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 چکيده

یابند، ارتباط بسیار نزدیک و متقابل دارند. شوند و تکامل ميها تشکیل ميهای سرزمیني که بر روی آنریختها با خاک

یا  "شناسي خاکریختزمین"سازد. سازی را متأثر ميریختي، فرآیندهای خاکهر تغییری در فرآیندهای زمین ،بنابراین

ریخت با خاک مورد توجه کند. هرچند ارتباط زمیني ميریخت را بررسارتباط خاک و زمین "رفولوژی خاکوژئوم"

. این در حالي است که کمتر مورد توجه قرار گرفته استریخت، رابطه خاک با زمینکمّي  بررسي گران بوده، اماپژوهش

اند توگونه نگریست که وجود یک خاک ميتوان به موضوع اینریخت، یک رابطه دو طرفه است و ميرابطه خاک با زمین

کوشد تا با بکارگیری آمار و احتمال پژوهش کنوني مي هایي باشد؟ بر همین اساس،ریختریخت یا زمینگر چه زمیننشان

بر اساس روش اصفهان  مرکزیختي منطقه ریهای زمینیگان ،رای این منظورب .بپردازد این موضوعبه بررسي کمّي  ،شرطي

نقطه مطالعاتي بررسي و تجزیه و تحلیل گردید و  344جداسازی شدند و تعداد  ژئوپدولوژی )روش پیشنهادی زینک(

که طور کمّي نشان دادند ها بهدست آمد. یافتهمختلف بههای خاکبه شرط مشاهده  ،ریختاحتمال شرطي وجود هر زمین

طوری که برخي از به .اردارتباطي قوی و تنگاتنگ وجود د ،ریخت حاکم بر آنبین تکوین و تکامل خاک با محیط زمین

ریخت عبارت دیگر، آن خاک را یک خاک شاخص برای آن زمینریخت مشخصي یافت و بهتوان تنها در زمینها را ميخاک

خاک  بندیردهسلسله مراتب سامانه شناسي با خاکروش زمین سطوحرابطه نزدیک بین دلیل همین مشخص دانست. به

ها همچنین یافته یابد.ها افزایش ميتي از سطح رده به سمت فامیل، واگرایي یا تفرق خاکریخدر هر سطح زمینآمریکایي، 

 ،های منطقهخاکبر تکوین و تکامل  هاریختزمینها و ناهمواریتأثیر در منطقه مطالعاتي، که طور کمّي نشان دادند به

  .است مواد مادریبیش از  
 

 کبرداری خاشناسي، نقشهخاکزمین ،احتماالت شرطي: يکليدهاي واژه
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 مقدمه

دهند زمین را تشکیل مي ها قسمت خارجي پوستهخاک

، 1رفیکوژئومریختي یا و هر تغییری در فرآیندهای زمین

 ,Farpoorساازد ) ساازی را متاأثر ماي   فرآیندهای خااک 

کاه بار    2های سرزمینها با ریخت(. از طرفي، خاک2001

یابناد، ارتبااط   شوند و تکامال ماي  يها تشکیل مروی آن

بسیار نزدیک و متقابل دارند که این ارتباط، موجب باروز  

شناسي خااک  ریختزمین"ای از علم، تحت عنوان شاخه

 & Schaetzlشااده اساات ) "3رفولااوژی خاااکویااا ژئوم

Anderson, 2005شناسي خااک عباارت از   ریخت(. زمین

ا، هاامطالعااه علمااي منشااأ، توزیاال و تکاماال خاااک     

یندهای مسالل  آو رسوبات سطحي و فر 4هاسرزمیننمای

 ,.Wysocki et alباشاد ) هاا ماي  در تشکیل و تحاول آن 

هااااا و بااااین خاااااک (. بنااااابراین، در رابطااااه2000

، درک و فهاام زبااان مشااترک در 5شناساايریخااتزمااین

عناوان مااال،   باشاد. باه  بسیاری از موارد، مهم و ملثر مي

یناد هوادیادگي در   آفهام فر شناساان بارای   ریخات زمین

-شناساي بهاره ماي   ها و بررسي فرسایش، از خاکسنگ

-ریخات های زمینجویند. در مقابل، آن قسمت از ویژگي

وجاود  هاا باه  ها تحت تأثیر شرایط آنکه خاک 6شناختي

شناساان قارار   آیند، اطالعات مفیدی در اختیار خااک مي

 (.Esfandiarpour, 2008دهد )مي

شناسایي خااک باه    طور مرسوم با انجامشناسان بهخاک

 ،ایي خااک شناسا  پردازناد. ها ماي بررسي و مطالعه خاک

خااک، توصایف و   پاراکنش  روشي بارای تعیاین الگاوی    

نمایش آن به شکل قابال فهام و تفسایر بارای کااربران      

هاای  (. روشDobermann et al., 1997اسات )  مختلاف 

ورد بارداری خااک ما   گوناگوني بارای شناساایي و نقشاه   

در شاود  ها تالش ميگیرند. در این روشاستفاده قرار مي

هاای مفیاد و ممکان را    تفکیاک تارین  بیش ،هامرزبندی

تارین شاباهت یاا هماننادی     یعني به بایش  ؛دهنانجام د

گروهاي دسات   و تضاادهای باین  گروهاي  تغییرات درون

چه بیان شاد، یعناي ارتبااط بسایار     با توجه به آن. یابند

ها، یکاي از اناواع   ریختها با زمینخاک نزدیک و متقابل

های ترسیم مرزها در جداسازی اراضي، اساتفاده از  روش

                                                 
1. Geomorphic processes 

2. Landforms 
3. Soil geomorphology 

4. Landscapes 

5. Geomorphology 
6. Geomorphologic 

شناسي ریختارتباط زمین. شناسي استریختعلم زمین

هاای )واحادهای(   شناساي بارای تفکیاک یگاان    با خاک

ماد   8شناسي یا ژئوپادولوژی خاکدر روش زمین 7اراضي

(. در روش Rossiter, 2000نظاار قاارار گرفتااه اساات )  

با تأکید بر اجزای زمین بر اساس یک  ،شناسيخاکزمین

 شاش مراتباي، اراضاي ماورد مطالعاه در      سامانه سلسله

ساطوح پانجم و   لایکن  شاوند.  سطح از هم تفکیاک ماي  

 محاایطششاام ساااختار ژئوپاادولوژی، یعنااي بااه ترتیااب 

های بسایار بازر    ، محیط10ختارسازمینو  9زایشریخت

بنااابراین، در مطالعااات معمااول   .شااوندماايرا شااامل 

شناسي با استفاده از ایان رویکارد، ساطوح اول تاا     خاک

گیرناااد چهااارم ایاان سااااختار مااد نظاار قااارار مااي     

(Esfandiarpoor, 2008.)     ایان چهاار سااطح بار اساااس

یاا   11ریخات سارزمین   -1روش زینک به ترتیب شاامل:  

ناهمواری/  -3، 13شناسيسنگ-2 ، 12ریختيسطح زمین

سااطح  .باشااندمااي 15ساارزمیننمااای -4و  14لاابقا

تارین ساطح   )و یا ریخت سرزمین( در پایین ریختزمین

گیارد و دارای بااالترین   ( قارار ماي  1بندی )سطح تقسیم

واژه سااطح  ،شااایان رکاار اساات. درجااه همگنااي اساات

بااا واژه ریخاات  براباار آمریکااایي(  روشریخاات )زمااین

چااون  اروپااایي یااا روش زینااک( اساات. روشساارزمین )

شاناختي، دارای ارتبااط   ریختي و خاکفرآیندهای زمین

سارزمین  باشند و تغییرات مهم ریختبسیار تنگاتنگ مي

داری تغییر دهناد  طور معنيتوانند پوشش خاک را بهمي

(Phillips, 2001)، رود در بااه همااین دلیاال انتظااار مااي

ریخت یکساان کاه دارای شارایط مشاابه از     سطوح زمین

ي، پوشش گیاهي، اقلیم و غیره هساتند،  شناسنظر سنگ

ها دارای نوع و رفتاری مشاابه باشاند. شاایان رکار     خاک

ساز شاامل اقلایم، موجاودات    است که از پنج عامل خاک

هااا، مااواد مااادری و زمااان، سااه عاماال زنااده، ناااهمواری

هاا، ماواد ماادری و موجاودات زناده )پوشاش       ناهمواری

ترتیاب در سااختار ساطوح    طور مستقیم و باه گیاهي( به

ریخات نیاز وجاود    شناسي و زمینسرزمین، سنگریخت

                                                 
7. Land units 

8. Geopedology 
9. Morphogenetic environment 

10. Geostructure 

11. Landform 
12. Geomorphic surface 

13. Lithology 

14. Relief/ Molding  
15. Lanscape 
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 اطور غیرمستقیم )مانند مخاروط دارند. عامل زمان گاه به

های قدیمي و یا سطوح فرسایشي فعال( در ساطوح  فکنه

شاود اماا عامال اقلایم کمتار در      ریختاي وارد ماي  زمین

شناسي بکار رفته اسات.  ریختهای زمینجداسازی یگان

تااوان گفاات رابطااه منسااجمي بااین  بااه هاار حااال مااي

هاا و نیاز   شناساي باا خااک   ریخات شناسي و زمینزمین

ورفولاوژیکي، فیزیکاي و   شناسي، میکرومهای کانيویژگي

 Owliaie etسرزمین وجود دارد ) ها با نمایشیمیایي آن

al., 2018های زیادی در ایران ارتباط خاک (. در پژوهش

 ,.Keshtkar et alها بررساي شاده اسات )   ریختبا زمین

2018 ،Abbaszadeh et al., 2015 ،Esfandiarpour 

Boroujeni & Safari, 2014 ،Jafari et al., 2013 در .)

هاا بار خااک ماد     ریختها بیشتر تأثیر زمیناین پژوهش

هاا  در ایان پاژوهش   ،نظر قرار گرفته است. به بیان دیگر

بیشتر باه ایان موضاوع پرداختاه شاده اسات کاه یاک         

هاایي  گر چه خااک یاا خااک   تواند نشانریخت ميزمین

هاا را از هام   توانند خاکها ميریختباشد و چگونه زمین

. ایاان در حااالي اساات کااه رابطااه خاااک بااا جاادا کننااد

تاوان باه   ریخت، یک رابطاه دو طرفاه اسات و ماي    زمین

تواناد  گونه نگریست که وجود یک خااک ماي  موضوع این

هاایي باشاد؟ در   ریخات ریخت یا زمینگر چه زمیننشان

( نشاان داد کاه   Phillips, 2009همین راساتا فیلیاپ) )  

سارزمین بار    هایدهنده خاک و ریختیندهای تکاملآفر

پوشش گیااهي و همچناین تکامال پوشاش گیااهي بار       

 ,Stallinsهاا تاأثیر دارد. اساتالینز )   تکامل هار دوی آن 

کاانش فرآیناادهای دارد کاه باارهم ( نیاز بیااان مااي 2006

تنیادگي راتاي داشاته و    درهم ،ریختي و اکولوژیکزمین

همااواره طااي فرآینااد تکاماال محاایط هماادیگر را متااأثر 

هاد  اصالي پاژوهش کناوني،      ،اساس نمایند. بر اینمي

شناساایي و بررساي   تحلیل کمّي نقش و تأثیر خااک در  

ها با استفاده از احتماالت شرطي در منطقاه  ریختزمین

 باشد.مرکزی اصفهان مي

 

 هامواد و روش

 منطقه مطالعاتي

منطقااه مااورد مطالعااه در اسااتان اصاافهان بااه مساااحت 

متار از   1730هکتار و ارتفاع متوساط   500000تقریبي 

متر در  1530سطح دریا واقل شده است که ارتفاع آن از 

در ارتفاعااات کوهسااتاني متاار  2120سااگزی تااا حاادود 

هااای متغیاار اساات. ایاان منطقااه در حااد فاصاال طااول 

شارقي و   51˚ 52' 1/25"تاا   51˚ 30' 4/1"جغرافیایي 

 16' 2/37"تااا  32˚ 18' 3/47"هااای جغرافیااایي عاار 

( و دارای میاانگین  1شمالي قرار گرفته است )شکل 33˚

 14متر و متوسط دماای سااالنه   میلي 108 بارش ساالنه

بندی خااک  باشد. بر اساس کلید ردهدرجه سلسیوس مي

هااای (، رژیاامSoil Survey Staff, 2014آمریکااایي )

ترتیاب  حرارتاي خااک منطقاه مطالعااتي، باه      رطوبتي و

هایي اریدیک در مرز زریک ضاعیف( و  اریدیک )در بخش

سرزمین، منطقه مطالعاتي باشند. از نظر نمایترمیک مي

-تپاه  -2هاا،  کاوه  -1سارزمین شاامل   شامل هفت نمای

 -5دشات آبرفتاي،    -4هاا،  دامناه  -3ماهورهای قدیمي، 

 باشد.یاها ميپال -7رودخانه و  -6دشت سیالبي، 

 ريختهاي زمينتهيه نقشه يگان

ای در این پژوهش نخست با اساتفاده از تصااویر مااهواره   

منطقه و تفسیر  55000/1های هوایي گوگل ارث، عک)

شناسي پیشنهادی زینک خاکها بر اساس روش زمینآن

(Zinck, 1989  و اساتفاده از نقشاه )    ،هاای ماواد ماادری

ریخات در  هاای زماین  اراضي، یگانتوپوگرافي و کاربری 

چهار سطح جداسازی گردیدند. سپ) در محیط ساامانه  

بااا اسااتفاده از  1اسآیجااي-اطالعااات جغرافیااایي آرک

 3مرجال کاردن  ، عملیات زماین 2ای بینگتصاویر ماهواره

   .انجام شد و نقشه مربوطه رقومي گردید

 برداري و مطالعات آزمايشگاهينمونه

ریخاات بااا توجااه بااه سااطوح زماایندر پااژوهش کنااوني 

-صورت خاکنقطه مطالعاتي به 344شده، تعداد تفکیک

رخ در کاال منطقااه حفاار و تشااریح گردیااد. موقعیاات   

یااب  مکان ها با استفاده از یک سامانهرخجغرافیایي خاک

اناد.  تعیاین شاده   5مدل گارمین اِتارکک) ویساتا   4جهاني

تشاریح   های حفرشده، بر اساس راهنمایرختمامي خاک

 Schoeneberger etهاا در صاحرا )  برداری خااک و نمونه

al., 2012   هاای ژنتیکاي   ( تشریح شدند و از تماامي افا

هاای  برداری انجاام گرفات. ساپ)، آزماایش    ها نمونهآن

، ماواد  pH ،SARفیزیکي و شایمیایي معماول )شاوری،    

                                                 
1. Arc-GIS 
2. Bing 

3. Georeferencing 

4. Global Positioning System; GPS 
5. Etrex Vista Garmin 
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آلي، درصد اشباع، بافت، سنگریزه، آهک، گچ و در برخي 

 Soilهاای اساتاندارد )  ( بار اسااس روش  CECهاا  نمونه

Survey Staff, 1996ها انجام گرفات و در  ( بر روی نمونه

ها تا سطح فامیل خااک،  رخبندی تمامي خاکپایان، رده

-های آزمایشگاهي و مطااب  باا کلیاد رده   بر اساس یافته

( نهایي Soil Survey Staff, 2014بندی آمریکایي خاک )

شناساي  چاون کاالس کااني   گردید. شاایان رکار اسات    

برخال  انتظار و مشااهدات صاحرایي بارای بسایاری از     

-برای آن خاک CECبدست آمد اما  Mixedها، رخخاک

گیااری نشااده بااود، کااالس فعالیاات تبااادل هااا اناادازهرخ

 .نظر گرفته نشده است ها درکاتیوني برای این فامیل

 
 

 

ريخت در مقياس بزرگتر انتخاب هاي زمين(. محدوده نمونه براي نشان دادن يگان750000/1منطقه مطالعاتي )مقياس تقريبي  -1شکل 

 رجوع شود(. 2شده است )به شکل 

Figure 1. The study area (Scale approximately: 1:750000). The sample area has been selected to show the 

geomorphic units on a larger scale (see Figure 2). 
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 ه ريخت در محدوده نمونهاي سطوح زمينيگان -2شکل 

Figure 2. Geomorphic surface units of the sample area  

 

 محاسبات آماري

سازی تغییرات خاک، تأکید سازی و مدلمنظور کمّيبه

زیادی بر استفاده از ابزارهای آماری و ریاضیاتي شده 

باشند است و روز به روز این تأکیدها در حال افزایش مي

(2002Baveye,  در این راستا، رویکرد .)1ياحتمال شرط 

ها بکند؛ چرا که سازیتواند کمک شایاني به این مدلمي

محاسبه  ریاز مقاد یامجموعه یبرا ياحتمال شرط

خاک  یهامتغیراز  يعیوس فیطتواند شود که ميمي

، کردیرواین  ياصل تی. مزبر گیرد دررا )کمّي و کیفي( 

مانند  ي،فیهای کنظر گرفتن داده دربرای آن  یيتوانا

 یریگاندازه بر ، افزونشناسينیهای خاک و زمنقشه

 ,Goovarets & Journelاست ) رهایمتغکمّي خود 

رود در سطوح با توجه به اینکه انتظار مي .(1995

دهنده خاک و نیز  های مشابه، عوامل تشکیلریختزمین

یندهای خاکزایي یکسان عمل نمایند و بیشترین آفر

توان با استفاده ها مشاهده شوند، ميهمگني در این یگان

احتمال »از نظریه آمار و احتماالت چنین بیان کرد که 

گر یک یگان تواند نشانشرطي وجود یک خاک مي

                                                 
1. Conditional statistics 

توان و به زبان ریاضي مي« ریخت مشخص باشدزمین

 نوشت:
(1)      0≤ α≤1      P (Geo A´|Soil A) =α 

به شرط  ´Aریخت یعني احتمال مشاهده یگان زمین

است. بنابراین، وقتي انتظار  αبرابر مقدار  Aوجود خاک 

، بیشترین همگني وجود ریخترود در سطح زمینمي

به این معني است که اگر در این یگان  ،داشته باشد

مقدار احتمال  ،عمدتاً یک نوع خاک مشاهده شود

شود. نتیجه شرطي برای آن خاک به یک نزدیک مي

منطقي این خواهد بود که اگر احتمال شرطي یگان 

برابر یک باشد  Aبه شرط وجود خاک  ´Aریخت زمین

 Geoریخت )( را تنها در همان زمینSoil Aآن خاک )

A´توان یافت. البته این بدان معني نیست که در آن ( مي

تنها همان خاک وجود دارد و ممکن است ریخت، زمین

ریخت وجود داشته های دیگری هم در آن زمینخاک

های توان یکي از خاکباشند. لیکن خاک مزبور را مي

 ریخت دانست. شاخص آن زمین

فضای یک   در Bو  A پیشامد فر  کنید دو

 Bاحتمال رخداد و  اندداده شده ،یکسان یکانمونه

احتمال ، حال P(B)>0تر از صفر باشد، یعني بزر 

( P(A|B)د )یعني داده باشرخ  B که زماني A شرطي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1
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تقسیم احتمال  خارج قسمت برابر است با

)یعني  Bو  A همزمانتوزیل احتمال  غیرشرطي

P(A∩B)غیرشرطي احتمال (، بر B  یعني(P(B) ؛ و به)

 بیان ریاضي:

(2)  
 

ریخت ( و یگان زمینSiحال اگر فر  کنیم هر خاک )

(Gjدو پیشامد در یک نمای ) سرزمین باشند، بر اساس

ریخت توان احتمال مشاهده یگان زمیناحتمال شرطي مي

(Gj )( را در حالتي که خاکSiوجود دارد به ) صورت زیر

 نشان داد:

(3) 
 

 نتايج و بحث

های منطقه را به تفکیک از تعداد و درصد خاک 1جدول 

های دلیل تعداد زیاد فامیلدهد. بهرده تا زیرگروه نشان مي

خاک، تنها تعداد فامیل در هر زیرگروه ارایه شده است. 

سول و منطقه در دو رده اریدی هایها، خاکبراساس یافته

و  74/76ترتیب حدود شوند که بهبندی ميسول ردهانتي

 گیرند.درصد مشاهدات را در بر مي 26/23
 

 

 هاي منطقه مطالعاتيد و درصد خاکتعدا - 1جدول 

Table 1. Number and percentage of soils in the study area 

Order Suborder Geart group Subgroup Family 
Observation 

points 
Percentage 

Aridisols 

Argids 

Calciargids Typic Calciargids 4 25 7.27 

Gypsiargids Typic Gypsiargids 1 2 0.58 

Haplargids Typic Haplargids 2 36 10.47 

Calcids Haplocalcids Typic Haplocalcids 2 22 6.40 

Cambids Haplocambids Typic Haplocambids 3 21 6.10 

Gypsids 

Argigypsids Calcic Argigypsids 1 4 1.16 

Calcigypsids Typic Calcigypsids 3 15 4.36 

Haplogypsids 

Leptic Haplogypsids 4 6 1.74 

Lithic Haplogypsids 2 5 1.45 

Typic Haplogypsids 6 43 12.50 

Salids Haplosalids 

Calcic Haplosalids 1 4 1.16 

Gypsic Haplosalids 7 58 16.86 

Typic Haplosalids 6 23 6.69 

Entisols 
Orthents Torriorthents 

Typic Torriorthents 10 70 20.35 

Xeric Torriorthents 1 4 1.16 

Fluvents Torrifluvents Typic Torrifluvents 1 6 1.74 

Total 7 11 16 54 344 100 

 

گونه که پیش از این بیان شد، منطقه مطالعاتي همان

منظور باشد. بهسرزمین مختلف ميشامل هفت نمای

های تر شدن محاسبات، تنها یگانسازی و کوتاهساده

ریختي غالب منطقه مد نظر قرار گرفتند. برای این زمین

هایي که دارای ها، یگانریختمنظور در سطح زمین

های ریختکمینه هشت مشاهده بودند شامل زمین

Ap111 ،Pi331 ،Pl112 ،Pl211 ،Pl113 ،Pi442  و

Pi512  (. این هفت 2وارد محاسبات شدند )جدول

مشاهده را به خود اختصاص  184ریخت، تعداد زمین

درصد کل مشاهدات در سطح  54دادند که برابر 

های باشند. البته این تعداد برای سطحریخت ميزمین

قالب و -شناسي، سطح ناهمواریباالتر یعني سطح زمین

 83، 73یب به ترتسرزمین افزایش یافت و بهسطح نمای

های درصد رسید. شرح کامل برخي از یگان 100و 

 16شناختي با فراواني برابر یا بیش از ریختزمین

 اند.ارایه شده 2مشاهده در جدول 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84
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 رد مطالعهمنطقه موشناختي غالب در ريختزمينهاي راهنماي يگان -2جدول

Table 2. The legend of the dominant geomorphological units in the study area 

 

شایان رکر است که بارای انجاام محاساباتِ مرباوط باه      

هاای  ریختاي و خااک  احتماالت شرطي هر یگاان زماین  

هاا، فراوانااي نسابي مشاااهدات هار یگااان    موجاود در آن 

ریختي و هر خاکرخ در نظر گرفتاه شاده اسات. از    زمین

آنجااا کااه تعااداد مشاااهدات باارای خاااکرخ یااا یگااان    

مشااهده( باود،   ریختي گاه بسایار کام )دو یاا ساه     زمین

هاا بارای   بررسي این موارد به تنهایي اعتبار تعمیم یافتاه 

کند. برای نمونه، فامیال  رو ميها را با ابهام روبهآن نمونه

 Fine-silty, Mixed, Thermic Typicخاااااک 

Calcigypsids (Family A در منطقااه مطالعاااتي تنهااا )

Pi331 (Pi331 )ریخت دارای دو مشاهده در سطح زمین

 ست، یعني از نظر ریاضي:ا

 100%  =1 =P (FamilyA | Pi331) 

بر این اساس )یعني تنها با در نظر گرفتن مقدار احتماال  

تاوان ایان   درصد شده اسات(، ماي   100شرطي که برابر 

بیان  Pi331ریخت خاک را یک خاک شاخص برای زمین

 ،کرد. اما چون ایان نموناه تنهاا دارای دو مشااهده باود     

ای را پذیرفت. بنابراین باا  منطقي نیست که چنین نتیجه

درصد، مواردی که دارای تعداد  95در نظر گرفتن سطح 

مشاهدات کمتر از پنج درصد کل مشاهدات )یعني کمتر 

مشاهده( بودند در تفسیرهای مربوط به هار یگاان    18از 

هااا و انجااام لاایکن در تفساایر کلاااي یافتااه .وارد نشاادند

این موارد وارد محاسبات شدند؛ چراکه  ،نيمحاسبات پایا

 به هر حال این موارد، جزئي از واقعیت منطقه هستند.

ریخات و  ترتیب برای ساطوح زماین  به 4و  3های جدول

شناسااي، مقااادیر احتمااال شاارطي هاار یگااان    ساانگ

دهناد.  را نشان ماي  ریختي به شرط وجود هر خاکزمین

دلیال  ن باه سارزمی قالاب و نماای  -برای سطوح ناهمواری

ها و محادودیت حجام مقالاه، ایان     طوالني شدن جدول

   ها ارایه نشدند.  جدول
 

 

Landscape Relief/Molding Lithology Geomorphic surface 
Unit 

code 
Observations 

Piedmont 

(Pi) 
 

Fans Lime-marl alluvium Complex slope Pi331 41 

Bajadas Black shale – marl alluvium Parallel drains Pi442 18 

Disected bajadas Framinfraled lime alluvium Old-dense drained terraces Pi512 18 

Alluvial 

plain 

(Ap) 
Level terraces 

Reccent alluvium Cultivated terraces Ap111 49 

Old alluvium River meandrs Ap121 17 

Playa 

 (Pl) 
 

Segzi playa 
Fine earth, 

saline, gypsiferous lagoon sediments 

Wet zone, very saline Pl112 23 

Soft clay zone, alkaline Pl113 20 

Soft clay zone, very saline 

and  gypsiferous soil 
Pl114 17 

Borkhar playa Fine earth, slightly saline sediments Clay zone, cultivated Pl211 22 

https://www.google.com/search?q=Fine+earth,+saline,+Gypsiferous+lagoon+sediments&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwidmJzWr8zhAhVEaVAKHaLEDFEQkeECCCYoAA
https://www.google.com/search?q=Fine+earth,+saline,+Gypsiferous+lagoon+sediments&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwidmJzWr8zhAhVEaVAKHaLEDFEQkeECCCYoAA
https://www.google.com/search?q=Fine+earth,+saline,+Gypsiferous+lagoon+sediments&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwidmJzWr8zhAhVEaVAKHaLEDFEQkeECCCYoAA
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 بندي خاکريخت در سطوح متفاوت ردهبراي سطح زمين ،P(x)مقادير احتمال شرطي،  -3جدول 

Table 3. Conditional probability values, P (x), for the geomorphical level at different soil taxonomical levels. 

Surface Tot_No Family* P(x) Subgroup P(x) Great group P(x) Suborder P(x) 

Ap111 49 

Fine Mixed Thermic Typic Haploargids 0.94 Typic Haploargids 0.9 Haploargids 0.9 Argids 0.51 

Loamy-skeletal Mixed Thermic Typic Haplocalcids 0.11 Typic Haplocalcids 0.08 Haplocalcids 0.08 Calcids 0.08 

Fine Mixed Thermic Typic Haplocambids 0.33 
Typic Haplocambids 0.5 Haplocambids 0.5 Cambids 0.5 

Fine-silty Mixed Thermic Typic Haplocambids 0.8 

Fine Mixed Thermic Typic Torriorthents 0.14 
Typic Torriorthents 0.05 Torriorthents 0.05 Orthents 0.05 

Fine-loamy Mixed Thermic Typic Torriorthents 0.25 

Pi331 41 

Loamy-skeletal Mixed Thermic Typic Haplogypsids 0.25 Typic Haplogypsids 0.08 Haplogypsids 0.07 

Gypsids 0.26 

Loamy-skeletal Mixed Thermic Calcic Argigypsids 1 Calcic Argigypsids 1 Argigypsids 1 

Fine-silty Mixed Thermic Typic Calcigypsids 1 

Typic Calcigypsids 0.56 Calcigypsids 0.56 Fine-loamy Mixed Thermic Typic Calcigypsids 1 

Loamy-skeletal Mixed Thermic Typic Calcigypsids 0.33 

Fine-loamy Mixed Thermic Typic Calciargids 0.67 
Typic Calciargids 0.36 Calciargids 0.36 Argids 0.14 

Loamy-skeletal Mixed Thermic Typic Calciargids 0.75 

Loamy-skeletal Mixed Thermic Typic Haplocalcids 0.44 Typic Haplocalcids 0.33 Haplocalcids 0.33 Calcids 0.33 

Fine-silty Mixed Thermic Typic Torriorthents 0.33 

Typic Torriorthents 0.08 Torriorthents 0.08 Orthents 0.08 Fine-loamy Mixed Thermic Typic Torriorthents 0.25 

Loamy-skeletal Mixed Thermic Typic Torriorthents 0.07 

Pl112 23 

Fine Mixed Thermic Gypsic Haplosalids 0.25 

Gypsic Haplosalids 0.28 

Haplosalids 0.27 Salids 0.27 

Fine-silty Mixed Thermic Gypsic Haplosalids 0.5 

Loamy-skeletal Mixed Thermic Gypsic Haplosalids 1 

Fine Mixed Thermic Calcic Haplosalids 0.5 Calcic Haplosalids 0.5 

Fine Mixed Thermic Typic Haplosalids 0.25 Typic Haplosalids 0.15 

Pl211 22 

Fine-silty Mixed Thermic Gypsic Haplosalids 0.17 Gypsic Haplosalids 0.03 
Haplosalids 0.04 Salids 0.04 

Fine Mixed Thermic Typic Haplosalids 0.13 Typic Haplosalids 0.08 

Fine Mixed Thermic Typic Haploargids 0.05 
Typic Haploargids 0.1 Haploargids 0.1 

Argids 0.2 
Fine-silty Mixed Thermic Typic Haploargids 1 

Fine Mixed Thermic Typic Calciargids 0.67 
Typic Calciargids 0.36 Calciargids 0.36 

Fine-silty Mixed Thermic Typic Calciargids 1 

Fine-silty Mixed Thermic Typic Haplocambids 0.2 Typic Haplocambids 0.08 Haplocambids 0.08 Cambids 0.08 

Fine Mixed Thermic Typic Torriorthents 0.29 Typic Torriorthents 0.05 Torriorthents 0.05 Orthents 0.05 

Pl113 20 Fine-silty over sandy Mixed Thermic Gypsic Haplosalids 1 Gypsic Haplosalids 0.31 Haplosalids 0.22 Salids 0.22 
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Fine Mixed Thermic Gypsic Haplosalids 0.4 

Coarse-silty Gypsic Thermic Gypsic Haplosalids 0.5 

Fine-silty Mixed Thermic Typic Haplosalids 0.17 Typic Haplosalids 0.08 

Pi442 18 

Loamy-skeletal Mixed Thermic Typic Haplogypsids 0.13 
Typic Haplogypsids 0.08 Haplogypsids 0.07 

Gypsids 0.14 

Coarse-loamy Gypsic Thermic Typic Haplogypsids 0.33 

Loamy-skeletal Mixed Thermic Typic Calcigypsids 0.33 

Typic Calcigypsids 0.44 Calcigypsids 0.44 Fine-loamy Mixed Thermic Typic Calciargids 0.33 

Loamy-skeletal Mixed Thermic Typic Calciargids 0.25 

Loamy-skeletal Mixed Thermic Typic Torriorthents 0.14 Typic Torriorthents 0.05 Torriorthents 0.05 Orthents 0.05 

Pi512 18 

Coarse-loamy Mixed Thermic Typic Haplosalids 1 Typic Haplosalids 0.08 Haplosalids 0.02 Salids 0.02 

Fine-silty Mixed Thermic Leptic Haplogypsids 1 
Leptic Haplogypsids 0.5 

Haplogypsids 0.23 Gypsids 0.16 

Fine-loamy Gypsic Thermic Leptic Haplogypsids 1 

Fine-loamy Mixed Thermic Typic Haplogypsids 0.5 

Typic Haplogypsids 0.21 Coarse-loamy Gypsic Thermic Typic Haplogypsids 0.67 

Loamy-skeletal Gypsic Thermic Typic Haplogypsids 0.22 

 .(Cation-Exchange Activity Classes are not considered) : کالس فعالیت کاتیوني در نظر گرفته نشده است*

 بندي خاکشناسي در سطوح متفاوت ردهبراي سطح سنگ، P(x)مقادير احتمال شرطي،  -4جدول 

Table 4. Conditional probability values, P (x), for the lithology level at different soil taxonomical levels. 

Lithology No. Family* P(x) Subgroup P(x) Great group P(x) Suborder P(x) 

Pi33 45 

Fine-loamy Mixed Thermic Typic Calciargids 0.67 
Typic Calciargids 0.36 Calciargids 0.36 Argids 0.14 

Loamy-skeletal Mixed Thermic Typic Calciargids 0.75 

Loamy-skeletal Mixed Thermic Typic Haplocalcids 0.44 Typic Haplocalcids 0.33 Haplocalcids 0.33 Calcids 0.33 

Loamy-skeletal Mixed Thermic Calcic Argigypsids 1.00 Calcic Argigypsids 1.00 Argigypsids 1.00 

Gypsids 0.26 

Fine-loamy Mixed Thermic Typic Calcigypsids 1.00 

Typic Calcigypsids 0.56 Calcigypsids 0.56 Fine-silty Mixed Thermic Typic Calcigypsids 1.00 

Loamy-skeletal Mixed Thermic Typic Calcigypsids 0.33 

Loamy-skeletal Mixed Thermic Typic Haplogypsids 0.25 Typic Haplogypsids 0.08 Haplogypsids 0.07 

Fine-loamy Mixed Thermic Typic Torriorthents 0.25 

Typic Torriorthents 0.13 Torriorthents 0.13 Orthents 0.13 Fine-silty Mixed Thermic Typic Torriorthents 0.33 

Loamy-skeletal Mixed Thermic Typic Torriorthents 0.21 

Pi44 23 

Fine-loamy Mixed Thermic Typic Calciargids 0.33 
Typic Calciargids 0.14 Calciargids 0.14 Argids 0.06 

Loamy-skeletal Mixed Thermic Typic Calciargids 0.25 

Loamy-skeletal Mixed Thermic Typic Calcigypsids 0.33 Typic Calcigypsids 0.22 Calcigypsids 0.22 

Gypsids 0.14 Coarse-loamyGypsic Thermic Typic Haplogypsids 0.33 
Typic Haplogypsids 0.17 Haplogypsids 0.13 

Loamy-skeletal Mixed Thermic Typic Haplogypsids 0.38 
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Loamy-skeletal Mixed Thermic Typic Torriorthents 0.36 Typic Torriorthents 0.13 Torriorthents 0.13 Orthents 0.13 

Pi51 20 

Coarse-loamy Mixed Thermic Typic Haplosalids 1.00 Typic Haplosalids 0.08 Haplosalids 0.02 Salids 0.02 

Fine-loamy Mixed Thermic Typic Gypsargids 1.00 Typic Gypsargids 1.00 Gypsargids 1.00 Argids 0.03 

Coarse-loamyGypsic Thermic Typic Haplogypsids 0.67 

Typic Haplogypsids 0.29 

Haplogypsids 0.30 Gypsids 0.21 

Fine-loamy Mixed Thermic Typic Haplogypsids 0.50 

Loamy-skeletalGypsic Thermic Typic Haplogypsids 0.44 

Fine-loamyGypsic Thermic Leptic Haplogypsids 1.00 
Leptic Haplogypsids 0.50 

Fine-silty Mixed Thermic Leptic Haplogypsids 1.00 

Ap11 54 

Fine Mixed Thermic Typic Haplosalids 0.13 Typic Haplosalids 0.08 Haplosalids 0.02 Salids 0.02 

Fine Mixed Thermic Typic Haploargids 0.95 Typic Haploargids 0.90 Haploargids 0.90 Argids 0.51 

Loamy-skeletal Mixed Thermic Typic Haplocalcids 0.11 Typic Haplocalcids 0.08 Haplocalcids 0.08 Calcids 0.08 

Fine Mixed Thermic Typic Haplocambids 0.50 
Typic Haplocambids 0.58 Haplocambids 0.58 Cambids 0.58 

Fine-silty Mixed Thermic Typic Haplocambids 0.80 

Fine-loamy Mixed Thermic Typic Torriorthents 0.50 
Typic Torriorthents 0.08 Torriorthents 0.08 Orthents 0.08 

Fine Mixed Thermic Typic Torriorthents 0.14 

Pl11 65 

Coarse-siltyGypsic Thermic Gypsic Haplosalids 0.50 

Gypsic Haplosalids 0.78 

Haplosalids 0.63 Salids 0.63 

Fine-silty over sandy Mixed Thermic Gypsic Haplosalids 1.00 

Fine-silty Mixed Thermic Gypsic Haplosalids 0.67 

Loamy-skeletal Mixed Thermic Gypsic Haplosalids 1.00 

Fine Mixed Thermic Gypsic Haplosalids 0.90 

Fine Mixed Thermic Calcic Haplosalids 0.75 Calcic Haplosalids 0.75 

Fine-silty Mixed Thermic Typic Haplosalids 1.00 
Typic Haplosalids 0.23 

Fine Mixed Thermic Typic Haplosalids 0.25 

Fine Mixed Thermic Typic Calciargids 0.17 Typic Calciargids 0.07 Calciargids 0.07 Argids 0.03 

Fine-loamy Mixed Thermic Typic Haplocalcids 0.33 Typic Haplocalcids 0.08 Haplocalcids 0.08 Calcids 0.08 

Fine Mixed Thermic Typic Haplocambids 0.33 Typic Haplocambids 0.17 Haplocambids 0.17 Cambids 0.17 

Fine-silty Mixed Thermic Typic Torriorthents 0.33 Typic Torriorthents 0.03 Torriorthents 0.03 Orthents 0.03 

Pl21 22 

Fine-silty Mixed Thermic Gypsic Haplosalids 0.17 Gypsic Haplosalids 0.03 
Haplosalids 0.04 Salids 0.04 

Fine Mixed Thermic Typic Haplosalids 0.13 Typic Haplosalids 0.08 

Fine-silty Mixed Thermic Typic Calciargids 1.00 
Typic Calciargids 0.36 Calciargids 0.36 

Argids 0.20 
Fine Mixed Thermic Typic Calciargids 0.67 

Fine Mixed Thermic Typic Haploargids 0.05 
Typic Haploargids 0.10 Haploargids 0.10 

Fine-silty Mixed Thermic Typic Haploargids 1.00 

Fine-silty Mixed Thermic Typic Haplocambids 0.20 Typic Haplocambids 0.08 Haplocambids 0.08 Cambids 0.08 

Fine Mixed Thermic Typic Torriorthents 0.29 Typic Torriorthents 0.05 Torriorthents 0.05 Orthents 0.05 

   
0.65 

 
0.49 

 
0.47 

 
0.35 

 .(Cation-Exchange Activity Classes are not considered) : کالس فعالیت کاتیوني در نظر گرفته نشده است*
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رود، برای هار ساطح   طور که انتظار ميطور کلي همانبه

بنادی  ریختي، احتماال شارطي در هار ساطح رده    زمین

یاباد.  بندی خاک، کاهش ميخاک برای سطوح باالتر رده

 Ap111ریخاات باارای ماااال احتمااال مشاااهده زمااین  

(Ap111 به شرط وجود خاک )Fine, Mixed, Thermic 

Typic Haplargids (FamilyB،)  است و یا به  95/0برابر

 زبان ریاضي:  

 0.95=P (Ap111| FamilyB) 

صورت زیر محاسبه شاده  شایان رکر است که این عدد به

طاور مشاابه   است )محاسبات برای دیگر ساطوح نیاز باه   

 باشند(:مي

 Fine, Mixed, Thermic Typicاحتمال مشاهده خااک  

Haplargids (FamilyB    در کل منطقاه برابار اسات باا ) 

عادد( نسابت باه کال      34تعداد مشاهدات ایان خااک )  

 عدد(، پ) داریم: 344مشاهدات )

   9.88% =344  ÷34  =P (Ap111) 

( در FamilyB) Bو احتمااال همزمااان خاااک فامیاال    

برابر است با تعاداد مشااهدات ایان     Ap111ریخت زمین

عدد( نسابت باه کال     32) Ap111ریخت خاک در زمین

 عدد(، پ) داریم: 344مشاهدات )

   9.30% =344  ÷32  =P (FamilyB) 

باه شارط    Ap111ریخت احتمال مشاهده زمین ،بنابراین

تقسایم   خارج قسامت  برابر است با Bوجود خاک فامیل 

و  Bفامیال   همزماان توزیل احتماال   احتمال غیرشرطي

درصاااااد(،  3/9عناااااي )ی Ap111ریخااااات زماااااین

 88/9)یعناي   Ap111ریخت زمین غیرشرطي احتمال بر

 درصد( و به بیان ریاضي:  

  0.94% =9.88  ÷9.30  =P (Ap111| FamilyB) 

 SubG-Bیاا   Bبرای ساطح زیرگاروه مرباوط باه خااک      

احتماال مشااهده    ،(Typic Haplargids)یعني زیرگاروه  

برابر  SubG-Aبه شرط وجود خاک  Ap111ریخت زمین

 است و یا به زبان ریاضي: 9/0

  0.90=P (Ap111| SubG-B)  

Haplargids (GG-B )این مقدار برای سطح گروه بازر   

ترتیب برابر با ( بهSubO-B) Argidsو برای سطح زیررده 

 شده است. به بیان ریاضي: 51/0و  90/0مقدار 

 0.90=P (Ap111| GG-B)   

 0.51=P (Ap111| SubO-B)  

با توجه به مقادیر باالی احتمال شرطي و نیز تعداد زیااد  

توان این خاک را یک مشاهده(، مي 34مشاهدات )یعني 

دانست. به بیاان   Ap111ریخت خاک شاخص برای زمین

سازی که منجار  ه فرآیندهای خاکتوان گفت کمي ،دیگر

تا حد بسایار زیاادی    ،اندبه تشکیل این فامیل خاک شده

-ریخااتدارای ارتبااطي تنگاتناگ بااا فرآینادهای زماین    

ریختاي  شناختي یاا ژئومورفولاوژیکي ایان یگاان زماین     

(Ap111بوده )قدر قوی بوده است که اند. این ارتباط، آن

 ،درصاد  51حتي در ساطح زیاررده باا احتماال حادود      

برد. این مقادار   Ap111ریخت وجود زمینتوان پي به مي

احتمال در بحث شناسایي خااک، مقادار بزرگاي اسات.     

برای مقایسه، کافي است یادآوری گاردد کاه یاک یگاان     

باشد که یاک خااک دارای   خاک، زماني یگان همگن مي

درصاد   25درصد و خاک مشابه آن نیز  50مقدار کمینه 

(. Soil Science Division Staff, 2017) یا بیشاتر باشاد  

حال برای خاک مذکور در سطح زیررده، مقادار احتماال   

درصاد شاده کاه خاود نشاانگر ارتبااط قاوی         51حدود 

 سرزمین است.نمای-خاک

ریختاي و  هایي تقریباً برای همه سطوح زمینچنین یافته

شوند. برای ها مشاهده ميبندی خاکدر همه سطوح رده

 Pl21ریختاي  مال شرطي مشاهده یگان زمیننمونه، احت

(Pl21در سااطح ساانگ )  شناسااي باارای خاااکFine, 

Mixed, Thermic Typic Calciargids (FamilyD در )

-GG(، گاروه بازر  )  SubG-Dسطوح فامیل، زیرگاروه ) 

D( و زیررده )SubO-D:به شرح زیر است ) 

0.67 =P (Pl21| FamilyD)  

0.36=P (Pl21| SubG-D)  

0.36=P (Pl21| GG-D)  

0.20=P (Pl21| SubO-D)  

هاا و  بنادی خااک  وجود چنین روندی بارای ساطوح رده  

خاواني سااختار   خوبي بیاانگر هام  ریختي بهسطوح زمین

بنادی  مراتبي روش ژئوپادولوژی باا سااختار رده    سلسله

طاور کاه   ها همانباشد. از طر  دیگر، این یافتهخاک مي

 ها را در خالل سلساله خاکخوبي تفرق رود، بهانتظار مي

آباادی و  دهند. بااقری باداغ  ریختي نشان ميمراتب زمین

( نیاز بارای منطقاه شارق اصافهان باه       2019تومانیان )

 Bagheriهاااای مشاااابهي دسااات یافتناااد )  یافتاااه

Bodaghabadi & Toomanian, 2019 ،همچناااین .)

های تفارق خااک   دست آمده توسط شاخصهای بهیافته

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84
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های مزبور راستا با یافتهاصفهان نیز همبرای منطقه شرق 

(. در بررسااي تنااوع Toomanian et al., 2006اساات )

های های دیگر نیز یافتههای نقشه خاک در پژوهشیگان

 Jafari et al., 2013مشااابهي ارایااه شااده اساات )   

Esfandiarpour et al., 2009; .) 

چنانچه مقدار احتمال شارطي بارای دو یاا چناد ساطح      

یختي به شرط وجود یک خاک تغییر نکناد، ایان   رزمین

بدان معني است کاه فرآیناد تکااملي خااک در ایان دو      

داری نداشاته اسات.   ریختي تغییارات معناي  سطح زمین

شناسي با برای نمونه اگر مقدار احتمال برای سطح سنگ

ساارزمین براباار باشااد، یعنااي سااطح     سااطح ریخاات 

ن است و سرزمیتر از سطح ریختشناسي که پایینسنگ

گونه کاه انتظاار   تری ایجاد کند، آنهای همگنباید یگان

رود، در واقعیت تغییر قابل توجهي در فرآیند تکااملي  مي

وجاود یاا عادم     ،وجود نیاورده است. بنابراینآن خاک به

ریختاااي )در اینجاااا ساااطح وجاااود آن ساااطح زماااین

شناسااي( تااأثیری در جداسااازی بیشااتر و بهتاار  ساانگ

و  4و  3سات. باا مقایساه دو جادول     هاا نداشاته ا  خاک

-سارزمین و نماای  های مربوط باه ساطح ریخات   جدول

شاود  مشاهده مي ،اند(سرزمین )در این مقاله آورده نشده

های در برخي موارد، احتمال شرطي سطوح مختلف یگان

ریختي به شرط وجود یاک خااک، تفااوتي باا هام      زمین

 ,Fine, Mixedیاا   Bندارند. بارای نموناه بارای فامیال     

Thermic Typic Haplargids   باارای سااطوح مختلااف

 ریختي داریم:زمین
P (Ap111| FamilyB) = (Ap11| FamilyB) = 

0.95  =P (Ap1| FamilyB) 

 1=P (Ap| FamilyB) 

این بدان معني است که این فامیل خاک، چندان تحت 

شناسي قرار ریخت و سطح سنگتأثیر سطح زمین

سرزمین هم تأثیر کمي در ریختنگرفته است و سطح 

توان چنین برداشتي هم تکامل آن داشته است. البته مي

داشت که تأثیر همه این سطوح روی تکامل این خاک 

تر یکسان بوده است و همه تحت تأثیر یک عامل مهم

این خاک  ،شودطور که مالحظه مياند. همانقرار گرفته

رای اف  عبارتي دا است و به Haplargidsیک خاک 

باشد. شرایط تشکیل این تجمل رس یا اف  آرجیلیک مي

لیکن  .اف ، نیازمند آب و هوایي مرطوب و پر باران است

 ،اکنون اقلیم خشک دارد با توجه به اینکه این منطقه هم

توان نتیجه گرفت که در گذشته، اقلیم منطقه مي

مرطوب بوده و این خاک در آن دوران تکامل یافته و 

آن دیگر چندان تغییراتي نکرده است. پ) از 

اند نقش هایي که در این محدوده انجام شدهپژوهش

اند خوبي نشان دادهها بهاقلیم گذشته را در تشکیل خاک

(;Bayat et al., 2011 Ayoubi et al., 2006 ،از طرفي .)

این موضوع به طور ضمني نشان دهنده قدیمي بودن 

سن سطوح  ،و به عبارتيباشد این سطوح ژئومورفیک مي

اند. بنابراین چون تأثیر ژئومورفیک نیز تأثیرگذار بوده

ساز مانند های خاکاقلیم بسیار بیشتر از دیگر عامل

ها و پوشش گیاهي بوده است شناسي، ناهمواریسنگ

ریختي های زمین)که این عوامل در جداسازی یگان

ر این شوند(، اقلیم گذشته اثطور مستقیم وارد ميبه

ریختي را در تکامل خاک پوشانده است و های زمینیگان

به همین دلیل، مقدار احتمال همه این سطوح 

  اند.ریختي با هم برابر شدهزمین

چنااین مااواردی در منطقااه مطالعاااتي باارای سااطح     

شناسي در بسیاری از موارد سرزمین با سطح سنگریخت

مواد مادری  توان گفت هرچندمي ،شود. بنابرایندیده مي

ریختاي  هاای زماین  شناسي سبب تفکیک یگاان یا سنگ

های منطقاه  اما این عامل روی تغییرات خاک ،شده است

مطالعاتي کمتر تأثیرگذار بوده اسات و یاا اینکاه عوامال     

هاا و اقلایم گذشاته( تأثیرگاذاری     دیگر )مانند ناهمواری

اناد.  رنگ نمودهبیشتری داشته و نقش مواد مادری را کم

هااای همانناادی توسااط اساافندیارپور و همکاااران  فتااهیا

 ,.Esfandiarpoor et al( برای منطقاه باروجن )  2009)

( باارای 2019آبااادی و تومانیااان )(  و باااقری بااداغ2009

 & Bagheri Bodaghabadiمنطقااه شاارق اصاافهان )

Toomanian, 2019 .گزارش شده است ) 

 شایان رکر است که ارتباط باین خااک و اجازای نماای    

هاای  طور کیفي و گاه با برخي شاخصسرزمین بیشتر به

اناد  تفرق خاک )با عدد و رقم( مورد بررسي قارار گرفتاه  

(Esfandiarpour Boroujeni & Safari, 2014 و )

اما اعداد و ارقاام   .دست آمده استهای همانندی بهیافته

هاای تفارق خااک وقتاي نسابت باه       مربوط به شااخص 

باشاند و یاک   قابل تفسیر مي ،شوندهمدیگر سنجیده مي

ولاي عادد احتماال     .عدد به تنهایي مفهوم خاصي نادارد 

شرطي به تنهاایي دارای مفهاوم باوده و مقادار احتماال      
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ریخت را در بر اسااس وجاود یاک یاا     مشاهده یک زمین

 کند.چند خاک در منطقه مورد نظر بیان مي

توان دید برای هر ساطح  همچنین مي ،5براساس جدول 

ریختي از ساطح فامیال باه سامت ساطوح بااالتر       زمین

ه است. بندی خاک، مقدار احتمال شرطي کاهش یافترده

کناد کاه ساطوح    طور کمّي ثابات ماي  این موضوع نیز به

بندی خاک، پراکنش بیشتری را در هر سطح تر ردهپایین

ریختي دارند )به همین دلیل احتمال مربوط به آن زمین

کند در سطوح ضمني بیان مي طورباشد( که بهبیشتر مي

هاا بیشاتر اسات.    بندی خااک، تفارق خااک   تر ردهپایین

دسات آماده   های بسیاری بههایي در پژوهشچنین یافته

 ,.Keshtkar et al., 2018 ،Abbaszadeh et alاسات ) 

2015 ،Esfandiarpour Boroujeni & Safari, 2014 ،

Jafari et al., 2013.) 

 

 

 بندي خاکشناختي و هر سطح ردهريختمقادير ميانگين احتمال شرطي براي سطح زمين - 5جدول 

Table 5. The average of the conditional probability values for the geomorphological level and each level of 

soil taxonomical levels. 
Family Sub-Group Great Group Sub-Order  

0.72 0.56 0.53 0.44 Landscape 
0.67 0.51 0.48 0.38 Relief/Molding 
0.65 0.49 0.47 0.35 Lithology 
0.58 0.42 0.41 0.27 Geomorphic Surface 

 

مقادیر میانگین احتمال شرطي را براساس همه  5جدول 

شناختي و هر ریختمشاهدات و برای هر سطح زمین

طور که دیده دهد. همانبندی خاک نشان ميسطح رده

-ها با آنچه مورد انتظار است، همروند کلي داده ،شودمي

یعني فرآیندهایي که سبب تفکیک  .خواني دارند

روی تفکیک یا تفرق  ،شوندریختي ميهای زمینیگان

ها با دستاوردهای اند. این یافتهها هم اثرگذار بودهخاک

های طور کیفي و یا با شاخصهای دیگر که بهپژوهش

سرزمین تفرق خاک به بررسي ارتباط بین خاک و نمای

 ,.Jafari et al., 2013 ،Esfandiarpour et alاند )پرداخته

2009 ،Toomanian et al., 2006)،  هماهنگ است. از

دهند که در هر سطح از این نتایج نشان مي ،طرفي

چند درصد از طبقات سلسله  ،شناسيسطوح خاک

شناسي منتصب به آن خاک تفکیک خاکمراتب زمین

گردند. برای نمونه با مشاهده یک فامیل خاک مي

درصد احتمال سطح  58توان به طور میانگین با مي

ا ریخت منتصب به آن فامیل خاک را شناسایي یزمین

تفکیک کرد. این مقدار برای سطح نمای سرزمین مربوط 

 یابد.درصد افزایش مي 72به آن فامیل خاک به 

بندی خاک با سطح منظور درک بهتر ارتباط سطح ردهبه

صورت به 5های جدول ریختي، یافتههای زمینیگان

طور که دیده اند. همانارایه شده 3نمودار در شکل 

قالب -شناسي و ناهمواریسنگبرای دو سطح  ،شودمي

دیگر نزدیک هستند. این خطوط مربوطه بسیار به هم

 3های طور موردی در جدولهایي که بهموضوع نیز یافته

اند را در حالت کلاي و برای همه منطقه تأیید آمده 4و 

کند. به بیان دیگر در این منطقه مطالعاتي، مي

ریختي در های زمینفرآیندهایي که سبب تفکیک یگان

اند سبب تغییرات نتوانسته ،اندشناسي شدهسطح سنگ

 .ها بشونددر تکامل یا پراکنش خاک
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 شرطي است(مقادير ميانگين احتمال  Yبندي خاک )محور شناختي و هر سطح ردهريخترابطه کمّي بين سطح زمين -3شکل 
Figure 3. Quantitative relationship between geomorphological and taxonomical levels (Y axis is the average 

of the conditional probability values) 
 

 

 کلي گيرينتيجه

ریخت، یک رابطه دو طرفه است و رابطه خاک با زمین

ریختي نشانگر یک هر زمین ،رودکه انتظار ميهمانطور 

توان انتظار مي . بنابراین،)یا چند( خاک مشخص باشد

گر داشت یک )یا چند( خاک مشخص نیز نشان

د. در این نهای مشخصي باشریختریخت یا زمینزمین

پژوهش با احتماالت شرطي به طور کمّي ثابت شد 

تکامل خاک با ارتباط قوی و تنگاتنگي بین تکوین و 

ریخت حاکم بر آن وجود دارد. به همین محیط زمین

های ریختتوان فقط در زمینها را ميبرخي خاک ،دلیل

شرایط  ها باخاک رابطه نزدیک بینای یافت. این ویژه

 محیطي حاکم بر آنها و یا به عبارت دیگر با سطوح

ریخت یک رابطه با نسبت یکسان یا ثابت مختلف زمین

ریخت در تکوین و و تأثیر سطوح مختلف زمیننیست 

 .باشدها در منطقه مطالعاتي متفاوت ميتکامل خاک

بر  ریختيزمینها و سطوح ناهمواریتأثیر که طوریبه

 مواد مادریبیش از   ،های منطقهخاکتکوین و تکامل 

 . بوده است
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Abstract 
Soils are the outermost layer of the earth's crust, and they are closely interrelated with the 

formation of the land on which they are formed and developed. Therefore, any change in the 

geomorphic processes affects the soil-forming processes. "Soil geomorphology" is an assessment 

of the genetic relationships between soils and landforms. Although the relationships between 

landforms and soils have been investigated by researchers, a quantitative evaluation of the 

relationship between soil and geomorphic surface has been less considered. However, the soil-

geomorphology relationship is a two-way relationship, and a question arises here is that how an 

observed soil can indicate geomorphic surfaces or landforms? Accordingly, the current research 

tries to examine this issue with the use of statistics and conditional probability. For this purpose, 

the geomorphic units of the central region of Isfahan were delineated using geopedology approach 

(Zinck method) and 344 soil profiles were analyzed, and the conditional probability of the 

existence of each geomorphic unit was obtained on condition of observation of different soils. The 

findings quantitatively showed that there is a strong and close relationship between soil 

development and formation and the geomorphic condition, so that some soils can be found only in 

certain geomorphic unit. In other words, the soil is an indicator/unique soil for the geomorphic unit. 

Due to the similar relationship between the geomorphical levels and the soil taxonomical levels, the 

diversity increased as the taxonomical levels increased from orders to the families. Also, the 

findings showed slightly in the study area that the effect of "landforms and topography" on the 

development and formation of soils is more than parent material. 
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