طبقته یتا   هاآنروش کار قرار دادند. 

و ژئومورفولتوژی   شناستی زمتین خاصی   ششبود. 1خاک

، روابط و الگوهتای طبقتات   8غنای متقابل یصتشخجه  

 هتا آنخاک و روابط بین عناصر طبیعی منحقه استاس کتار   

. افتق  1. بافت  ریتز ختاک    2 شناستی زمین. طبقات 1بود. 

. 8ای( و مختتروا افکنتته یارودخانتتهرستتوبات   یتتالآلو

 یهتا زونیتا   هتا راته . 5 بستتر سنگاخت   سنگ مادر با 

 هتتاییژاتتیو. 6ستتنگ در ستتح  و یتتا زیتتر ستتح      

 جتاد یا یروش برا نیبهتر ونیو مار و یلیف .شناسیریخ 

مستتقل را متدل تتابع     یرهایو متغ 5خاک یغنا نیارتباا ب

 وبز و همکتتارانکردنتتد. جکتت یقتتدرت استتتاندارد معرفتت 

طبقه  بیترک متحده االتیمرکز ا یشمال ی( در نواح2119 

بیتان   هاآنکردند.  یکاتنا بررس کیسنگ آمون را در خاک

خاک توسط تخصصی مستقل ختالی   بندیطبقهداشتند که 

 تأثیراتاار از خحا نیس ، زیرا دیتدااه شخصتی در نتتای     

ختاک   ایریشکلروابط بین عناصر دخیل در  خواهد بود.

 تتتاثیر ختتاک هتتای و ارتبتتاا ختتود طبقتتات ختتاک بتتاه  

باالدس  بر خاک های تح  تاثیر آن ها در پتایین دست (   

فیلیو  و ماریون بهترین  دارد. تأثیر شدیدا بر تکامل خاک 

 یرهتای متغروش برای ایجاد ارتبتاا بتین غنتای ختاک و     

                                                      
1 Pedosphere 
2 Phillips & Marion 
3 Soil geomorphic classification (SGC) 
تاثیر زمین شناسی و پارامترهای دیگر بر خاک و تاثیر طبقات  4
 خاک ها بر هم
 ارتقاء کیفیت فیزیکی و شیمیایی خاک در اثر عوامل موثر بر آن 5
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 01/  1931/ 1/ شماره 6نشریه علمی ترویجی مدیریت اراضی/ جلد 

 

 2روث معرفی کردند. 1مستقل را مدل تابع قدرت استاندارد

به بررسی رابحه بین مقیتاس تغییترات    (2111 ران همکا و

و فرآینتتدهای ختتاک بتتا استتتفاده از واریتتوارام   1فضتتایی

روابتط متواد متادری و توپتوارافی را در      هتا آنپرداختند. 

نتیجه ارفتند که عامل مواد ها آنواریوارام بررسی کردند. 

بیشتتتری از واحتتدهای   تتتأثیرمتتادری بتتر بافتت  ختتاک   

به اهمی   هاآنر میان عوامل توپوارافی توپوارافی دارد. د

کیفی  ختاک در فت ت و    بهبودحرکات عمودی خاک بر 

 (2115  8مورفی و دانکتن  کردند. تأکید یماهورتوهمناطق 

را  زایتتیختاک تعامتل تتتوالی زمتانی و ژئومورفولتتوژی در   

رودخانه دشت  مکتواری جنتوب شتر  استترالیا بررستی       

در  ترقدیمیی هاخاککه نشان داد  هاآنکردند. تحقیقات 

ی جوان در نواحی مرتفع هستند. هاخاکو  ترپس نواحی 

 81111از  تتر قتدیمی ی هاخاکهمچنین دریافتند که  هاآن

قرمز زیرین هستند. همچنتین توضتی     الیهیکسال دارای 

بته   تنهتا نته دادند که میزان شوری و مقتدار ستدی  ختاک    

و  هتتوا و آبتوپتتوارافی و زمتتان بلکتته بتته تغییتترات    

 و نیستتل دارد. بستتتگیهتت  ختتاک و اتترد اتتااریرستتوب

در یک تحقیق ارتباا بین پرمافراست ،   (2115  5همکاران

طبقات خاک، هوموس خاک و مواد آلی خاک را در سح  

 های آلپ شرقی در سوئی  بررسی کردند. تالوس

به این موضوا اشتاره کردنتد کته اثتر ایتن       هاآن

اس  و به پیچیدای این اعترا  در پارامترها بر ه  متقابل 

همچنین در محالعه دیگری  اشاره کردند. هاشکلجداول و 

در تحقیقتتی در حوضتته  (1211  6ستتورنیاک و همکتتاران

آبخیز تورون در لهستان رابحه منظ  خاک با توپتوارافی و  

ی هتا ختاک دو کاتنا و  هاآنرا بررسی کردند.  ییزداجنگل

دریافتند که  هاآنیسه کردند. مقا باه روی شیب این دو را 

، مقدار ترک شمالی دارای دمای  هاییبشی روی هاخاک

                                                      
بیان ارتباط بین فرسایش و نفوذ)هرچه فرسایش کمتر  1

فیت شود نفوذ بیشتر شده و این خود، عامل باال رفتن کی
 خاک است(
2 Ruth Kerry 
3 Spatial Variability 
4 Murphy & Duncan 
5 Kneisel et al 
6 Sewerniak et al 

PH   و رطوب  بیشتر، داشتن سه  بیشتری از مواد غتاایی

ختاک پتودزول و همچنتین متواد      عنوانبه Oواقع در افق 

جنوبی بودنتد.   هاییبشی هاخاکغاایی بیشتر نسب  به 

این موضتوا را بتا عنتوان     تحقیقی در باقرنژاد و نژادامیری

 یهتا ختاک  تکامتل  و تشتکیل  روی بتر  توپوارافی اثرات»

کته   انتد رستانده انجتام   بته  1116 در سال «کرمانشاه منحقه

بتا تمرکتز بتر     هتا آنالبته این تحقیق با توجه بته اترایش   

 موضتتوا کشتتاورزی و قابلیتت  کشتت  ختتاک بتتوده استت 

 کتتارانو همپتور  کتری   (.1116نتتژاد،  و بتاقر نتژاد   امیتری 

شتتتناخ  منتتتابع ختتتاک و منتتتتابع     جهتتت  ، (1141 

، بته مقایسته   زمتان هت  موازی و  صورتبهرفولوژی وژئوم

بتا    1آمریکتا  کشتاورزی  ستازمان  بته روش  خاک یبندرده

. نتای  این رفولوژی پرداختندوژئوم یهارخساره یبندطبقه

 یهتا آبایستتابی متفتاوت از    محالعات نشان داد که سح 

مختلف و باال آمدن امت     یهارخسارهشور زیرزمینی در 

خاک شتده   هایافقخاک منجر به تغییراتی در  یهاافق در

 بسزایی دارد.  تأثیررفوژنز خاک وکه در پدوژنز و م

 بنتدی ردهاشکوب در  مؤثرتریناین محالعات در 

واحدها، فاز ختاک در نظتر ارفتته شتد،      خاک و مرزبندی

حی فتتاز ختتاک مبتتین خصوصتتیات افتتق ستتح     چراکتته

و ایتن   باشتد متی ضخام ، باف ، ستنگریزه و غیتره    نظیر

 .شودمیتعریف  توسط آن هارخسارههستند که  هاویژای

بر  شناسیسنگ تأثیربه محالعه  (1141 نیا و جعفری فیض

 تشکیل انواا خاک به روش آزمایشگاهی پرداختنتد؛ نتتای   

 خصوصتتیات از تتتابعی ختتاک خصوصتتیات کتته داد نشتتان

و  عترب . است   متادر  ستنگ ( بافت    یکتی فیز و شیمیایی

و  نمتا زمینتجزیه »همکاران در کار تحقیقی خود با عنوان 

رقومی زمین با استفاده از ستحو  ژئومورفیتک    سازیمدل

بتا   1141 در ستال  «ی زاارس مرکتزی هاکوهدر بخشی از 

یتک کاتنتا در آن منحقته     وبلندیپستیهای یفرد بهتوجه 

هتای  نمازمتین  ایتری شتکل ر بت  تأثیراتاار عامل  ترینمه 

مختلف را درصد شیب، میزان نفو  آب و حج  رستوبات  

در تحقیق ختود بتا    حمل شده توسط آب دانستند. اولیایی

                                                      
7 (United States Department of 

Agriculture) USDA Soil Taxonomy 
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 یک یهاخاک 1میکرومورفولوژی و ژنتیکی محالعه» عنوان

« (روم دشت   منحقه موردی محالعه  یاسوج منحقه در کاتنا

 یرزمینتی زو آب  ناهمواری تأثیرتمرکز خود را بر ( 1191 

 محالعتات ی مختلتف اااشت .   هتا ختاک  ایتری شتکل در 

 توپوارافی که دهدیم نشان آزمایشگاهی ی و نتا صحرایی

 خصوصیات قالب در که اس  سازی خاک عامل ترینمه 

 ختتوا  از بستتیاری روی بتتر ارتفتتاا تغییتتر و شتتیب

 ینبنتتابرا و اااشتتته اثتتر ختتاک ژنتیکتتی و مورفولتتوژیکی

 هتا ختاک  2مینرالتوژیکی  و یمیاییشت  فیزیکی، خصوصیات

 بتتین ارتبتتاا. باشتتندمتتی منحقتته توپتتوارافی تتتأثیر تحتت 

 هتا دامنته  در ارفتهشکل خاک نوا و ناهمواری هاییژایو

دقیتق مشتخص    طتور بته هنتوز   هایناهموار دس پایین و

 و ااشتته  در شتده انجتام  تحقیقات به توجه با. نشده اس 

 انتقالقابل و آشکار سیارب ارتباا این موضوا این با مرتبط

 اکثترا  اما تحقیقات ااشتته  ؛ باشدمی مشخص مدل یک در

توصیفی و کلی به انجام رسیده اس . فرض بتر   صورتبه

ستاختار فیزیکتی و    ازلحتا  این اس  کته طبقتات ختاک    

شیمیایی در سح  تمام واحتدهای ژئومورفولتوژی، دچتار    

در اثتر   هتا تفتاوت اکثر این  ؛ کهتحوالت و اخت فاتی باشد

و نتتوا  اختتت   شتتیب، درجتته زهکشتتی، جهتت  شتتیب 

، صورت ارفته اس . همچنین فرض بر این اااریرسوب

 هتای آبرفت  متمایل به جنوب عمق  هایشیباس  که در 

بهتری نسب  به  زیرزمینیپای دامنه بیشتر بوده و زهکشی 

متمایل به شمال این امتر   هایشیباراضی دیگر دارد و در 

 هاآبرف خاک سححی که روی  ازلحا اما ؛ برعک  اس 

 تتری مرغوبی هاخاکرو به شمال  هایشیب، ارفتهشکل

 .انددادهتشکیل 

 

 منطقه جغرافیایی موقعیت

 آبریتز  حوضته  یتر دو ز شامل موردمحالعه منحقه

 را شتازند  آبریتز  حوضته  درمجمتوا  کته  آستانه و نهرمیان

 رودخانه منشأ که آبریز حوضه این. باشدمی دهندمی شکل

دقیقه و  82و  درجه 11 بین در محدوده باشدمی چای قره

                                                      
1 Micromorphological 
2 Mineralogical 

 و شمالی ثانیه 21/11و  یقهدق 12و  درجه 18ثانیه تا  81/9

دقیقه  89درجه و  89ثانیه تا  51/41دقیقه و  5درجه و  89

 مرکتزی  استان غرب جنوب ناحیه در ثانیه شرقی 81/91و 

 خود مسیر  درنهای چای قره رودخانه آب. اس  شدهواقع

 حوضه این. ریزدمی ایران مرکزی کویر در نمک دریاچه به

 عمتده  کته  بوده شازند و آستانه نهرمیان، دش  شامل آبریز

 .ایرندمیبر در را منحقه کشاورزی اراضی

 

 
موقعیت جغرافیایی حوضه آبخیز شازند، واقع در  -1شکل 

 جنوب غرب استان مرکزی

 

هاروشو  مواد  

تحلیلتتی  از نتتوا ترویجتتی ایتتن تحقیتتق علمتتی

هتا و  رقومی شده ختاک، لنتدفرم   هاینقشهکاربردی اس . 

. باشتند متی ابزار این تحقیتق   ترینمه  آمارینزممحاسبات 

 8/11نستتخه  (Arc map محتتیط پایتته اصتتلی کتتار در  

(  مدل رقومی ارتفاا DEM. ابتدا از نقشه ه اس شدمانجا

شی و رده شیب، جه  شیب، شبکه زهک هاینقشه، منحقه

بتتا استتتفاده از ابزارهتتای  (Arc map  یطمحتتدر آبراهتته 

 Slop & Aspect ) به ترتیب برای شیب و جه  شیب و

جه  استخراج شبکه زهکشتی و رده   (Arc hydro)ابزار

فزار بته  نحوه محاسبه و عملکرد نرم ا ه دس  آمد.بآبراهه، 

هتای مجتاور، بتا توجته بته      روش مثلث بندی بین پیکسل
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 09/  1931/ 1/ شماره 6نشریه علمی ترویجی مدیریت اراضی/ جلد 

 

 (DEM  ارتفتاا تفاعی پیکسل ها در مدل رقومی ارزش ار

بتر  جدااانته   صتورت  بهیک به یک  هانقشهاین  باشد.می

خاک منحقه تحبیق داده شد تا اثر هر یتک از عوامتل    نقشه

بتر  هتا  شیب، جه  شیب، شبکه زهکشی و مخروا افکنه

جهت  تعمتی  رده    .ی موجود مشتخص شتود  هاخاکنوا 

 krigingاز متدل زمتین آمتار    ها به پهنه های خاک، آبراهه

هتای خحتی شتبکه    اده شد. به این ترتیب کته از الیته  استف

 Arc محتیط  زهکشی، پولی اتون هتای متناشرشتان، در    

map)  با استفاده از ابزار(Geostatistical analyst)  و از

بتته روش درون یتتابی ( Geostatistical vizard افزونتته

 Krijing)ها با پولی اونولید شد. سو  این پولی اونت-

ی شتدند. نتتای    های موجود خاک تحبیق و روی ه  ااار

های تح  پوشش هر رده خاکبه صورت مساح  و نوا 

طبقه بنتدی شتد.    1شماره  از آبراهه استخراج و در جدول

ز تهیته نقشته   برای یافتن تاثیر جه  شیب بر خاک، پت  ا 

های پراکنتده در محتیط نترم    جه  شیب و حا  پیکسل

-ستتخراج و پهنته  دو جه  اصلی شمالی و جنوبی اافزار، 

کته بته صتورت    خاک موجود  هایبندی شد. سو  ک سه

 یبا استفاده از روش اعتبار سنجپولی ان در اختیار بود را 

، به پهنه  Arc mapیطمح یآمارنیمتقابل در محاسبات زم

اساس کد کیفی  تبتدیل شتد.   برخاک ای بندی های منحقه

پهنه بندی بتا نقشته    از رده های این پ  از تحابق هر یک

رده و خصوصتیات هتر   شمالی و جنوبی، های جه  شیب

هتای شتمالی و   جهت  ی واقتع شتده در   هتا یک از ک سه

به تفصیل توضی  داده  6تا  8های شماره در جدول جنوبی

 شد. 

 

 هاداده
 مختلف استعداد اراضی هایکالس

 نقحه شروا بررسی شرایط ژئومورفولوژی منحقه

 1تهیته نقشته ختتاک   و ارتبتاا دادن آن بته طبقتات ختاک،    

مختلف مربوا بته   هایک س. جه  این کار ابتدا باشدمی

                                                      
 توسط موسسه خاک و اب واقع در کرجتهیه شده 1 

کیفی  فیزیکتی و قابلیت  کشت  از     ازلحا طبقات خاک 

 شد. موجود استخراج منابع

 

 بندی طبقات خاک حوضه آبخیز شازندکالسه

بتتترای انجتتتام مقایستتته بتتتین پارامترهتتتای     

یب و هیدرولوژی با طبقات خاک، بته  ژئومورفولوژیکی ش

هتا  های فیزیکی و کیفتی آن طبقات خاک بر اساس ویژای

ازلحا  قابلی  کشت ، کتدهایی داده شتد. ایتن کتدها در      

به جدول توصتیفی الیته طبقتات ختاک      Arc mapمحیط 

اضافه شد. قابل به توضی  اس  که دادن ارزش عددی بته  

تتر ارتبتاا   قطبقات خاک در این تحقیق جه  مقایسه دقی

پارامترهای شیب و هیدرولوژی با طبقات خاک اس . این 

کار بر اساس خصوصیات و محدودی  های هر کت س از  

خاک توسط نگارنده، انجام ارف . به این ترتیتب کته هتر    

محدودی  یک امتیاز منفی و هر قابلی  یک امتیتار مثبت    

داش . این کدها بتر استاس ترکیبتات ختاک، رده ختاک،      

های هر طبقته  ای حرارتی و درصد مواد آلی و کانیهرژی 

تتر  نزدیتک  1محاسبه شد. کد کیفی  هر چه به  11تا  1از 

 11باشد نشانه کیفی  خوب و کد محدودی  هر چته بته   

تر باشد نشتانه محتدودی  بیشتتر و کیفیت  کمتتر      نزدیک

 اس .
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 اراک-شازند آبخیز موردی حوضه عهمطال ها،خاک انواع گیریشکل تأثیر شیب و شبکه آبراهه ها بر/  05

 

خاکمختلف  هایکالسیات صو خصو هاویژگی -1 جدول  

 فیزیکی و قابلیت کشت هایویژگی کالسه خاک
I ی، عمق مناسب، قابلیت نفوذ متوسطو مرغوب برای آبیار کشتقابل 
II 1می محدودیت نسبت به اراضی درجه و مناسب برای آبیاری، ک کشتقابل 

IIT  و فرسایش وبلندیپستیاراضی با شیب کافی. کمی 
IIST  رسایشو ف وبلندیپستیبافت سطحی، سنگریزه سطحی کم، کمی 

III ً2ودیت بیشتر نسبت به اراضی درجه مناسب برای آبیاری، ولی محد نسبتا 
IIS  درصد 55تا  55رصد، سنگریزه عمقی د 55تا  15سانتیمتر، سنگریزه سطحی  25تا  55عمق کم حدود 
IIIT و فرسایش زیاد وبلندیپستی 

IIIST 15 و فرسایش زیاد وبلندییپست درصد، پنج تا دوعمقی، شیب جانبی  سنگریزه درصد 55 تا 55 و سطحی سنگریزه درصد 55 تا 
IV برای زراعت آب محدودیت زیاد دارد 

IVS  سنگریزه سطحی درصد 55 تا 55سانتیمتر،  25 تا 15حدود  عمقکمخیلی 
IVT و فرسایش زیاد وبلندیپستی 

IVST  و فرسایش آبی شدید وبلندیپستیسانتیمتر، سنگریزه سطحی زیاد و  25 تا 15حدود  عمقکمخیلی 
IV/T تپه 

V  درصد 55 تا 55بین  جذبقابلدارای محدودیت زیاد جهت زراعت آبی. اراضی با شوری زیاد تا خیلی زیاد، نسبت سدیم 
VI  اصالح جهت هر نوع زراعت آبی یرقابلغ، کشتقابل یرغاراضی 

VI/E اراضی فرسایش یافته یا مخروبه 
VIR  یاصخرهاراضی 

VI/RW  یارودخانهدار  یزهسنگربستر سنگالخی و 
 ( موسسه خاک و اب 255زیدی، به نقل از نشریه شماره منبع: )رامشت و شاه 

 
باالتر و در  تیفی( اعداد کمتر نشانه کتیفی)کد ک4: در ستون حاتیتوض .کیفیت فیزیکی و حاصلخیزی خاک حوضه آبخیز شازند -2جدول 

رهارنده به روش وزن دهی چند متغی. تهیه شده توسط نگباشدیم شتریب تیتر نشانه محدوداعداد بزرگ( تی)کد محدود5ستون   

 کد محدودیت کد کیفیت کالسه خاک ردیف
1 I-IIST 5/1 5/2 
2 IIIS-IIST 5/2 25/5 
5 IIS 2 6 
4 IIST 5 4 
5 IIST-IIIS 5/2 5/5 
6 IIST-IIISW 5/2 6 
5 IISW 2 5/5 
8 IISW-IIIW 2 5 
9 IVS 4 8 
15 I-IIS 1 2 
11 IIIS 5 5 
12 IIIS-IIS 5/2 25/5 
15 IIIST 5 8 
14 IIIT-IVS 5/5 5/5 
15 IIS 2 6 
16 IIS-IIIS 5/2 5/6 
15 IIST 2 4 
18 IIST-IIIS 5/2 5/5 
19 IISW-IIIW 5/2 5/5 
25 IVS 4 8 
21 IVS-IIIS 5/5 9 
22 IVST 4 9 
25 IVT-IIIST 5/5 9 
24 IVT-IVST 4 55/8 
25 VIR 15 15 

شده توسط نگارنده بندیرتبه(، 1565خاک و آب کشور  توسط موسسه شدهتهیه)خاک شازند  1:2550555منبع: برگرفته از نقشه   
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 نتایج و بحث
 بر طبقات خاکو شیب شبکه زهکشی  تأثیر

 شبکه زهکشی

شرایط تکتونیکی، اقلیمی و هیدرودینامیکی، چه 

هتای  رمدر ااشته و چه در زمتان حتال، فرآینتدها و لنتدف    

هیدروژئومورفولوژیکی اونااونی را در سح  حوضته بته   

رابتتاری شتتدید و وجتتود  هتتایبتتارش. آوردمتتیوجتتود 

سححی قدرتمنتدی را   هایجریانتند ارتفاعات،  هایشیب

در فرستایش، تولیتد رستوب و تحتوالت     که  کندمیایجاد 

 ینتد نمامیهیدروژئومورفولوژی حوضه نقش مهمی را ایفا 

 هتای نقشه 2(. در شکل شماره 1191اران،زمردیان و همک 

شتتیب و شتتبکه زهکشتتی در کنتتار نقشتته ختتاک منحقتته   

 طتور بته  هرکتدام  هتا نقشته ایتن   بعدازاینکته . اندقرارارفته

جدااانه با نقشه خاک مقایسه شد. نتایجی به دس  آمد که 

 :باشدمیبه شر  زیر 

 
 یکمتفاوت شبکه زهکشی )از  هایرتبه تأثیرتحت  هایپهنهشیب. ب: رابطه شیب و شبکه زهکشی با طبقات خاک الف: درصد  -2شکل 

و با استفاده از روش اعتبار سنجی متقابل در محاسبات  شدهدادهوزن  یهاگونکیفیت خاک بر اساس پلی بندیپهنه(. ج: ششتا 

 Arc mapمحیط  آماریینزم

 

با افزایش رتبه آبراهه در شبکه زهکشی کیفیت    (1

رودخانتته بهتتتر  تتتأثیراطتترا  و تحتت  ختتاک در نتتواحی 

 .شودمی

زهکشتی از زیتر    هتای شبکههر جا نقحه اتصال  (2

مختلتتف استت ، کیفیتت  و ترکیبتتات ختتاک  هتتایحوضتته

رس، سیل  و ماسته ختاک    میزان دیگربیانبه. ترندمناسب

نسب  به بقیه نتواحی شتبکه زهکشتی     تریدرصد مناسب

 داراس .

با رتبه زهکشی  هایشبکه تأثیردر نواحی تح   (1

 پایین میزان فرسایش بیشتر اس .

در ناحیتته شتتر  حوضتته یتتک شتترایط ختتا    (8

موجتب تشتکیل ختاک بتا بتاالترین کیفیت  شتده است .         

ایتتن محتتدوده در منحقتته بتته هتت  پیوستتتن  کتتهدرصتتورتی

متی توانتد   زهکشی متعدد نیس . دلیل این امتر   هایشبکه

عدم وجود جریتان آب ستححی باشتد زیترا در زهکشتی      

ر زمینی کمترین فرسایش و هدر رف  امت    عمودی و زی

و مجراهتای ایتن    شتیارها تمام مفید خاک انجام می ایرد. 

بارنتدای   کته درصورتیهستند  رودخشک صورتبهناحیه 

 ،8شتکل  نتدارد   این منحقه با نواحی دیگر حوضه تفاوتی 

ها با ها و رده آنشبکه آبراهه نیارتباا ب.(2محدوده شماره 

مستاح    اریت مع نیآمد. مهمتتر به دس  خاک  یک سه ها
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 اراک-شازند آبخیز موردی حوضه عهمطال ها،خاک انواع گیریشکل تأثیر شیب و شبکه آبراهه ها بر/  06

 

مختلتف   یهتا خاک واقتع شتده در تحت  رده    یهاک سه

بته دست     ریت ز  ینتتا  1باشد. طبتق شتکل   یها مرودخانه

 آمدند.

 
 براه و نسبت مساحت به رده آبراهههای آهای طبقات باکیفیت خاک با رده السارتباط ک -3جدول 

 رده آبراهه 2kmمساحت به  کد محدودیت خاک کد کیفیت خاک کالس خاک
I-IIST 5/1 5/2 15 4 
IIST 2 4 55/24 5  2و 
IIST 2 4 25 4  5و 
IIS 2 6 5/115 4  5و 

IIS-IISW 2 5/2 15 6 

 

 
در محدوده حوضه آبخیز شازند تطبیق شبکه زهکشی با بهترین طبقات خاک -3شکل   

 

کته ختاک    یابی درمی 1با دق  به جدول شماره 

ی هتا ختاک بیشتترین مستاح  را در میتان     IISبا ک سته  

منحقه به خود اختصتا  داده است . ایتن طبقته      باکیفی 

 و 8  بتاال ردهبا ی هارودخانهکامل در اطرا   طوربه تقریبا 

محدودی  به عل  وجود  ازلحا اما ؛ اس  ارفتهشکل( 5

رطوبتت  آب زیرزمینتتی در ستتح  ایتتن طبقتته از ختتاک،   

( را به ختود اختصتا  داده   6  ایم حظهقابلمحدودی  

مستاح  در رتبته بعتدی قترار      ازنظر IISTاس . ک سه 

 2 یهاردهآن در اطرا   ایریشکلدارد. تفاوت این طبقه 

در اطتترا   هتتاآننیمتتی از  تقریبتتا استت .  هتتاآبراهتته 5تتتا 

و نیمتی از طبقتات آن در اطترا      1و  2 بتارده  یهتا آبراه

ایتن نتوا ختاک    . انتد ارفتته شتکل  5و  8 بارده یهاآبراهه

-IISک سته   دارد. IISمحدودی  کمتری نسب  به ک سه 

IISW  کت س قبتل دارد، امتا     2مساح  کمتری نسب  به

دارد.  هتا آنکیفی  بهتر و محتدودی  کمتتری نستب  بته     

 6عل  این امر قرار ارفتن این طبقه در اطرا  آبراهه رده 

قه خاک کاهش محدودی  طب دهندهنشان. این امر باشدمی

بتا   I-IIST. ک سته  باشتد متی به ازای افزایش رده آبراهته  

 یهتا ک سته بهترین کیفی  و کمترین محدودی  نسب  به 

اس . بتا توجته بته     قرارارفته 8باال در اطرا  آبراهه رده 

اینکه مساح  این طبقه از همه طبقات قبتل کمتتر است ،    

همچنین با توجه به اینکته رده آبراهته جتاری در ستح  و     

 یابی درمی، باشدمی I-IISTاطرا  این طبقه کمتر از طبقه 

رده  جتز بته که کیفی  باالی این ختاک بته عامتل دیگتری     
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 ایمتاهواره  هتای عکت  آبراهه وابستگی دارد. بتا بررستی   

آب ستححی   اونته هتی  متوجه شدی  کته در ایتن منحقته    

جاری نیس  و تمام زهکشی این منحقه بته علت  جتن     

. پایردمیصورت  زیرزمینی صورتبهسازندها و رسوبات 

شتاید بتتوان کیفیتت  عتالی ختاک ایتتن طبقته را بته عتتدم       

بتته علتت   شستشتتوی ستتححی توستتط جریانتتات ستتححی

تشکیل یک حوضه ک  شیب در اثر وجود برآمدای اسلی 

 هتای یتان جرای توستط  مختروا افکنته   اتااری رسوبیا 

در ایتن محتدوده    موقت   اتااری رسوبکه باعث  عرضی

 نس .دا شودمی

 

 شیب

درصتتد شتتیب، نفتتو  آب و حجتت  رستتوبات از 

و  نمتا ینزمت عوامل اثراتاار بتر روی پیکربنتدی     ترینمه 

عتتترب و باشتتتند  متتتیدر ستتتحو  شتتتیب  لنتتتدفرم 

از تحبیتق   آمتده دست  بته  هاینقشهطبق  .(1141همکاران،

مشخص شد کته   محالعه موردطبقات خاک با شیب منحقه 

بتر کیفیت  ختاک     انکتاری یرقابتل غکاهش شیب اثر مثب  

امتا نکتته   ؛ ثابت  است    جتا همته در  تقریبا دارد. این اصل 

طبقتتات خاصتتی از ختتاک در   ایتتریشتتکل توجتتهقابتتل

 طبقته  سته . در ایتن محالعته   باشتد میخا   هایمحدوده

 کهدرصورتیشناسایی شد،  هاآنمتفاوت از طبقات اطرا  

و جه  شیب طبقتات   شناسیسنگشرایط هیدرولوژیکی، 

(. بتا  8شتکل  بود  یک از این سه ناحیه یکسان  اطرا  هر

متفتاوت از   اینقحته در  هرکتدام کته   طبقته  سهبرسی این 

یتک   ایتری شتکل حوضه قرار داشتند، مشخص شتد کته   

منحقه با کاهش شیب موقت  در اثتر هتر عتاملی، موجتب      

و ماندااری  رات ریز رسوب شده و همین  اااریرسوب

محتدودی  آن   امر باعث افزایش کیفیت  ختاک و کتاهش   

 .شودمی

 
 رسوبات موقت ذرات خاک در یک سطح تجمع گذاریرسوبطبقات خاک با ویژگی خاص که در اثر کاهش موقتی شیب و  -4شکل 

اندگرفتهشکل  

 

 
فی مالیم ی با توپوگراهاخاک: IIIT-IVS، 4 یفیتککد ی روی دامنه و اراضی با هاخاک: IVSیک شیب،  رخنیماراضی متفاوت در  -5شکل 

 خاک دارد باکیفیتمستقیم  یارابطه. شیب 5/2اراضی هموار و شیب بسیار کم با کد کیفیت : IIST-IISW، 5/3و کد کیفیت 

 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 اراک-شازند آبخیز موردی حوضه عهمطال ها،خاک انواع گیریشکل تأثیر شیب و شبکه آبراهه ها بر/  05

 

 جهت شیب

ووشانی نقشه جه  شیب با طبقتات  همهمچنین 

 5و  8، 1خاک نتایجی را حاصل کرد که در جدول شماره 

ایتن   ضتو  وبهاین جداول . شودمیتوضی  داده  تفصیلبه

 هتای شتیب در  شدهواقعی هاخاککه  رسانندمیمحلب را 

رو بته   هتای شیبدر  ارفتهشکلی هاخاکرو به جنوب با 

  یاعمدهی هاتفاوتشمال، در ساختار فیزیکی و کیفی  

 

شتمالی از هومتوس و    هتای شیبی هاخاکدارند. در کل 

و دارای عمتتق بیشتتتر، رژیتت   رس بیشتتتری برخوردارنتتد 

ی هتا خاک. در مقابل ترندیافتهتکاملو  اییترانهدمارمایی 

و ماسه بیشتری بتوده و   ریزهسنگجنوبی دارای  هایشیب

و خشتتک و دارای رژیتت  دمتتایی اتترم  عمتتقکتت  عمتتدتا 

 .باشندمی

 
توسط  ه شدهاده های برگرفته از نقشه خاک، تهی)قسمت توضیحات طبق دجنوبی هایشیب سطح در خاک مختلف هایتیپ -4 جدول

 موسسه خاک و آب کرج می باشد(

 توضیحات کد خاک 

 و گرم خشک ،یو سطح نازک سنگین، یلوم کربناتی، 1
 گرم ،مختلط سنگین، یرس آهکی، 2
 سرد ،مختلط ،یو سطح نازک آهکی، 4
 سرد ،یلوم خشک، در فصلترک  یو دارابراق رسی  سطح ،مختلط آهکی، 14
 گرم ،یلوم وشن،ر رنگ خاک نازک و هوموس نارس، 21
 سنگین یرس ،یسطح ،مختلط آهکی، 254
 سرد هوموس نارس، روشن و رنگ رسی اسکلتال، 458
 مختلط اسکلتال، یرس ،سرد ،یآهک ،دانهدرشتلومی  554

 با رسی اسکلتال، یزدانهر، مختلط رسی و خشک گرم ،یکربنات لومی اسکلتال، 5151625

 
شمالی هایشیبدر سطح  دهشواقعمختلف خاک  هایتیپ -5 جدول  

شد(با یبرگرفته از نقشه خاک، تهشه شده توسط موسسه خاک و آب کرج م یطبق داده ها حاتی)قسمت توض  
 توضیحات کد خاک

 عمقو کم یسطح ،مرطوب سنگین، یرس کربناتی، 6
 هوموس نارس روشن و رنگ اسکلتال، یرس کربناتی، 15
 مختلط رسی سنگین، 16
 یسطح ،مختلط سنگین، یرس از آب، آهکی اشباع 28
 مختلط سنگین روی رسی سنگین، یلوم آهکی اشباع از آب، 29
 اییترانهمد ،مختلط سنگین، یرس آهکی با هوموس نارس، 55
 و لومی، سطحی یرس آهکی و کربناتی، 251
 اسکلتال یرس ،اییترانهمد ، رنگ روشن،یکربنات آهکی، 215
 مختلط سنگین، یرس ،از آب اشباع آهکی، 212
 همرویرسی و لومی  هایطبقه آهکی اسکلتال، 2524
 همرویآهکی مناطق معتدل، مخلوطی از رسی و لومی  2526
 ولومی یاز رس یمخلوط ،یآهک ،از آب اشباع مرغوب، 2925
 مختلط هوموس نارس. یدارا ،یکربنات رسی سنگین، 5225
 و رسی یاز لوم یمخلوط ،یو کربناتآهکی  25512
 نارس هوموس کربناتی، مخلوطی از لومی سنگین و اسکلتال، 25515
 ایمدیترانه، یکربنات اسکلتال، یلوم رسی سنگین، 95815

 

 های فیزیک و شیمیایی خاک منطقه بر اساس جهت شیبویژگی نتیجه نهایی انطباق الیه جهت شیب با نقشه طبقات خاک -6 جدول
 شیب شمالی شیب جنوبی

و سطحی 
 عمقکم

رژیم گرمایی گرم و 
 خشک

لومی و رسی  آهکی
 اسکلتال

دارای هوموس 
 نارس

مخلوط و 
 یاچندطبقه

رژیم گرمایی 
 ایمدیترانه

رسی و لومی 
 سنگین

 کربناتی
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کته   شودمیمشاهده  5با توجه به جدول شماره 

 شتمال  بته  متمایل هایشیب در ارفتهشکل یهاخاک نوا

 جنتوب  بته  رو هایشیب سح  یهاخاک از ترمتنوا کام  

 بحتث  یتک  بته  نیتاز  کتام    اخت   این عل  درک. اس 

 متخصصتان  و کارشناستان  بته  مربوا و داشته ترتخصصی

 در همیشه را موضوا این باید اما؛ اس  شناسیخاک رشته

در برختی منتاطق    شمال به رو هایشیب در که داش  نظر

 و ایترد می شکل ایمدیترانه شبه میکروکلیمای مستعد یک

. است   دیگر هایشیب از بیشتر آن در ایاهی پوشش تنوا

 شتمالی  هتای شتیب  در شیمیایی هوازدای وجود همچنین

 بیشتتر و هومتوس   آلی مواد با یهاخاک ایریشکل باعث

 .بود خواهد

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

 ژئومورفولتوژی  هتای نقشه بین رابحه به توجه با

 شتیب،  پارامترهتای  ،اکخت  نقشته  و شتازند  آبخیز حوضه

 عنتوان بته  شتبکه زهکشتی   وشیب، مخروا افکنته   جه 

. شدند ارفته نظر در خاک ایریشکل در مؤثر پارامترهای

 قترار  موردبررستی  جدااانته  طتور به عوامل این از هرکدام

 بتاالی  از خاک هایتیپ هاافکنه مخروا سح  در .ارفتند

 لحتا  از ،هتا آن همته  در پتایین  ستم   بته  افکنته  مخروا

 تتر یغن آلی مواد و هایکان نوا، مواد ترکیب کش ، قابلی 

 مختروا برختی   میتانی  یتا  انتهتایی  نقاا در فقط. شودمی

 یباالآمتدا  یتا  رطوبت   محتدودی   دچتار  ختاک  هاافکنه

 کیفیت   ،منحقه در شیب کاهش با. اس  زیرزمینی هایآب

 پس  مناطق در هاخاک بهترین و کندمی پیدا بهبود اراضی

کمتتر بتا    رده بتا  هایآبراهدر اطرا  . شد یابیمکان حقهمن

کیفی  خاک نسب  به همان شترایط  ، شیب کاهش مقحعی

 دارای یجنتوب  هتای شتیب  .باشتد متی با شیب نرمال بهتتر  

 نستب   کمتتر،  طبقتات  بیشتتر،  آهک ،ترسححی یهاخاک

 بته  نستب   یتتر کت   یتافتگی تکامل کل در و ترک  اخت ا

مختلط  کربناتی، شمالی؛ یهاخاک. دبودنشمالی  یهاخاک

 دارای بیشتتتر، طبقتتات ،(ختتاک نتتوا چنتتد از مخلتتوطی 

 درجه یهاخاک. بودند تریافتهتکامل و ترریزدانه هوموس،

 ط قتی  محتدوده  در دارنتد  ختوبی  کشت   قابلیت   که دو

 به هارودخانه که جایی. اندارفته شکل دائمی یهارودخانه

 ( دچتار غیتره ختوردای و   اسل و شیب کاهش  یلیهر دل

 محتدودی   هاخاک ،هستند مئاندری و آب سرع  کاهش

خاک بتا   لیخا  موجب تشک طیشرا کی .دارند رطوب 

شتده  در ناحیه شرقی حوضه آبخیز شازند   یفیک نیباالتر

 وستتن یمحدوده در منحقه به هت  پ  نیا کهیاس . درصورت

و  هااریتمام شت شی با رتبه های باال نیس ، زهک یهاشبکه

و پوشش رود هستند صورت خشکبه هیناح نیا یمجراها

های این محدوده وجود نتدارد،  درختی در اطرا  رودخانه

حوضته   گتر ید یمنحقه با نواح نیا یبارندا که یصورت در

 انیت تواند عتدم وجتود جر   یامر م نیا لیدل .ندارد یتفاوت

 ینت یزم ریت و ز یعمتود  یدر زهکش رایباشد ز یآب سحح

-یخاک انجام م دیو هدر رف  ام   مف شیرساف نیکمتر

 ییکارهتا  بتا در مقایسه (.2، محدوده شماره 8.  شکل ردیا

صتورت ارفتته    اولیتایی  و سرمدیان و همکاران که توسط

ایجاد ارتباا بین رده آبراهه، شتیب و جهت  شتیب    اس ، 

و کیفیت  فیزیکتی و    ختاک  هتای با ک سه زمانه  طوربه

ارتباا پیچیده خاک با عوامتل   که؛ قابل توجه اس زراعی 

در تحقیقتات   کنتد یمبر آن را بیان  مؤثرژئومورفولوژیکی 

قبلی بیشتر به پارامترهای درصد شتیب، حجت  رستوبات،    

همتتراه بتتا ، فرستتایش و تخریتتب عناصتتر ختتاکدرصتتد 

توجته شتده بتود. همچنتین در مقایسته بتا        بترداری نمونه

اران، و همکتت جکتتوبز، متتاریون تحقیقتتاتی کتته فیلیتتو  و

انجام داده بودنتد،   1یشل و همکارانو همکاران، م مونجون

بته   دارد واین پژوهش تمرکز بیشتری بتر ژئومورفولتوژی   

شبکه زهکشی بر طبقات خاک توجته  عوامل شیب و  تأثیر

 .بوده اس ن خاک بندیطبقه صرفا هد   ؛ ودارد

 

  رهیافت ترویجی

مختلف خاک با توجه به  یابی طبقاتمکان

ها نسب  به شبکه زهکشی، شیب و جه  آن موقعی 

                                                      
1 Piotr Sewerniak , Michał Jankowski, 

Michał Dąbrowski 
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ای، های توسعهشیب و کاربرد این موضوا در برنامه

جهاد کشاورزی،  هایی مثلسازمانعمرانی و ترویجی 

ترویجی این ین رهیاف  ها مه  تربخشداری و دهیاری

 باشد.ر شناخ  و حفاش  از منابع خاک میپژوهش د

 

 منابعفهرست 
 منحقته  یهتا ختاک  تکامتل  و تشکیل روی بر توپوارافی اثرات ،1116 مجید، نژاد باقر و اشر علی نژاد امیری .1

 .99-111 ص، ص1 شماره ،24 جلد ایران، کشاورزی علوم مجله کرمانشاه،

 محالعته   یاستوج  منحقته  در کاتنتا  یک یهاخاک میکرومورفولوژی و ژنتیکی محالعه ،1191 ،حمیدرضا اولیایی .2

-819 ، صتص 2شتماره   ،26 ، دوره(کشتاورزی  صتنایع  و علوم  وخاکآب شریهن ،(روم دش  منحقه :موردی

821. 

 انتشتارات چهتارم،   چتا   ،ختاک  بنتدی رده و شناسیخاک مبانی، 1191 فریدون، ،سرمدیان و محمد ،جعفری .1

 تهران. تهران، دانشگاه

ن بتا استتفاده از   شناستی منحقته طالقتا   محالعه خاک» ،1141سرمدیان، فریدون،  جعفری، محمد؛ س جقه، علی؛ .8

 .121-281، صص 1، شماره 55، مجله منابع طبیعی ایران، دوره «شناسیروش زمین

ی ملی، منحقته ای  زیردر برنامه یکاربرد ژئومورفولوژ(1115  رامش ، محمد حسین، شاه زیدی سمیه سادات. .5

 دانشگاه اصفهان،  ،، اقتصادی(

 بتا  زمتین  رقتومی  یستاز مدل و نماینزم تجزیه ،1141، جواد ایوی، مهدی؛ خوراسگانی، نادری سعید؛ عرب، .6

 ،8 شتماره  ،4 دوره کشتاورزی،  پتژوهش  مرکتزی،  زااترس  یهاکوه از بخشی در ژئومرفیک سحو  از استفاده

 .15-49 صص

 .تهران دانشگاه انتشارات ده ، چا  ،«هاخاک جغرافیای» ،1141 پرویز، کردوانی .1

هتای  بررستی رابحته رخستاره   »(1141 . کتاش   ستید پنتاه   علتوی  ومشتهدی ناصتر    ،مجیتد  ریحتان  پورکری   .4

 .91-41 «.بندی خاک در حاشیه پ یای سمنانژئومرفولوژی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی بارده

مهندستی،   و طبیعتی  علتوم  کارشناستان  بترای : خاک علوم بر یامقدمه، 1144کورتنی،  .م؛ ترودایل، س.ت،  .9

 مسل ، تهران. نیروهای غرافیاییج ترجمه عباس پاشایی، انتشارات سازمان

بررستی امکتان استتفاده از روش    ، 1145، ستادات  نیتا،  فیض علی؛ س جقه، محمد؛ جعفری، ابوالفضل؛ معینی، .11

 .41-44صص ، 19، شماره 12دوره  ،برای محالعات خاک در منابع طبیعی شناسیزمین

 .1161قشه خاک منحقه، تهیه شده توسط موسسه خاک و آب کرج، ن .11
12. Jacobs, P. M., Konen, M. E., & Curry, B. B. 2009. Pedogenesis of a catena of the 

Farmdale–Sangamon Geosol complex in the north central United States. 

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 282(1), 119-132. 

13. Kerry, R., & Oliver, M. A. 2011. Soil geomorphology: Identifying relations between the 
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Abstract 

 

Soil maturation is affected by the the five factors of climate, bedrock, topography, 

living organisms, and time. Topography, as the most important factor involved, 

contributes to the maturation of soil profiles through creating micro-climatic 

environments that, in turn, affect soil-water relations, diversity in vegetative cover 

along the northern and southern stretches, intensity of soil erosion, and transport of 

rolling boulders or suspended materials. The present study was conducted to 

achieve a two-fold objective: to unravel the likely relations between 

geomorphology and agricultural land use, and to exploit geomorphological 

parameters as ancillary tools in small-scale soil classification without the need for 

soil sampling. The methodology used is based on the relationships among landform 

types and their relations with soil. For this purpose, use was made of the 

relationship between the soil map of the study region (prepared by the Institute of 

Soil and Water) and the dominant geomorphological parameters including slope, 

aspect, drainage network, and alluvial fan. Initially, the geomorphology maps of 

the relevant parameters were prepared in the GIS environment before they were 

mapped onto those of soil classes using geostatistical tools in the Arc map 

environment in order to derive the following relationships between soil and each of 

the slope, hydrology, and alluvial fan parameters: 1) soil quality improves with 

reducing slope, 2) soil materials and compounds improve in quality for cultivation 

with increasing depth from the cone tip toward the base of the alluvial fans, 3) more 

cultivable soils of grade II are observed at the joints of rivers of grade 3 or higher, 

4) downstream stretches and alluvial fan ends are dominated by soil with only 

moisture limitation, and 5) grade I soils are located in areas with low slopes and 

vertical drainage. 
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1 Corresponding author: Arak, Shazand,  Bahmani village, Kheirollah Samadi's home, Postal code 3869139641. 

www.SID.ir

mailto:Samadi82a61@gmail.com
www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

