
 

 

 

 



 

 

 مقدمه 

هدف وانگیزه اصلی این کارعلمی این است که با همکاری اساتید وکارشناسان مجرب با گررای  هرای 

فرهنر  مورور دربرر گیرنرده وااه هرای تخووری و  علوم خاک نسبت به  تهیه یکرشته  مختلف در

فاده نرره تنهررا مررورد اسررت)  e-bookفارسرری اارردام گررردد تررا بوررورک ا کترونیررک    –فنرری انگلیسرری 

لوم خاک ارارگیرد بلکه کارشناسان وعالاه مندان علوم دیگر نظیر آب ،محری  ییسرت ، کارشناسان ع

ایدور، سررامانه هررای اتالعرراک ایرافیررایی و کشرراوریی، یمررین شناسرری، اوومورفو رروای ،سررنج  

 دیگررشته های مرتب   نیزبتوانند ایآن بهرره منرد  شروند د بردیهی اسرت در تردوین ایرن فرهنر  مورور

درایرن  ارامع تررین منبرع موارود بهرره بررداری گررددد بایستی ایمنابع مختلف کره ترا کنرون منتشرر شرده

:خاکشناسرری  انتشرراراک دانشررگاه تهررران  دهرر مررورد، فرهنرر  نرروین کشرراوریی و منررابع تبی رری، الررد 

می باشد که توس   اساتید براسته شاخه خاک ، گروه کشاوریی و منرابع تبی ری فرهنگسرتان  (۳۱۳۵

 لوم تهیه شده استد  ع

هدف اصلی ای تهیه این مجموعه راابت برا سرایر منراب ی کره ترا کنرون  منتشرر شرده نمری باشرد بلکره در 

ن یرک مجموعره اصراال اک  تخووری درعلروم خراک و دیگرر علروم آسرا دسرتر  گااشرتن سرریع  و

ر چره موروربودن ایرن وابسته است که بتواند به آسانی اابلیت تکمیل و به روی رسانی داشته باشد ، اگر

یرک تورویر گراهی مری توانرد گویرا تررای آن ره  مجموعه نیزیک امتیای ویژه محسروب مری گرردد ،ییررا

 راِیرررررررررررررره مرررررررررررررری شررررررررررررررودد باشررررررررررررررد کرررررررررررررره در یررررررررررررررک مررررررررررررررتن چنررررررررررررررد صررررررررررررررفحه ای ا

ب رد ای گاشرت چنرد مراه ای دردسرتر  گااشرتن نسرخه اور ایرن فرهنر  مورور در سرایت انجمرن علروم 

به این نتیجه رسیدی  که الب همکاری ان ت دادی ای اساتید وعالامند خاک ایران و دریافت اظهار نظر

دد در ویراسرت دوم ومشارکت بیشتردرتکمیل چنین کارمه  و دشواری نیای به یمان تروننی ترری دار

که اکنون به  ضورهمکاران وعالاه مندان  تقدی  می گردد، تالش شده است ایمنابع بیشرتری درکامرل 

بهره برداری شود و ضمن باینگری کلی، اصاال اک و وااهای ادیردی نیرز  کردن متون و ت اریف 

 اضافه گرددد  

ایکشوردعوک میشود ما را در تکمیل هم نان ای کلیه متخووین و اساتید براسته درداخل وخارج   

ایررن کاراریشرررمند و مانررردگار یرراری و مسررراعدک فرماییددامیررردواری  همکرراران عالاررره منرررد، نظرررراک و 

پیشراپی  ایهمکراری و ارسرار فرماینردد  farshad@itc.nlک تکمیلی خود را به آدر  ایمیرل پیشنهادا

 کمیل این مجموعه سپاسگزاری می گردددمشارکت شما در ت
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 عالو   نشانگر گرای  های مختلف( مورد استفاده:

 

Remote sensing-------Rs 

Soil degradation------Sd 

and conservation 

Soils (soil-physics, soil  

-chemistry, etc---no sign 

 

GPS--------------------Gs 

 

Land evaluation-------Le 

 

Micromorphology----Sm 

 

Geology----------------Gl 

 

Geomorphology-----Gm 

 

GIS---------------------Gi 

 

 

Letter A: 
 

A horizon 

 

 O: افق ساحی و یا ییر افق Aافق 

 

 

O: Plant litter 

A: leaching,  

    organic matter 

E:  maximum eluviation 

     high sand, quartz  

     concentration 

B: illuviation/accumulation 

    clay, iron, o.m. 

C: parent material 

لوتی ای دو افق  د واس  بین هر یک ای این افق ها و یا  مخ

و غیره عالمت AB ،A/B، AE  ، A/Eمیتواند بشکل های 

 گااری بشوند

 ABC, AC soils ABC خاکی است تکامل یافته با هر سه افق 

AC  خاکی است بدون افقB  و یا ب بارک دیگر خاک تکامل

 نیافته

Abrasion (Sd) 

Abrasion is the mechanical scraping of a 

rock surface by friction between rocks and 

moving particles during their transport by 

wind, glacier, waves, gravity, running water 

or erosion. 

 

 
 

سای  یا خراشیدگی سن  ها     مل و انتقار این سن  ها 

بوسیله باد، یخ ار، آب، امواج  دریا   باٍعث سای  آن ها می 

گردد(  

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYzM7k5uDeAhUxsKQKHQjMAwAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ck12.org/earth-science/Mechanical-Weathering/lesson/Mechanical-Weathering-HS-ES/&psig=AOvVaw01onPhPKbQnuOc9stKMMeH&ust=1542728718729576
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/originals/f6/48/8a/f6488acb6cc25c31e41b3b85f15d5060.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/pin/122441683600081694/&docid=Pjb9sWoEcHjY-M&tbnid=bcXMc5KFrEqeeM:&vet=10ahUKEwjFkfmN5eDeAhUHzaQKHawhBR8QMwh9KDcwNw..i&w=1647&h=1094&bih=603&biw=1280&q=abrasion%20geology&ved=0ahUKEwjFkfmN5eDeAhUHzaQKHawhBR8QMwh9KDcwNw&iact=mrc&uact=8


Abrupt boundary (see also sliding) 

 

 مری باری   بین افق ها در پروفیل خاک(

Absolute age )سن مالق  مثال در مورد سن رسوباک 

Absorbed water: 

Water that Fills the voids of a soil 

 آب ااب شده :

 آب نگهداری شده در  فره های ریز خاک 

Absorption (Rs) 

 
 :ااب

 محل های ااب آب ن کا  گیاه و منحنی نمونه ا

Abundance 

 

  
 

 وفور یا فراوانی

 

فراوانی  که های رنگین  ماتلین ( ، سنگریزه و غیره در  

 نیمرخ خاک د 

Abyssal (Gm) بخ  خیلی عمیق دریا 

Accelerated erosion (Sd) فرسای  شتابنده 

Accommodation (degree of) (Sm) راه همسایی دراه اایابی یا د 

Accommodated (Sm) 

 

 a همسای یا اای داده شده 

b تا اندایه ای همسای = partially accommodated 

 c اای داده نشده = 



Accumulation (Gm)  انبارش= تجمع مواد  اصل ای تخریب یا انتقار مواد 

Accuracy estimation (Gi) دات  برآورد  

Acid soil خاک اسیدی 

Acid bog soil خاکهای مردابی اسیدی 

Acidic rock (Gl)  سن  اسیدی مانند گرانیت  آذرین درونی(، ریو یت  آذرین

 خروای(

Acidity  اسیدیته یا اسیدی شدن 

Acid precipitation باران یا نزونک اسیدی 

Active (in the field of remote sensing) 

 

 ( Rs  سیست  ف ار 

میناتیسی است که به  -د انرای ا کتروسنجنده دارای مو 

ترف اس  و یا پدیده مورد نظر فرستاده میشود و بایتاب آن 

 امع آوری و ثبت میشود

Active fault (Gl) گسل ف ار 

Actual evapotranspiration (Le/Rs) تبخیر و ت رق واا ی 

در  كثرا د عموما قت ر -تبخیر آوردبر رم مو یهاـشرو

 یاتكنو و رفتـپیش با ویهمرا تداس عهرمز یك ساح

ده  تفاسا با ا يوا قت ر تبخیر و آوردبر نمكاا ، هاارهماهو

  است هشد ه افر سیعو ساحای دور در  سنج  تكنیكای 

Actual land suitability (Le) تبقه بندی تناسب اراضی در  ار  اضر 

Additive colors (Rs) 

 

  (یام  یرنگ بی ترک یشیافزا ایو  ندهیافزا یرن  ها

دو بدو ارمز و  بی ترک یشیافزا یرنگها: راست دست شکل

 یمنته ویرد انیس مجنتا، یهارن   لیو سبز که به تشک یآب

 یمنته دیسف رن  به که را رن  هرسه بیترک وه  شودیم

 دهدیم رانشان( شودیم

 رویهی ف انی(، سیمجنتا  سرخاب بیشکل دست چپ: ترک

 دیتو  کهرا  جهینت وسه رن ( ( و یرد  دوبدو و هر یا

نشان  است فقدان رن (  اهیو سبزو س یارمز، آب یرنگها

 (S ارااع به  رف   دهدیم

Adhesion دگردوسی= چسبندگی 

Adsorbed water: 

Water that is held in a film on the surface of 

soil particles 

 
 

ساح ااب یا نگهداری شده در آب برون اابی،  نیه آب 

 ذراک خاک

 

ااب ساحی   نظیر  ااب ساحی کاتیون  +( -رونشینی 

https://www.nasa.gov/sites/default/files/active_sensor.png


 
   1       2                   3                     4 

 ( بر روی ساح  کانی های ر (-وآنیون ها  

 شکل روبرو: 

 Clay surfaceساح  ذراک ر   – ۱

 Stern layer  نیه استرن -۲

 Gouy layerنیه گوی  -۳

 Bulk solution  ور  خاکمحل  -۴

Aeolian = Eolian (Sd/Gm) بادی 

Aeolian deposit (Sd/Gm) بادرفت 

Aeration هوا دهی -تهویه 

Aerial camera (Rs) 

 

 دوربین عکسبرداری هواوی

Aerial photograph (Rs) 

 

 عکس هوایی

Aerial triangulation (Rs) برای تفسیرعکس های هوایی( مثلث بندی    

Aerosol  اامد، مایع و گای شناور درهوا  ذراک ریز 

Affine transformation (Rs) 

An important class of linear 2-D geometric 

transformations which maps variables 

(e.g.pixel intensity values located at position 

x1,y1; an input image) into new variables 

(e.g.x2,y2 in an output image) by applying a 

linear combination of translation, rotation, 

scaling and/or shearing (i.e. non-uniform 

scaling in some directions) operations.  

یکنوع تبدیل هندسی دو ب دی  ساح به ساح( که با استفاده 

 مقیا ، گردش و غیره بکار میرودپارامتر در تبدیل  ۶ای 

Affluent (tributary) 

 

 رودک  شاخه فرعی رودخانه(

 

https://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/value.htm
https://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/value.htm
https://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/translte.htm
https://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/translte.htm
https://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/rotate.htm
https://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/rotate.htm
https://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/scale.htm
https://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/scale.htm


 
 

Afforestation (Sd) انگل کاری 

After image (Rs) توویر ثانویه 

Agglomerate (Gl) )آذراوش اگلومرا 

Aggregate (Sm) 

 

 خاکدانه

Aggregate nodule (Sm) )گرهک مجتمع  در میکرومورفو وای 

Aggregate stability پایداری خاکدانه 

Aggrotubule (Sm) اگروتیوبور 

Aging (of excrements) (Sm)  میکرومورفو وای(کهنگی  یا سن( مواد دف ی  در 

Agric horizon  بروش آمریکایی(افق اگریک  در رده بندی خاک 

Agro-ecological zone اکو وایکی-پهنه یراعی 

Agronomic (Le) کشاوریی یا  یراعی 

Airborne (Rs)   هوا برد، بوورک هوایی   مل  و یا انتقار می شود 

Air dry soil sample: 

When the material appears to be dry, but still 

has some absorbed moisture in its pore 

structure 

 نمونه خاک خشک شده در هوا  

Albedo (Rs)  بایتاب بایتاب  بخشی ای انرای تابشی به یک  ر اس   که

 در صد است ۳۴میشودد مثار: بایتاب نوری کره یمین 

Albic horizon 

 

 افق آ بیک  در رده بندی خاک بروش آمریکایی(

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Vermilion_wabashrivermap.png


Albite (Gl) اک ها(آ بیت  یک کانی ای گروه فلدسپ 

Alfisols (e.g., Udalfs, Ustalfs, Xeralfs, etc)  آمریکایی(آ فی سل   در رده بندی خاک بروش 

Algorithm (Gi)  آ گوریت 

Alkali-Feldspar (Gl)  فلدسپاک های الیایی 

Alkali flat (Gm)  دشت الیا Gm  ) 

Alkali soil :خاک الیا 

درصد  ۱۵د ی ییاد، و بیشتر و سدی  تبا  5د8برابر   pHبا 

 یا بیشتر

Alkaline الیایی= دارای خاصیت الیایی 

Alkaline soil  الیایی:خاک 

 و بیشتر pH ۷هر خاکی با 

Alkalinization=Alkalization (Alkalinisation)  )الیاوی شدن  خاک 

Almanac (Gs) ادور مختواک نجومی 

Allophane :آ وفان 

ک  بخووص در خاک هایی کانی بی شکل  آمورف( در خا 

شا خاکسترهای آتشفشانی( که ای سیلیکاک ها و سزکویی با من

 اکسید آ ومینیوم تشکیل شده است

Aluminium (Al)  عنورآ ومینیوم 

Alluvial (Gm) 

 

 آبرفتی

Alluvial fan 

and its 

geopedolog

ical 

subdivision

, Apicals (

and  Medial

)Distal 

  

 

و ییر وا دهای آن  ل(وباک بادبزنی شکمخروت افکنه  رس

 متفاوکبا نوع خاک، نحوه استفاده اراضی 

 
Alluvial deposit نهشته  یا  رسوباک آبرفتی 

Alluvial flat(Gm) کفه آبرفتی 

Alluvial plain(Gm) دشت آبرفتی 

Alluvial soils  آبرفتی   در سیست  ادیمی رده بندی خاک های آ وویار یا

 خاک(

Alluvial terrace(Gm) پادگانه آبرفتی 

 

 نمونه ای ای ترا  های رودخانه ای در مناقه ای در اسپانیا

 

 



 

 

Alluvium آبرفت 

Alteration (In soil micromorphology:) 

    Isomorphous, Mesomorphous, 

Katamorphous 

 دگرسانی:

دگرسانی نیمه تمام یا  ،ف دگرسانی ک  یا ایزومور   

 تامورفمورف، دگرسانی کامل  یا کامزو

Alteration pattern (Gm) دگرسانی با پاترن  بقایای گودا ی 

Alteromorph (Sm)  )آ ترومورف  استحا ه 

Alteromorphic nodule (Sm) گرهک دگرسان 

Altitude  دریای آیادنسبت به ساح :ارتفاع 

Altimeter ارتفاع سنج 

 
Amorphous بی شکل 

Amorphous organic fine material (Sm)  مواد آ ی ریز بی شکل 

Amphibole (group: e.g., hornblende, 

tremolite...)  

 آمفیبور  گروه مهمی ای کانی های سیلیکاته(

Amplitude  دامنه 

Anaglyph 

 

 آناگلیف:

استریوگرامی که دو توویر ای یک مناقه با رنگهای مکمل 

دد دید سه ب دی تواویر به کمک بر روی ه  چاپ می شون

سبز( مشاهده  عینکی با فیلتر همین رن  ها   م مون ارمز و

 می شودد

Analog=Analogue  که در آن دیحیتال  سامانه ایاسی(: بر خالف  آنا وگ

مقدارهای گسسته )معمولاً با کمک ها با کمک داده

در  شوندهای صفر و یک( مشّخص میشماره

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs5eDE0v3aAhWGUlAKHRclDzcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.digikala.com/product/dkp-223331/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%84-fr-500&psig=AOvVaw132OmOhGYXf0AJAGLs5qLR&ust=1526127611796941


ت پیوسته ارائه ها به صور لوگ دادههای آناسامانه

 .شوند. می

Analysis Hierarchy Process (AHP) (Gi) 

Remark: it is in the analysis and display 

function that GIS meets DSS (Decision 

Support System) 

 روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی

Analytical transformation (Gi) ست  ایرافیاییل کارتزین به سیروش تحلیلی تبدی 

 مراا ه به سایت ییرپیشنهاد میشود:

http://www.armangeomatics.ir/GeoUTM.aspx 

Anastomotic drainage pattern (Gm) 

 

 شبکه یهکشی شریانی

Andic properties   دارای خووصیاک اندیک نشان دهنده هوادیدگی ار

شاء آن ها من که  pyroclastic) رسوباتپیروکالستیک  

 ایمواد یا گدایه های اتشفشانی می باشد (

Andisols   رده اندی سور  یا خاک های دارای خووصیاک اندیک که

 منشاء ای مواد اتشفشانی دارند 

Angle of incident (Rs) 

 

 یاویه تاب   -یاویه برخورد و یا یاویه ورود

Angle of reflection (Rs) یاویه بایتاب 

Angular blocky structure 

 

 ساختمان مک بی یاویه دار

Anhydrite (Gl) سو فاک کلسی  بی آب 

Anisotropy ellipse (Gi) بیضی ناهمسانگردی 

Anmoor  آنمور: در مقابل گروه هومو  هایی که در هومو  های

محی  غیر اشباع تشکیل میشوند  مور، مودر و مور( 

د میایند را تحت نام گروهی که در محی  اشباع ای آب بواو

 انمور میشناسی ، مانند تورب

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyr5u249LbAhVCLVAKHWL6DfIQjRx6BAgBEAU&url=https://wiki.metropolia.fi/display/Physics/Ray+optics+-+second+part&psig=AOvVaw1b0hhFX2iPBgTVKFGSXbSX&ust=1529052671425777


Anorthite (Gl) کلسی  دار( -پالایوکالی -انورتیت  فلدسپاک 

Antecedent river (Gm)  رود:پیشین 

رودخانه ای که بر اثر پدیده یمین ساخت مسیرش تیییریافته 

و مسیر ادیدی را می پیمایدد مسیر پپیشین خشک باای 

 میماندد

Anthropic horizon  افق سیاه رن  ساحی خاک که توس  انسان  در اثر

کشاوریی توننی و  مورف  کود  بواود می آید و در آن 

  ppm%  اسید سیتریک بیس ای 1محلور  در  5O2Pمیزان  

 می باشدد 250

Anthroposols  خاک های رده انتروپوسور  یا خاک هایی که بوسیله ف ا یت

 افته اند ر و تحور  یانسان تشکیل و یا تییی

Anticline 
(Gl) 

 

 تاادیس

 چین خوردگی نیه های سنگی به  شکل گنبد 

Anticlinal crest (Gl) ونی تاادیس  

Anticlinorium (Gl) تاادیس شکنجی 

Antireflexive (Gi) )پاد بایتابی  یمین آمار: درراباه های فایی دوب دی 

Antisymmetric (Gi) آمار: راباه های بایتابی، متقارن و ر یمین پاد متقارن  د

 انتقا ی(

Annual Heat Index (Le) شاخص گرمای سا یانه 

Anthropogenic erosion (Sd) فرسای  ناشی ای دخا ت انسان 

Apparent CEC ظرفیت تبادر کاتیونی ظاهری 

Apedal خاک بدون ساختمان 

Aperture (Rs) 

 

دری ه ای که نور ای آن  یک:اپتدری ه یا پنجره  در مبحث 

عبور میکندد در دوربین ها دیافراگ  و در رادار ارتفاع آنتن 

 عهده دار تنظی  عبور میباشند(

Apex (see alluvial fan) نقاه را  در مخروت افکنه 

Apical (Gm) محوته را  مخروت افکنه 

Apparent Electrical Conductivity (ECa)  ی ظاهریا کتریکاابلیت هدایت 

Aquic 

 

 :اکوویک

رای  رتوبتی خاک که ب لت اشباع با آب ییر یمینی یا اثر 

 مووینگی تقریبا عاری ای اکسیژن است

Arable land (Le) یمین اابل کشت 

Aragonite (Gl)  آراگونیت =  نوعی ای کانی کربناک کلسی 

Arctic: 

The Arctic is a region of the planet, north of 

 شما گان،مناتق ااب شمار 



the Arctic Circle, and includes the Arctic 

Ocean, Greenland, Baffin Island, other 

smaller northern islands, and the far northern 

parts of Europe, Russia (Siberia), Alaska 

and Canada. 

Arctic soils  خاکهای نوا ی سرد  اابی 

Argillan (Sm) 

 

پوش  رسی  درماا  ه میکروسکپی مقاع تهیه شده ای 

 خاک(

 

 روی دیواره منافا، شکستگی ها و غیره 

Argillaceous sandstone (Gl) ماسه سن  با سیمان رسی 

Arithmetic average (Gi) میانگین  سابی 

Arkose: 

A feldspathic sandstone 

 آرکوی

 یک ماسه سن  فلدسپاتی

Arrangement (Sm)  آرای 

Assignment equation (Gi) )م اد ه تخویص  در یمین آمار: مقادیر یبانی متییرها 

Association 

 

 مجموعه خاک   در خاکشناسی: تجمع چند نوع خاک(:

خاکهایی که این مجموعه را تشکیل میدهند اابل ادا کردن و 

هستند، و ی امکان  ۱: ۲۴۰۰۰به نقشه در آوردن در مقیا  

ه در مقیا  های کوچکتر باور اداگانه نشان داده بشوند اینک

 نیستد 

اختالف وا د مجموعه ها با وا د ه  تافت  کمپلکس( در این 

ه را  تی در مقیا  است که خاکهای تشکیل دهنده وا د نقش

 بزرگ ه  نمیتوان به نقشه در آورد

Artefacts (e.g., in soil micromorphology)  سای بشر(آثار مونوعی  دست 

(e.g., study area) Area محدوده 

Arene (Gl)   )خاراخاک  نتیجه تخریب سن  گرانیت 

Arid  خش 

Aridic moisture regime  رای  رتوبتی خش 

Aridisols   رده اریدی سور در تبقه بندی خاک 

Aridity Index (Le) نماد خشگی 

Artificial Neural Network= ANN 

 

 مونوعیشبکه عوبی 

 Digital soil mappingاابل استفاده در 

Ash cone (Gl)  مخروت  خاکسترآتشفشانی 

Assimilation  اازای سلورااب و ساخت ، تبدیل مواد آ ی و یا م دنی به 

Aspect (Gm) اهت شیب 



In physical geology, aspect is the compass 

direction that a slope faces toward. For 

example, a slope on the eastern edge of the 

Rockies toward the Great Plains is described 

as having an easterly aspect 

 
Atmosphere   نیوارآتمسفر) 

Atmospheric Path Radiance (Rs) تاب  مسیر اوی 

Atmospheric scattering (Rs) 

Scattering is the redirection of 

electromagnetic energy by suspended 

particles in the atmosphere. 

 

پخ  آتمسفری  ذراک ریز م لق در او مسیر  رکت تاب  

 را تیییر میدهد(

Atmospheric window (Rs) 

 

پنجره اوی  اسمتی ای اسپکتروم خارج ای باندهای ااب 

 گایها در او(

Atoll (Gm) 

 

  وض ه مراانی

Atterberg limits (scale): plastic limit, liquid 

limit, and plasticity indexare used to 

determine the Unified Classification and the 

shrink/swell properties of a given soil. 

 : دود اتربرگ=اشل اتربرگ

ویژگی پایندگی ذراک ریزدانه خاک:  د خمیری،  د روانی، 

 شاخص خمیرایی 

Auger  

 

 مته  خاکشناسی(

Auger hole method 

Perhaps the oldest and simplest of the 

techniques for meas- uring saturated 

 روش چاهک

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipydTV1uDeAhUD6aQKHdPsCG8QjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Aspect_(geography)&psig=AOvVaw1fv7mlx_lnkAqTm1cTCUhM&ust=1542724478455971


hydraulic conductivity (Ks) below a shallow 

water-table. 

Auroral(Gs) ) مناتق تلوعی  درمبحث ای پی ا 

Auxiliary function(Gi) یتابع کمک 

Available Moisture رتوبت اابل استفاده: 

 بخشی ای آب خاک که ریشه گیاه می تواند ااب کند

Available water capacity  

 
 

گنجای  آب  اابل استفاده ، ظرفیت ذخیره آب اابل استفاده 

برای مورف گیاهان که میزان آن بستگی به بافت خاک 

 دارددشکل مقابل

Avalanche  

 

 

ای برف،خاک یا سن  که در مناظق  وده بزرگبهمن ، ت

سرعت کوهستانی  ییر تاثیر نیروی گران  می  یزد و با 

 ییاد اریان پیدا می کند

Aven (Sd) 

A vertical passage or shaft which connects a 

cave with the surface or overlying chambers 

and passages 

 آهکیآون= فرسای  تونلی شکل درغارهای 

Average میانگین 

Axis )آسه یا محور   مثار: در تاادیس 

Azimuth (Gs/Rs) 

 
 

آییموک  یاویه ای ایجاد شده بین اهت رسیدن به یا  گرای

 یک نقاه و سمت شمار، در اهت گردش عقربه ساعت(

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1pejtlIHfAhVLZlAKHSxuCm0QjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Azimuth&psig=AOvVaw04L2W2_XbbcYfPdm_jLCwV&ust=1543840683743328


Azonal soils 

(Soils may be classified into Zonal, 

Intrazonal, and Azonal soils). 

 خاکهای تکامل نیافته در تبقه بندی خاک  ادی 

Letter B 
B-horizon (see A-horizon) 

 

 Bافق

تشکیل  می شود د.  Oیا  A ،Eافقی تکامل یافته که در زیر افق 

تکامل را در تمرکز رس )  افق آرجیلیک(، آهک )افق کلسیک(، 

دید   گچ )افق جیپسیک( و غیره و یا در تشکیل ساختمان میتوان

 .(A-horizon)ارجاع به 

 

b-fabric (birefringence fabric) (Sm) :بی فابریک یا فابریک دو شکستی 

ک که الگوی دو شکستی فابریکی از مواد ریز در مقطع نازک خا

 ایجاد و با آرایش رسی ارزیابی می شود

Background (Rs) ه، پیشینهزمین 

Back propagation (in Artificial Neural 

Network= ANN) (Gi) 

روشی است به منظورمحاسبه  گرادیان  مورد نیاز برای تعین  

 وزن متعییرها در  شبکه های عصبی مصنوعی

Backscatter (Rs)  یا پراکندگی بر گشتی: باز پخش 

 به پرتوزایی برگشتی به سوی منبع گفته میشود

Backslope: The following divisions of slope (known as Rhue method) are used in Geopedolgic 

approach to soil survey  

 
 

 (Gm) ( Rhueدر سیستم= شانه شیبو شولدر= قله شیب تپه )بعد از سامیتباال 

Badlands اراضی در مناطق خشک که سنگ های سست  هزار دره ،

رسوبی) مانند  مارن ها ( و خاک های شورو گچی  در آن تحت 

 سایش آبی و بادی شدید  قرار گرفته اند تاثیر فر

Bahada (=Bajada) (Gm) )باهادا )سردشت انتهایی 

Band (Rs) 



 

  ب نوان مثار هفت باند ماهواره تی ام و یا چهارده باند آستر : در سنج  ای دور( باند= کانار
Band pass filter (Rs) در سنج  ای دور(فیلتر میان گار  

Band interleaved by line (BIL)(Rs)  نوار منفک به خ: 

، BIPداده های سنج  ای دور راومی به یکی ای سه  ا ت 

BIL  وBSQ ذخیره میشوندد 

Band interleaved by pixel (BIP)(Rs) نوارمنفک به پیکسل: 

 در این فرمت داده ها بر اسا  پیکسل ذخیره میشوندد

Band sequential (Rs) نوار متوا ی 

Banded distribution (SM) پراکن  نواری 

Bank erosion فرسای  کنار رودخانه ای 

Bar  کواستا، کرستون و بار:شیب تخته سن   تواه به ت اریف

 دراه ۷۰هاگ بک( بی  ای 

Barchan 

 

 تپه ماسه هال ی

 

 نمونه ای ای برخان در دشت  وک

Barren بایر یا  خت 

Basalt 

 بایا ت یا سیاسن 

 ی ین خرواسن  آذر



  

Acid; leucocratic  
 

Intermediate; 

mesocratic  

 

Basic; melanocratic  

Extrusive 

(volcanic); finely 

crystalized  Rhyolite  Andesite  Basalt  

Intermediate; with 

medium sized 

crystals  Micro-granite  Micro-diorite  Micro-gabbro  

Intrusive; with 

relatively larger 

crystals  Granite  Diorite  Gabbro  

 

Basal Spacing (in clay mineralogy) 

 

 

 
 

 

که  کانی های رسیCفاصله پایه: فاصله ساح اتمی محور

  Bragg برای شناسایی این کانی ها با استفاده ای م اد ه

  .درروش انکسار اش ه ایکس مورد استفاده ارار می گیرد

Base map 

 

 :نقشه پایه

نقشه ای که برای کارهای ماا  اتی، تحقیقاتی و اارایی 

خاک و سایر منابع تبی ی بر پایه نقشه توپوگرافی تهیه 

 میشود 

Base level of erosion (Sd)  ساح پایه فرسای 

Basement (Gl)  پی سن 

Base saturation اشباع بایی 



To calculate the percent base saturation, 

divide the sum of the K, Mg, Ca, and Na (the 

bases) in meq/100g soil by the CEC (all these 

values were calculated above). Multiply the 

result by 100%. Example: K = 0.28 meq/100g 

soil. 

                       Sum of bases 

           BS%=------------------ x 100 

                             CEC 

Basin (Gm) وضه بسته  

Basic function تابع بنیادی 

Basic crops  یراعت های اصلی مانند گندم ، برنج ، ایند اند و غیره که

 ای نظر کشاوریی و امنیت غاایی  ایژ اهمیت می باشند

Basic rock  بایا ت و گابرو(سن  الیایی  مانند 

Basic infiltration rate یا سرعت نفوذ آب در خاک پس ای گاشت ذ نهایی سرعت نفو

 یمان توننی

Basin irrigation (Le) 

 

 
 یا کرتی آبیاری غراابی

Batholith:(Gl) 

Large (greater than 40 square miles), 

intrusive, igneous mass of crystallized 

granitic rock, which usually forms mountain 

coresد 

 

 

 اتو یت   یا بارف سن

 

در شکل مقابل فرم های دیگرمورد استفاده در 

 اوومورفو وای مانند نکو یت و سیل و غیره ه  دیده میشوند



Bauxite(Gl) )بوکسیت  هیدرواکسید آ ومینیوم آهن دار 

Bearing capacity  خاکظرفیت تحمل 

Bedding (Gl) 

 

 چینه بندی

Bed load(Gm) آبشویه رودخانه 

Bed groyne  

 

 
 

 آب شکن

 

 

 

Bedrock (Gl) سن  بستر 

Bed slope شیب بستر 

Bench terrace irrigation  

 
 

د روش آبیاری است که در اراضی شیب  آبیاری سکویی

 داریا  کوهستانی با ایجاد ترا  استفاده می شود  

 

Bench mark (Gi) نقاه نشان 

Bench terrace (Sd/Gm) 

 

 

 پادگانک

Bentonite(Gl) مونت  یکان یادی یرمقاد یدارا یرس رسوباک ی نوع بنتونیت

 ( یلونیتمور

Best fitting (in statistics) برترین برایش 

Between-epoch single difference 

(Doppler)(Gs) 

 موا یت یابی ومشاهداک تک اختالفی بین  حظه ای

Between-receiver single difference (Gs) مشاهداک تک اختالفی بین گیرنده ها 



Between-satellite single difference (Gs) مشاهداک تک اختالفی بین ماهواره ها 

Bias(Gi)  اریب، یک سویه 

Binary sequence of pseudo-random code ) ینجیره دو دویی کد شبه توادفی  در مبحث ای پی ا 

Bilinear interpolation(Gs) )درج یا میان یابی خای  دوسویه ای 

Biological weathering هوادیدگی بیو وایکی 

Bioclimatology االی  شناسی ییستی 

Biogeography ایرافیای ییستی 

Biological equilibrium ت ادر تبی ت 

Biomass ییست توده 

Biometry ییست سنجی 

Biotite (Gl) 

 

 ر درسیست  تری اکتاهدرار ( بیوتیت ، میکای سیاه  متبلو 

Biotope  ییستگاهک 

Bit 

  

 (:بیت برابر یک بایت است ۸هر   بیت

مقدار یک و صفر در سیست  عددی دو دویی است و در 

ذخیره سایی و پردایش اتالعاک بکار میرودد چون 

 ۸کوچکترین وا د اتالعاک است بیشتر ای اصاالح بایت  

 بیت( استفاده میشودد

Black body (Rs)  ا به سیاه  اسمی که تمام اش هEM )را ااب میکند 

Block kriging: Point and block kriging can 

be used to estimate the value at a point or 

block. Semi-variogram is a prerequisite of 

kriging estimate. 

 یمین آمار(کریجین  بلوکی  در 

Blocky structure  خاک( مک بیمان ساخت  

Blown-out dune (Gm) تلماسه 

Boolean algebra (Gi) )ابر بو ی  در یمین آمار 

Boolean lattice (Gi) شبکه بو ی 

Bool inequality(Gi) نامساوی بور 

Boundary د، مری،  اشیه  

Bow-like (distribution, orientation) راکن  کمانی و یا اوسی یا کمانی  در میکرومورفو وای : پ

 سمت گیری کمانی(

Brackish آب  ب شور 

Braiding (braided) river (Gm) )رودخانه چند شاخه ای  پی یده در ه  بمثابه گیس بافته ینان 



 
Breccia(Gl) 

 
  

، سنگی که ای به  پیوستن  وسمنت شدن کانی ها سن  اوش

 و یا پاره سن  های مختلف تشکیل شده است 

Bridged grain(Sm) )دانه های به  پل خورده  در میکرمورفو وای 

Brightness (Rs) تنویر یا شدک روشنی 

Brook(Gm) اویبار 

Bulk density وین مخووص ظاهری 

Bund خاکریز 

Bundle of rays(Gm) دسته پرتوها 

Butte (Gm) 

 

 بی یوک یا تپه شاهد:

پیرامون آن  تک تپه ای که به شکل کامال مشخوی ای یمین

 Mesaر ای تخت کوه   بیرون یده استد مسا ت آن کمت

 (است

Byte (Rs) 

 

 :بیت یک بایت است( ۸  بایت

چون  اوی اتالعاک کمی است ، در عمل ای کیلو بایت 

 بایت(، مگا بایت و گیگابایت استفاده میشود ۱۰۲۴ 

Letter C 
C (see A- horizon)  افق C   

و بر ( B  نیمرخ خاک، ییر افق بینیه یا افق م دنی در 

 (Rروی سن  بستر  

 نشان دهنده خووصیت افق شاخص می باشد cضمنا 

 Subordinate characteristics ofارجاع به: 

master horizons 

Cadaster (Gi) د نگاری  

Cadaster map نقشه ثبتی 

Calcareous آهکی 

Calcareous puppet (Gl) 

 

 عروسک آهکی:

آهکی که به شکلهای مختلف در خاک خت شده اا اک س



یافت میشوندک تشکیل شده در االی  خشک و گرم گاشته 

  دوران چهارم(

Calcareous sandstone (Gl) ماسه سن  آهکی 

Calcareous spring 

 

 چشمه کارستی

 

عکس مقابل: چشمه پیرنهان در استان همدان است که 

 سا هاست خش  شده است

Calcic horizon 

 

 افق کلسیک:

نا یه  یون( محل تمرکز کربناک کلسی  بشکل های مختلف  

 گرهک، پودر و غیره

 

Calcids :کلسیدها 

دارای افق کلسیک یا پترو به اریدیسو هایی گفته می شود که 

 ۱۰۰کلسیک هستند و مری بانیی این افق ها درون فاصله 

 سانتیمتری ای ساح خاک ارار دارد

Calcification کی شدنهآ 

Calcite= CaCo3(Gl) 

  

 کلسیت  کربناک کلسی (

Calcimetry آهک سنج 

Calcium Carbonate Equivalent (CCE) :کربناک کلسی  م ادر 

مقدار آهک کل خاک و یا ادرک خنثی کنندگی مواد آهکی 

بیان می CaCO3واتی که بر  سب  کربناک کلسی  خا ص 

 شود

Calcrete :کا کریت 

 80ه های غنی نایکی ای کربناک کلسی   ها نی کا کریت

درصد( می باشد که ای رشد و ان قاد گره های کوچک 

 .کربناته در خاک تشکیل می شود

 ایران:مثار در 

کا کریت های سایند شوریجه به دو نوع پدوانیک و 

 ندشده ا ماا  هغیرپدوانیک  آب ییریمینی( 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNj7a1vY3eAhUPDewKHaQQDFsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.com/Stellar-Beam-Dogtooth-Calcite-Crystal/dp/B078K8SWV6/ref=as_li_ss_tl?s=aps&ie=UTF8&qid=1517509171&sr=1-2-catcorr&keywords=Beam+Calcite&linkCode=sl1&tag=cb4041-20&linkId=58eba7ac3f7a0d68d3c16a6435ea5ffd&psig=AOvVaw2SQvEhJ_UCtUFLh9S3BBe3&ust=1539865822093602


 
Caldera (Gl) کاسه آتشفشانی 

Calibration واسنجیدن، تحت ااعده و یا اصلی در آوردن 

Cambic horizon افق مشخوه کمبیک 

Canyon (Gm)  وعمیق تنگه و یا دره تن 

Cambrian (Gl)  ۵۷۰کامبرین: ادیمی ترین دوره ای دوران پا ئویوویک که 

 سار پی  شروع شده است

Cap rock (Gl) 

 

 

 

 :پوش سن 

را می پوشاندد نمونه  نیه سختی که روی سایندهای سست

-ی ای پوش سن  را در تشکیالک ا   ااده تهرانهای ییاد

 ا ( می بینی   اهک بر روی مارن(

Capillary 

 

 مووین

Capillary conductivity هدایت مووینه ای 

Capillary fringe اشیه مووینه  

Capillary potential پتانسیل مووینه ای 

Capillary rise ه ایخیز مووین 

Carbon-14  ۱۴-کربن: 

 ۸( دارای ۱۲-نوترون  در کربن ۶بجای  ۱۴-هسته ات  کربن

منتهی به تواعد ذراک بتا  ۱۴-کربننوترون استد تخریب 

می شودد ایاین خاصیت در سن یابی رسوباک و خاک  

 (   Carbon datingاستفاده می شود  

Carbonation کربناته شدن 

Carboniferous (Gl) دوره ای دوران پا ئویوویک شامل دو ییر دوره  یفر:کربن
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 ۳۲۰ملیون سار پی ( و پنسیلوانین   ۳۶۰میسی سی پین  

 ملیون سار پی ( 

Carbon-nitrogen ration (C/N) نسبت کربن به نیتروان: 

ایاین نسبت دراه هوموسی شدن را تخمین میزنی د م مون 

در کاه برابر  را مالوب می نامی د این نسبت ۱۰نسبت  دود 

می باشدد نسبت کمتر  ۲۰تا  ۱۰است و در کود سبز بین  ۸۰

مناسب است و به هوموسی شدن در مواد آ ی تایه  ۳۰ای 

 سریع منتهی میشود

Carbon sequestration 

 

 
 

 

 ذخیره سایی کربن

Carnalite (Gl) ) سن  نمک  کلرور پتاسی  و منیزی 

Carrier (Gs) سیست  غیر ف ار 

Carrying capacity (Le) ظرفیت تحمل چرا 

Cartography نقشه نگاری 

Casagrande Cup 

Soils show different states of stability depending 

on the water content. This property is described 

as consistency. The consistency states range 

from: 

(dry) solid state → semi-solid state → plastic 
state → liquid state (wet) 

 

 

 کاساگرنده کاپ:

ابزار ساده ای که برای اندایه گیری درااک مختلف پایداری 

 خاک ای خشک تا  تر 

Catastrophism تیییراک ناگهانی و شدید 



Catch crop (Le) گیاه واساه 

در مواردی که یمان به محوور دادن گیاه اصلی توننی 

 یاهی ثانوی را که یود محوور میدهد کشت میکنند باشد گ

Catchment area (Gm) 

 
 

  ویه آبخیز

Category دسته، تبقه، مقو ه 

Catena 

 

 :کاتنا

خاکهایی که در چنین توپوگرافی  شکل مقابل( بر روی ماده 

مادری و االی  مشابه تشکیل شده اند به علت تفاوک در 

 اوتندد توپوگرافی  ر یف( و یهکشی متف

Cation Exchange Capacity (CEC) 

 
 :تبادر یونیتوان یا ظرفیت

و در  ۱۰یزان این توان در کاوو ینیت و ها وییت کمتر ای ایتوان تباد ی یونی برای تخمین نوع کانی ر  استفاده میشودد م

استد چون خاک  ۲۰۰و  دود  و برای مواد آ ی بسیار بان ۱۰۰تا  ۸۰و در مونتموریلونیت بین  ۴۰تا  ۱۵ایلیت بین 

نظر گرفت محتوی مواد آ ی ه  هست بنابراین برای ت یین نوان تباد ی ر  در خاک نیم است توان تباد ی مواد آ ی را در 

 و بشکل ییرعمل کرد  باور تقریبی( :

CEC clay (corrected)=CEC clay (uncorrected)- 3.5 x % carbon 

CCD (Charge-Coupled Device)  در دوربین های راومی: دتکتوری که سیلیکون در آن استفاده

برابر  CCDشده و اکثرا روی یک چیپ نوب استد یک 

 است با یک پیکسل ای یک باند



 
Cement  سیمان: در سنگهای رسوبی آواری ، سیمان دانه های اصلی

و ماتریکس و یا در غیاب ماتریکس  در رسوباک بادی( دانه 

 می چسباند های اصلی را به 

Cementation سیمانی شدن 

Cenozoic: Tertiary and Quaternary (Gl)  نوییستی  دوران سوم و چهارم یمین شناسی را برخی

 دوران نوییستی می نامند(

Central projection (Rs) 

 

 خووصیت مرکزی بودن توویر  در عکسبرداری هواوی(

c/f related distribution (in soil 

micromorphology; Stoops, 2003) (Sm) 

 پراکن  نسبی وا دهای درشت به ریز

 
 

c/f limit (Sm) د درشت به ریز  

c/f-ratio (Sm) نسبت درشت به ریز: 

توییع ماده ریزترای  دی م ین در مقایسه با ماده درشت 

های درشت ءتراستد به عنوان مثار نوع پورفیریک که از

 گرفته اندد ریز اای ماده هایتر در توده ای ای 

Chalk (Gl) گل سفید 

Channel (Rs) در سنج  ای دور(  کانار و یا باند  

 آبراه  در توپوگرافی(

Channel selection (Rs) در فناوری سنج  ای دور( انتخاب کانار  

Change detection (Rs) )ردیابی تیییراک  مثال در کاربری اراضی 

Check point نقاه کنترر 

Chemical reaction ف ل و انف انک شیمیایی 

Chemical destruction تخریب شیمیایی 

Chemical weathering هوادیدگی شیمیایی 

Chernozem: 

Chernozem is a black-colored soil containing 

 چرنویم

 



a high percentage of humus, and high 

percentages of phosphoric acids, phosphorus 

and ammonia. Chernozem is very fertile. 

 

 

 
 

Chert (Gl) سن  آت  ینه 

Chestnut soils 

 

 :خاک بلوتی

نسبتا ضخی  با  Aگروهی ای خاکهای راسته مناقه ایبا افق 

 رن  اهوه ای تیره

Chlorite 

 

کلریت   کانی م مون سبز رن  ، اغلب در سنگهای 

 دگرگونی(

Chlorophyll (Le) کلروفیل و یا سبزینه 

Chlorosis (Le) :کلروی 

مقدار ک  عنور ایک به یردشدن برگها  در نتیجه فقدان 

 کلروفیل( منتهی میشود

Chroma  )  کروما یا خلوص  در مبحث رن 

Cinder cone volcanic مخروت خاکستر آتشفشانی 

Circular Error Probable (CEP) (Gs) روش ا تمار خاای دورانی 

 ای محاسبه داترب

Class کال = رده 

Classification  رده بندی 

Clastation (Gl/Gm) آواری شدن 

Clastic  سن  ها و رسوب های  اصل ای مواد مادری(کالستیک  

Clastic breccia  اوش سن  گوشه دار آواری 

Clay: 

Kaolinite group, Montmorillonite group and 

Illite (Hydrous Micas) group 

Chlorite and Vermiculite are different in 

structure when comparing with the above-

 : ر 

یستار ذراک کلوویدی ر  متبلورند و با تواه به خواص کر

سه گروه کاوو ینیت، مونت موریلونیت و ایلیت اابل تشخیص 

افزون بر این سه گروه کلریت و ورمی کو یت را  .ندمیباش

 که  اوی منیزی  فراوان میباشند باید نام برد



mentioned groups and contain much Mg 

(Mg-silicate). 

Clay coating = clay skin پوش  رسی 

Clay loam وم رسی  

Clay pan دغ -کفه رسی 

Clay mineralogy  شناسی ر کانی 

Clear 

 

 مشخص  در مبحث تشریح پروفیل خاک(

Cleavage 

 

 وع اثر اداشدن که در کانی ها مشهود است(ی  یکنگسیختگ

Cliff بخ  بانیی آینه پرتگاه 

Climate 

…), O, R, P, TClS= f (   انی هم اد 

یکی ای عوامل مه  در تشکیل خاک  م اد ه پروفسور   :االی 

 (۱۹۴۱هانس انی 

نمونه هایی ای ااا ی  مختلف در ایران: االی  بیابانی گرم شدید 

االی  بیابانی م تدر  تبس(، االی  خش  م تدر   بوشهر(،

 در  بندر انز ی( شیرای(، االی  مرتوب م ت

Climatic parameters پارامترهای االیمی 

Climax اوج 

Clinometer شیب سنج 

Clinosequence توا ی توپوگرافی 

Clod  کلوخک-کلوخ 

Closed packing (Sm) آرای  بسته 

Cluster شده نقات در یک پهنهروه متمرکز دسته و یا گ 

Cluster analysis (Rs) تجزیه و تحلیل خوشه ای 

Coal (Gl) ذغار 

Coalescing alluvial fan (Gm) مخروت افکنه های یکپارچه 
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Coarse fragments )ذراک درشت  شامل سنگریزه و درشت تر 

Coast (Gm) سا ل 

Coastal dune (Gm) تپه سا لی 

Coastal plain (Gm) دشت سا لی 

Coastal terrace (Gm) پادگانه سا لی 

Coastline (Gm) خ  سا لی 

Cobbles  الوه سن 

Cobbly الوه سنگی 

Coefficient of linear extension (Cole) 

Cole=[Lm-Ld/Ld]x100 

 ضریب اابلیت کش  خای

Ld اندایه تور در  ا ت خش  وLm  تور در  ا ت

 مرتوب

Cohesion همدوسی -هم سبی 

Color (Colour)  رن 

Color additive (Rs)  افزاینده رن رنگهای افزایشی یا 

Color film (Rs) فیل  رنگی 

Color infrared film (Rs) فیل  مادون ارمز رنگی 

Color look-up table (Rs)  ادور استجوی رن 

Collinearity (Rs) مدر ریاضی غیر خای  در فوتوگرامتری) 

Colloid  آ ومینیوم( کلووید  م دنی: ر  ها و اکسیدهای ویدراته آهن و

 و آ ی  هومو (

Colluvial واریزه ای 

Colluvial deposit نهشته واریزه ای 

Colluvial soil خاک واریزه ای 

Colluvium 

 
 

 کوهرفت



Columnar (soil) structure یح پروفیل ساختمان ستونی یا استوانه ای  در مبحث تشر

 خاک(

Compaction فشردگی 

Compass (Gi)  نماااب 

Complex (see “Association”): 

The major components of a complex cannot 

be mapped separately at a scale of 1:24000. 

 ه  تافت  کمپلکس(:

وا د نقشه خاک را واتی ه  تافت یا کمپلکس می نامی  که 

ده وا د را نتوان  تی در مقیا  بزرگ ه  اازاي تشکیل دهن

 ه نقشه در آوردباور اداگانه ب

Composite soil sample نمونه مخلوت خاک 

Compound topographic Index (CTI) شاخص ترکیبی توپوگرافی 

Concave (slope) 

 

 مق ر  شیب(

  

Concentric weathering (Gm)  

Concretion (eg., of lime, iron, Manganese) 

 

 

 سخت دانه

 

 دیده میشودBدر عکس سخت دانه آهک در افق 

Condensation   چگا 

Conditional suitability (Le) تناسب مشروت 

Conductivity هدایت ا کتریکی 

Confluence (Gm) )محل تالای  دو نهر، رودخانه 

Conformal transformation (Gi)  ۴به ساح( با استفاده ای تبدیل هندسی دو ب دی  ساح 

 پارامتر

Confusion matrix (Gi) ماتریس درهمی 

Conglomerate 

 

 سن  اوش یا کنگلومرا



 
Conical projection (Gi) 

 

 تجس  مخروتی  کره یمین( 

Consociation (see association) وا د نقشه( محتوای یکدست  

Consequent stream (Gm)See also Obsequent 

stream 

 عادیرود 

Conservation tillage (Le/Sd) :خاک وریی  فاظتی 

هر نوع عملیاک خاک وریی که هدف آن کاه  یا به  د اال 

 رساندن تلفاک خاک و آب ا 

Consistency:      -when dry; -when moist; -

when wet 

 پایداری خاک

 در  ا ت خیس ;در  ا ت مرتوب ;در  ا ت خش  -

Consociation 

(In soil survey: other units are: association, 

complex, undifferentiated and unassociated) 

 

 وا د  نقشه( همگون یا همسان-خاک مجموعه همسان 

Consolidated اامد و توده ای 

Continental ااره ای 

Continental drift اابجایی ااره ها 

Contour line   ترایخ 

Contrast دراه وضوح  در مبحث تشریح پروفیل خاک( -کنتراست 

Contrast enhancement (Rs) افزای  تباین ویا افزای  کنتراست 

Controlled mosaic (Rs) مویاویک کنترر شده 

Contorted (Gl) چین خورده 



 
Contour tillage (Le) کشت بر روی خاوت ترای 

Convergent همگرا 

Convex (slope) شیب محدب 

Coral limestone (Gl) آهک مراانی 

Corrosion (Gl) )خوردگی سن   بر اثر پدیده شیمیایی 

Coordinates )مختواک  ایرافیلیی 

Coordination number عدد ه  آراوی 

Cracks (in Vertisols) 

 

 شکاف ساح خاک

Crater(Gm) 

 

 کاسه دهانه آتشفشان

 
 

Crest اح اله  تپه(( نسبتا مسرویه  پهنه 

Creep خزش 

Creston 

 
 دراه است ۳۰تا  ۱۰کرستون: عارضه ای شبیه کواستا با تفاوک این که شیب تخته سن  بین 

Cretaceous (Gl)  ملیون  ۱۴۴بانترین دوره ای دوران دوم  مزویوویک( که

 سار ابل شروع شده است

Crevasse (Gm) شکاف 

Crisp (Gi) کریسپ 
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Cross-bedding (Gm) چینه بندی برا -چلیپایی متقاتع 

Crossed-line shading (Rs) سایه ینی بین خاوت 

Cross correlation همبستگی متقاتع 

Crotovina=Krotovina :کروتووینا 

دانن اانوری  فر شده پیشین در یک افق خاک که با ماده 

 دیگر پر شده استآ ی یا ماده ای ای افق 

Crumb نه متخلخلاد 

Crust پوسته -اشر 

Crust formation 

 
 

 تشکیل سله

Crystalline halloysite (Gl) 

 

 
 
  

 ها وییت  نوعی ر (

Crystal structure ساختمان بلور 



 
Cubic convolution میان یابی  لقه ای 

Cuesta 

 
 اله را تشکیل میدهد(  دراه که پهنه ۱۰کواستا  تپه ای است با نیه ای سنگی با شیبی  دود 

Cumulative curve  منحنی تجم ی 

Cutan (see also clay coating)  پوش  رسی روی ساح کوتان  وااه ایست کلی که ه  شامل

یح پروفیل خاک و رخاکدانه و یا داخل منافا در مبحث تش

و ه  ساح اصاکاک  دو خاکدانه را که  میکروپدو وای

 میشود ایجاد اشری آینه ای میکند(

Cutoff (Gm) 

 

 میان بر

 

Cyan 

 

 

 ینگاری

A: The left part (3 block-diagrams) depicts the 

widening of a valley by lateral cutting of a graded 

stream permits the free growth and cutoff of 

meander bends 

B: The right half of the figure demonstrates a 

number offeatures related to a meandering river 

system: 1. Undercut slope;  

2. Slip-off slope covered by point-bar deposits;  

3. Neck; 4. Spur; 5. Oxbow lake;  

6. Fill; 7. Present river channel;  

8. Meander belt. 



 
Cycle slips ) ای دست رفتن سیکل  در مبحث ای پی ا 

Cylindrical projection تجس   کره یمین( استوانه ای 

 

Letter D 
D-spacing (see basal spacing) :فاصله دی 

فاصله یا ادایی در تفرق پرتوهای ایکس بوسیله یک بلور، 

 ه  و موایی مشابه و شبکه بلوریان ساوح پشت سر م

Dale(Gm) دره کوچک فرسایشی 

Data 

 

 :داده

(  اصل تجزیه و informationاتالعاک  مفروضاک= 

 تحلیل/ تفسیر داده هاست

Data acquisition امع آوری داده 

Data classification تبقه بندی اتالعاک 

Data messages  مبحث ای پی ا (پیام داده ها  در 

Datum (Gi) )مبنا  مانند ساح متوس  دریای آیاد 

Dead valley (Gm) خش  دره 

Debris واریزه 

Debris cone (Gm) 

 

 مخروت واریزه ای

Debris fall (Gm)  ریزش خرده سن 

Debris flow (Gm) اریان واریزه ای 



Decision Support System (DSS) (Gi) 

See also Multicriteria Evaluation (MCE) and 

Analysis Hierarchy Process (AHP)  

 سیست  پشتیبان تومی  گیری

Decomposition :تجزیه 

 مثار: تجزیه مواد آ ی در خاک

Deflation باد رفتگی 

Deflocculated 

 

 

(a)  و دفلوکوله سپرسهید 

 

(b) آگرگه ولی دفلوکوله 

 

(c) سهفلوکوله ولی دیسپر لبه به رخ 

 

(d) لبه به لبه فلوکوله ولی دیسپرسه 

 

(e) لبه به رخ فلوکوله و آگرگه 

 

(f) لبه به لبه فلوکوله و آگرگه 

 

(g) لبه به رخ و لبه به لبه فلوکوله و آگرگه 

 

 ان قاد مواد کلوییدی خاکدفلوکو ه  شده  هماوری شده( = 

 

Deforestation انگل یدایی 

Deformation دگر شکلی 

Degradation )فروسای   و در مواردی: تجزیه و فساد 

Degraded land یمین فرسوده 

Degree of limitation )دراه محدودیت  در ارییابی اراضی 

Delineation (see map unit) 

 

 نقشه(مریبند  تشکیل وا د 

Delta 

 

 موب رود  محل ورود رودخانه به دریا(

Dendritic (drainage pattern) )شاخه ای  شبکه یهکشی شاخه درختی 



 
 

Denitrification نیتراک یدایی: 

تبدیل نیتراک یا نیتریت به نیتروان مو کو ی یا اکسیدهای   

اثر نیتروان در اثر ف ا یت میکروبی یا کاهیدگی نیتریت بر 

 واکنشهای شیمیایی

Deposit (Gm) ته نشست، ته نشین کردن، نهشته 

Deposition  ،رسوبگااریته نشینی 

Depression (Gm) )فرونشست  چا ه و یا گودار 

Desalinization  شستشوی نمک -شوری یدایی 

Desert (Gm) بیابان، صحرا 

Desert crust سخت پوسته بیابانی، یره بیابانی 

Desert pavement (=Reg) (Gm) 

A desert pavement, also called reg: 

ageomorphic action that causes small pebbles 

be transported to the surfacere  

 سنگفرش بیابانی

Desert soils خاکهای بیابانی 

Desert shrubs بوته یار بیابانی 

Desertification بیابان یایی 

Desert varnish (Gm)  االی بیابانی 

Desiltation نروبی 

Detector (Rs) دستگاه یابنده 

Detrial cone (Gm) مخروت واریزه ای 

Devonian (Gl)  ملیون  ۴۰۸دونین: دوره ای ای دوران اور یمین شناسی که

 سار پی  شروع شده است

Diagnostic criteria (Le)  ارییابی اراضی: متییری که اثر م نی ضاباه تشخیص  در

داری بر میزان درآمد  اصله و یا هزینه های نیم برای یک 

 استفاده م ین دارد(

Diagnostic horizon: 

Epipedons (Ochric, Mollic, etc); Subsurface 

horizon (Argillic, Cambic, Salic, etc) 

  خاک( مشخوه  افق 

Differential (relative) positioning (GS) موا یت یابی اختالفی و یا نسبی 

Differential erosion (Sd) فرسای  ناهمسان 

Diffraction (Rs) رقتف 

Diffuse reflection (Rs) ان کا  پراکنده 

Diffusion (Rs) پخشیدگی 

Digital aerial photography (Rs)  راومی  دیجیتار(عکسبرداری هواوی 

Digital camera (Example: Ultra Cam-D) (Rs) در این نوع دوربین ب وض فیل  ای  :دوربین راومی

ستفاده کتور ا(و دت CCD or CMOSسنجشگریا سنجنده   

 میشود

Digital elevation model (DEM) مدر راومی ارتفاع: 

اای مدر به عنوان یک اصاالح عمومی در متون علمی به 

 راومی یمین و مدر راومی ساح یمین استفاده میشود



 
 

Digital Number (DN) 

 

که  ۲۵۶عددی است م مون بین صفر تا   :اومیراریشر

سا  شدک و ض ف سیگنار سنجشگر  سنجنده( بر ا

 کندد ا کترونیک دریافتی ت یین و برچسب می

 شکل مقابل:

a مقیا  ستون ،  ۴۰۰ردیف و  ۵۰۰: توویر اریژینار

۱:۲۰۰۰۰ 

b ستون،  ۸۰ردیف و  ۱۱: توویر بزرگ شده به اندایه

 ۱:۴۰۰۰۰مقیا  

c ۱:۴۰۰۰ستون با مقیا   ۸ردیف در  ۱۰: توویر 

dل های توویر: شماره  اریش( راومی پیکس c 

Digital surface model (DSM) 

 
 

 :مدر راومی ساح یمین

عوارض مانند م رف راوم ارتفاعی ساح یمین  شامل تمام 

 درخت، ساختمان و غیره( است

Digital terrein model (DTM) مدر راومی یمین: 

نشان دهنده ساح یمین بدون عوارض مواود بر روی آن 

 است

Digitizing  ساییراومی 

Dike =Dyke )خاکریز  دیواره گدایه ای در مبحث آتشفشان 

Dilution of precision  ا (ک  شدن دات  در ای پی 

Dip (Gl) 

 

 یاویه بستره:

در شکل مقابل می بینید چگونه یاویه بستره را بهنگام تفسیر 

را با  Vعکس هوایی تخمین میزنی د واتی دو نقاه بانیی 

سنگی   کنی  به اهت امتداد نیه خای فرضی به  وصل 

strike  پی برده و ب د بسته باینکه نقاه انتهایی )V  به چه

ترفی ای خ  فرضی  اهت امتداد( باشد به یاویه بستره پی 

میبری د برای ت یین دایق یاویه بستره در کار میدانی ای ااب 

 نمای یمین شناسی استفاده می شودد

 

 



Dipole دو اابی 

Dipolarity )خاصیت دو اابی  مثار: ملکور آب 

Discharge بده 

Disconformity (Gl) نا پیوستگی همشیب 

Discounted cash flow analysis  تحلیل اریان نقدی تنزیلی  در ارییابی اراضی: تحلیلی بر

اسا  هزینه های خا ص تفاضلی و فایده های خا ص 

 تفاضلی(

Dispersion  ،گیپخشیدپراکندگی، انتشار 

Dissected area  یا بریده بریده شدهاراضی گسیخته و 

Dissimilar: 

Soils which are not similar, are dissimilar. 

The differences among dissimilar soils are 

either large in number or in degree, or both.  

(see similar soils) 

 نا مشابه  وا د نقشه خاک(

Dissolution (=solution) سن ( انحالر  

Dissolved load بار محلور 

Distal (see Alluvial fan; apical) ءدور ای مبدا 

درتفسیرعکس هوایی بر اسا  روش اووپدو وایک ییر 

 ,Apicalبترتیب  ءوا دهای مخروت افکنه را ای نقاه مبدا

Medial  وDistal   می نامی 

Diversion dam سد انحرافی 

Dolin(Gm)  ایف سن 

Dolomite =CaMg (Co3)2   کربناک مضاعف کلسی  منیزی :دو ومیت 

Dolomitic limestone آهک دو ومیتی 

Doppler ) داپلر  در مبحث ای پی ا 

Downstream پایاب 

Drain آبگار 

Drainage یهکشی 

Drainage canal )کانار یهکشی  در مبحث ا یای اراضی 

Drainage condition: 

Examples: well drained; poorly drained, etc. 

 وضع  چگونگی( یهک  تبی ی  خاک(

Drainage effluent یهاب 

Drainage pattern 



 
 شبکه یهک  تبی ی یا آرای  آبراهه ای

Drainage rate سرعت تخلیه -شدک یهکشی 

Draught سا ی  دوره ای توننی بدون بارندگی کافی(کخش 

Driving force  نیروی ران 

Drone 

 

 پهپاد

Drylands  سریمین های خش 

Dryland farming (=rainfed agriculture)  دیمکاری 

Dry spell دوره خشکی 

Dune (Gm) 

 

 تلماسه، تل شنی

Dune land یا شن یار ماسه یار 



 
Dune stabilization 

 

 

 به دو روش ایرپاشی و مریبندی   :تثبیت تلماسه

 
Duripan 

 

 سخت کفه

Dust ریزگرد، غبار 

Dust bowl کاسه خاک 

Dust storm دیو باد 

Dynamic range  نسبت بین  داکثر و  د اال شدک مورد استفاده در دتکتورهاد

 وا د اندایه گیری دسی بل استد 

 

Dynamic forces نیروهای پویا 

Dynamic penetrometer 

A penetrometer is a tool used to test the 

compaction level and tilth of your soil. 

Penetrometers measure the resistance of the 

soil in Pounds Per Square Inch (PSI) giving 

an indication of how compacted your soils 

are as an indication of the soil quality. 

 فروسنج دینامیکی

Letter E 
E-horizon (see Albic horizon)  افقE 

ویژگی اصلی این افق ای دست رفتن کانی های ر ، آهن، 

 آ ومینیوم یا ترکیبی ای این هاستد

Earth ball 

 کره یمین



 
Earth crust 

 

 پوسته یمین

Earth dam (Sd) سد خاکی 

Earth flow (Gm) ران  یمین 



Earth pillar (=erosion column) (Gm) اندکدو   

Earth Resources Technology Satellite (ERTS) 

Later changed the name: Landsat 

 ۱۹۷۲او ین ماهواره منابع تبی ی : تاریخ پرتاب 

Landsatنامی بود که ب دا استفاده شد 

Earthworm کرم خاک 

Economic land evaluation (Le)  ااتوادی اراضیارییابی 

Ecosystem   بوم نظامیا  اکوسیست  

Edaphic خاکی 

Edaphology ادافو وای 

علمی که در آن اثر خاک بر مواوداک ینده به ویژه گیاهان، 

ای امله نحوه استفاده انسان ای یمین به منظور کشت  گیاهان 

 ، مورد بحث ارار میگیردد

Edaphon: 

Flora and Fauna 

 مواوداک ینده خاک:

  یوانی-۲گیاهی و -۱

Edge enhancement (Rs) واضح تر کردن عارضه های خای 

Effective precipitation (or … rainfall) (Sd) بارندگی موثرباران کارآ ، 

Effluent مواد خروای 

ضای اک اامد، مایع یا گایی که دست آمد فرعی ف ا یت های 

 وارد می شوندانسان است و به محی  

Effusive rocks (Gl) وایسن  های آذرین خر 

Eh (Oxidation-reduction potential)    کاه  ،  پتانسیلی که میان یک واکن   –پتانسیل اکسای

اکسای  یا کاه  و ا کترود استاندارد هیدروان به واود می 

 آیدد

Element (Rs) عنور: 

ای او ین روش های تفسیر عکس هوایی ، تفسیر بر پایه 

ن مانند عناصر، پروفسور بورین   عوارض ساح یمی

پستی و بلندی، بیرون یدگی سنگی، شبکه یهک  ها و غیره 

 را عنور نامید 

Element analysis (Rs) روش تفسیر عکس هوایی بر اسا  عناصر 

Electromagnetic energy (Rs)  ا کترومیناتیس  ا کتروماینتیک(انرای 

Electromagnetic spectrum (Rs) 

 
 تیف ا کترومیناتیس

Elevation )ارتفاع  ای ساح مبنا 

Elevation angle یاویه ارتفاعی 

Elluvial horizon  افق آب شسته 

Elluviation process )فرایند آب شستگی  ای افق های بانیی به افقی ییرین 

Emission (Rs) نشر، صدور 

Emissivity (Rs)  نسبت انرای  پرتو( برخاسته ای یک اس  به انرای



 ا به سیاه برخاسته ای یک

Emittance (Rs)  میزان انرای  پرتو( برخاسته ای یک اس 

EM38 

 

 

 دستگاهی برای اندایه گیری اابلیت هدایت  ۳۸ای ام 

 ا کتریکی باریق دیجیتار(

 

 

Endogenic processes (see Exogenic 

processes) 

 فرایندهای درونی

Endothermic (Gl) گرما گیر 

Energy  انرای 

Entisols 

 

 انتی سور  خاکی تکامل نیافته، بدون افق شاخص(

Entity (Gs)  مواودیت  مثار: داده های مکانی مواودیت هایی را بیان

 می کنند که دارای موا یت مکانی هستند(

Environment محی  ییست محی ، اتراف ، 

Eocene (Gl)  ملیون سار پی   ۵۸اووسن: دوره ای ای دورن سوم که

 شده استشروع 

Eolian =Aeolian (Gm) بادرفت= نهشته بادی 

Ephemeral gully (Gm) آبکند فولی 

Ephemeral stream (Gm)  رودخانه فولی 

Ephemeries ) داده های نجومی  در مبحث ای پی ا 

Epicenter(Gl) کانون ی ز ه 

Epipedon 

Examples: Ochric, Mollic, etc 

 ک اپی پدون  یا افق ساحی خا

Equalization  همسان( سایی (یکسان 

Erg (Gm) ارگ، شنزار 

Erode (Sd) فرساییدن، ساییدن 

Erodible (Sd) فرسای  پایر 

Erodibility (Sd) فرسای  پایری 

Erosion (by water) (Sd)  فرسای: 

  by water= water erosionآبی 

 by wind= wind erosionبادی



 
Erosion base level (Sd) 

 

 ساح مبنا و یا مراع

Erosion control (Sd) 

 

 مهار فرسای 

Erosion column (Gm) دودک  ان 

Erosion escarpment (Gm)  پیشانی فرسای 

Erosivity (Sd) فرسایندگی 

Error matrix (Gs) 

 

ماتریس مقلیسه بین داده های امع آوری شده با داده های 

 نتخاب شده اندمامئن و درست که ب نوان مراع ا

Eutrophication :)بهپروردگی یا سرشارسایی  مرگ دریاچه 

تهی شدن آب دریاچه ای اکسیژن که  اصل باروری یا 

سرشارسایی اکوسیست  آبی ای مواد غاایی استد افزای  

سرعت عرضه غاایی باعث رشد سریع سیانوباکترها و دیگر 

 شوددگیاهان آبزی شده و منتهی به تهی شدن اکسیژن می

Evaporation 

 

 تبخیر

ه  مراا ه water cycle برای اتالع بیشتر : به چرخه آب 

 کنید 

Evapotranspiration تبخیر و ت رق 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjgnd-Mw__gAhWMCuwKHfqaBogQjRx6BAgBEAU&url=https://www.eschooltoday.com/water-cycle/what-is-evaporation-of-water.html&psig=AOvVaw1UhTAgYwLkKk4mUHkeViDc&ust=1552580215518044


 
Evaporite (Gl)  تبخیری، ته نشست تبخیرینمکهای 

Exchange capacity گنجای  یا ظرفیت  تباد ی 

Exchangeable anion آنیون تباد ی 

Exchangeable bases بایهای تباد ی 

Exfoliation (Gm) تورق -تخریب پوست پیایی 

Exogenic processes 

 

 فرایند های برونی

 و          

 فرایندهای درونی

Expert knowledge (Gs) دان  کارشناسی 

Expert system (Gs)  مدر سایی مبتنی بر دان  کارشنا 

Exponential model (Gs) مدر نمایی 

Exposure station (Rs)  در عکسبرداری هواوی : نقاه ای در خ  پروای، ااویکه

 دیافراگ  دوربین بای شده و عکس گرفته میشودد

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjR6JL7w__gAhXH0KQKHdVtDNkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.onsetcomp.com/products/sensors/evapotranspiration&psig=AOvVaw0KW9hw-zBtn7FR45xEX2j6&ust=1552580701082196


 
Extrusive rocks (Gl) مانند بایا ت و ریو یت( سنگهای آذرین خروای  

Eye-base (Rs)  بای چش 

Letter F 
Fabric element: to describe soil’s fabric (Sm) 

-Spatial distribution 

-Orientation 

 عنور بافتارفابریک یا 

(Stoops, 2003) 

Fabric unit (Sm) )وا د بافتار  درمبحث میکرومورفو وای خاک 

Fabric pedofeature (Sm) ساخت فابریک  عوارض خاک 

Facies (Gl) یا شناخت نما رخساره 

Factor )عامل  و یا فاکتور 

Factor analysis (Gs)  تجزیه عاملی: تکنیک هایی که برای کاه  داده ها کاربرد

 دارند مانند تجزیه آ فا، تجزیه  د اکثر درست نمایی

Factors of soil formation 

 

 عوامل تشکیل دهنده خاک

Fall (Gm)  آبشار،  پاتیز ،  افتادن ، 

Fall structure (=drop structure) (Gm)  شکنشیب 

Fallow (Le) نکاشت - یآ 

False color (Rs) )شبه رنگی  و یا رنگی کاذب 



 
Family: 

In USDA Soil Taxonomy: Order (ex. 

Alfisols), Suborder (ex. Xeralfs), Group (ex. 

Calcixeralfs), Subgroup (ex. Typic 

calcixeralfs), Family (ex. Fine loamy, Mixed, 

Mesic,…..) 

ک آمریکایید ر سیست  رده بندی خافامیلی: آخرین رده د

 سری خاک در ییر این رده ارار میگیرد

Family/ textural triangle 

 

 مثلث فامیلی خاک:

 شکل روبرو: 

نشان دهنده فامیلی خاک  به رن  ارمز( بر روی مثلث بافت 

  به رن  مشگی(

Fan: An example of colluvio-alluvial fan 

 

 

 ی شکلمخروت افکنه، بادبزن 

 

بسته به عامل  مل و نهشت مواد  آب و نیروی ثقل( چهار 

-آبرفتی، آبرفتی-نوع مخروت افکنه  آبرفتی، واریزه ای

 واریزه ای و واریزه ای( را میتوان تشخیص داد:

 آبرفتی است-ایشکل مقابل: نمونه ای ای نوع واریزه 

   Alluvial fan )را ه  ببینید 

Fan-like distribution (Sm) )پراکن  بادبزنی  در مبحث میکرومورفو وای خاک 

Fault 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://static1.squarespace.com/static/58c95854c534a56689231265/t/5b634cb7562fa7c934e03a14/1533242355867/Biomass1.jpg&imgrefurl=https://www.hatarilabs.com/ih-en/vegetation-and-biomass-indices-estimation-with-qgis-3-tutorial&docid=P-Gv5OQVVoQjlM&tbnid=sWz7KiDzXxI0pM:&vet=12ahUKEwiq0bWwx-DeAhXJb1AKHZCsAHo4ZBAzKEAwQHoECAEQQQ..i&w=1000&h=667&bih=603&biw=1280&q=False%20color%20vs%20false%20color&ved=2ahUKEwiq0bWwx-DeAhXJb1AKHZCsAHo4ZBAzKEAwQHoECAEQQQ&iact=mrc&uact=8


 
 گسل   و یا گسله(: عکس گسلی در ینجان

Fault escarpment آینه گسل 

Fault line خ  گسل 

Feature space (Rs) 

 

 تیفیبررسی گرافیکی اریش های 

Feature عارضه -سیما 

Feldspar (Gl)  سن  گرانیت است که فلدسپاک  کانی(: شکل یک نمونه ای

 سپاک برن  سفید برفی رن  مشهود استددر آن کانی فلد

 
Felsic (minerals) کانی های با رن  روشن مانند کوارتز و فلدسپاک 

Fen (Gm) شاب، باتالق  

Fen soil  باتالایخاک مردابی، خاک 

Fersiallic soil خاک فرسیا یک 

خنثی یا  pH ارمز رن ،  اوی ر  منتقل شده، Bبا افق 

 Cالیایی و کربناک دوباره رسوب کرده ، در درون افق 

Fertile soil خاک  اصلخیز 

Fertility باردهی  - اصلخیزی 

Fertilizer (Le) شیمیایی( کود  

Fiducial marks (Rs) 

 

 اضالع ودر گوشه های عکسهای هواویعالو  روی 



 
Field capacity (FC) 

 

 فیت نگهداری ظرفیت یراعی یا ظر  -

رتوبتی که پس ای پایان نفوذ عمیق درمنافا خاک باای میماند 

به ظرفیت نگهداری و یا ظرفیت یراعی موسوم است 

  فیزیک خاک تا یف دکتر بایبوردی( 

 
Field of view (FOV)(Rs) دامنه دید 

Film (see Infrared) 

نمونه ای ای عکسی که ای فیل  رنگی مادون ارمز تهیه 

ییر( در مقایسه با عکس رنگی تبی ی   شکل  شکل  شده

 ییرین( نشان داده شده

 

  

 فیل :

برداری هوایی مورد استفاده ارارمی هایی که درعکسفیل 

هدف و شرای  آب و باشند که با تواه بهگیرند چند نوع می

کردد م مو ی ترین انتخاب و پیشنهاد  می توانهوایی مناقه 

داور دیگی که در مناتق استد فیل  متپانکروماتیک فیل  

 پوشیده ای گیاهان استفاده می شود فیل  مادون ارمز است



Filter (Rs) انواع گوناگون فیلترهای  مثار: عبور بان و عبور پایین :فیلتر

و غیره( در نرم افزارها  ایلویس و اردا  و غیره( مواود 

وماتیک ای می باشندد برای خنثی کردن مه آبی در فیل  پانکر

فیلتر یرد استفاده می شودد در فیل  مادون ارمز در صورک 

 اده می شودد( استف red filter زوم ای فیلتر مکمل ارمز  

Fiord (Gm) 

An inlet or a narrow body of seawater with high 

cliffs on the sides. 

 آب دره

 
Firm سفت 

Fissure (Gl) اثر انبسات و انقباض(  دری های تشکیل شده در دری 

Fixed costs (Le) هزینه های ثابت 

Flares (Gs) ) نور نا منظ   در مبحث ای پی ا 

Flint (Gl) سن  آت  ینه 

Flocculation 

 

 ان قاد -هماوری

Flood سیل 

Flood basin (Gm) یمین سیل گیر 

Flood control (Sd) مهار سیالب 

Flood discharge (Gm) بده سیل 

Flood hazard map (Sd) نقشه خار سیل گیری 

Flood-liable lands (Gm) دشت های سیل گیر 

Flood mitigation (Sd) مهار سیل 

Flood plain (Gm) 

 
 

 دشت سیالبی

Flood erosivity (Sd) توان فرسایندگی اریان 

Fluvial رودخانه ای، نهری 

Flux ااری شدن، سیالن، سرعت اریان 

Flux density شدک اریان 



Flying height (Rs) 

 

 :ارتفاع پروای

H ارتفاع پروای = 

D  =IFOV 

 ارااع: به شکلی که در ییر پیکسل نشان داده شده است

Flood irrigation (=basin irrigation) (Le) آبیاری سیالبی 

Flying spot scanners (Rs) 

 

 

 

 

 The parts of a flying spot scanner: 

(A) Cathode-ray tube (CRT); (B) photon 

beam;                                          (C) & (D)  

dichroic mirrors; (E), (F) & (G) red-, 

green- and blue-sensitive 

photomultipliers 

د اازاء این اسکنر در شکل مقابل نشان اسکنرهای گله ای

 داده می شود

Focal length(Rs) )فاصله کانونی  درعدسی دوربین عکسبرداری هوایی 

 

=f  در شکل مقابل 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cathode-ray_tube
https://en.wikipedia.org/wiki/Cathode-ray_tube


 
Fold (Gl) چین 

Foothill (Gm) کوهپایه 

Forest soils خاک های انگلی 

Formation (Gl) 

Eg., Ghom formation (Oligo-Miocene) 

 تشکیالک -ساختار

Fossil (Gl) 

 

 فسیل

Fossil soils  خاکهای فسیل: خاک هایی که توس  رسوباک پوشانیده شده

 اند

Fracture (Gl) شکاف، دری 

Fragipan 

USDA soil in  horizonA diagnostic 

.A fragipan can slake in water; an taxonomy

 Petrocalcic Horizonimportant difference with 

.duripanand a  

 فراای پن

در ای ه  پاشیده  دوری پنو  پتروکلسیکبا  فراای پنفرق 

 شدن فراای پن در آب استد 

Frame (Rs) ) چارچوب  و یا فری 

Frequency (Rs) فرکانس 

Friable شکننده 

Full frame sensors (Rs)  سنجنده تمام فری 

Fugitive constituents (Gl) ی آتشفشانی(مواد فرار  در مبحث تشکیل سنگها 

Function (Gs) تابع 

Furrow erosion (Sd) فرسای  شخمی 

Fusion (Rs) تلفیق 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/USDA_soil_taxonomy
https://en.wikipedia.org/wiki/USDA_soil_taxonomy
https://en.wikipedia.org/wiki/USDA_soil_taxonomy
https://en.wikipedia.org/wiki/USDA_soil_taxonomy
https://en.wikipedia.org/wiki/USDA_soil_taxonomy
https://en.wikipedia.org/wiki/USDA_soil_taxonomy
https://en.wikipedia.org/wiki/Soil_horizon
https://en.wikipedia.org/wiki/Soil_horizon
https://en.wikipedia.org/wiki/Soil_horizon
https://en.wikipedia.org/wiki/Petrocalcic_Horizon
https://en.wikipedia.org/wiki/Petrocalcic_Horizon
https://en.wikipedia.org/wiki/Petrocalcic_Horizon
https://en.wikipedia.org/wiki/Duripan
https://en.wikipedia.org/wiki/Duripan
https://en.wikipedia.org/wiki/Duripan


 
Fuzzy function (Gi) تابع فایی 

Fuzzy logic مناق فایی 

 

Fuzzy measures  اندایه های فایی 

Fuzzy membership function تابع عضویت فایی 

Fuzzy numbers اعداد فایی 

Fuzzy set 

 

 مجموعه فایی:

 شکل مقابل مقایسه فایی با کریسپ را نشان میدهد  

  

Letter G 
 

 g  (see Subordinate characteristics of 

master horizonsfor other letters used in soil 

profile description) 

see also Gleization, here below 

یا شرای  ماندآبی شدید  عالمتی برای نشان دادن وض یت

 در خاک  ا یاء

 

Gain سودمندی 

Gain efficiency سودمندی نسبی 

Gamma ray spectrometer (GR 320)) 

 

 اسپکترومتر گاما



Gamma ray attenuation رتوبت سنجی با اش ه گاما 

 خرد شدن سن  

Gel     ذراک کلوویدی را به دو گروه سلSol   و ار تقسی )

وستن ی مایع  سل( در اثر اعقاد یا به  پیمیکنندد سیست  کلووید

کلوویدها به صورک اامد یا نیمه اامد در میاید که ار نامیده 

 .میشود

Generalization کلیت بخشی 

Geochemistry یمین شیمی 

Geocoding 

 

 اووکدین 

بسیاری ای پراه ها باید داده های متفاوک  تواویر با در 

مورد استفاده در سامانه  توانهای تفکیک مکانی و تیفی( 

اتالعاک ایرافیایی به یک سیست  مشترک در آورده شده و 

 ره یشوند و در اینوورک است که اووکدینک نیم میایددذخی

توویر اوورفرنس شده ای نقاه نظر هندسی توحیح شده 

تد برای  وور توویر ای هر نظر توحیح شده   نیس

corrected image شودد( باید اووکدین  انجام 

Geodetic (Rs) 

 

اوودتیک و اووسنتریک دو ترم در مبحث سیست  های 

توویر نقشه استد یمین را کروی میدانی  و در تهیه نق  

های کوچک مقیا   یک ملیونی  و کوچک تر( اشکا ی پی  

در تهیه نقشه بزرگ مقیا  مشکالتی بواود   نمی آید و ی

یمین  اوودیی( می آید  و باید به فرضیه بیضی بودن کره 

 روی آوری 

Geographic Information System (GIS) مکانی(یاسامانه اتالعاک ایرافیایی   و 

Geological erosion فرسای  یمین ساختی 

Geological hamer  

 

 چک  یمین شناسی

Geometric correction (Rs) توحیح هندسی 

Geometric transformation (Rs) دگرسایی هندسی 

در مبحث تیییر سیست  های مختواک پیکسل های توویر 

  اوورفرنسین (

Geomorphology )اوومورفو وای   و یا یمین ریخت شناسی 

Geomorphic ریخت یمین 

Geo-plan (Gi) اووپالن 



 
Georeference (Rs) یمین مراع 

Georeferencing (Rs) 

 

 یمین مراع کردن

گفته میشود( بدو صورک: ای انتقار نقات کنترر  اناباق ه  

 به توویری و یا ای توویر به توویر امکانپایر است نقشه

Image to map registration 

Image to Image registration 

Geosyncline (Gl)  ناودیسیمین 

Geotectonics (Gl) یمین ساخت اهانی 

Gibbsite (Gl)Al (OH)3 )ایپسیت  هیدروکسید آ ومینیوم 

Gilgai 

 

 گیلگای 

نوعی میکرور یف که دراراضی با خاک رسی  ورتیسور( 

 در اثر انبسات و انقباض خاک تشکیل می شوند

Glacial (Gm) یخبندان 

Glacial deposits  یخ ا یرسوباک 

Glacial outwash بیرون شست یخی 

Glacial till یخ رفتی، یخ نهشته 

Glacier (Gm) 

 

 یخ ار

Glacis (Gm) 

Erosional Glacis and Accumulational glacis 
(Gm) 

گالسی: ترمی است که ای یبان فرانسه گرفته شده ودر کتاب 

 های انگلیسی یبان نمیخوانیدد 

گالسی فرسایشی نتیجه فرایند دشت سر سایی است در 

  ا یکه گالسی انباشته ای نتیجه توده آبرفتگی است



 
 

Gleization  

 

 شدن ءفرایند بشدک ا یا

Gley soils خاکهای گلئی 

Glow (Rs)  درخش 

Gneiss (Gl) 

 

نایس   نوعی سن  آذرین است که م مون دانه درشت و 

 دارای کانی فلدسپاک ،  کوراتز و میکا می باشد

Goethite )گوتیت  اکسید آهن برن  اهوه ای 

GPS (Ground Position System) 

 توویری ای یک ماهواره:

 :سامانه اهانی مکان یابی - ای پی ا 

صورک فلکی ماهواره ها روی مدار های تثبیت شده روی 

 کره یمین  ماهوارهها گردش کره یمین را دنبار نمی کنند(



 

 

Graben (Gm) 

 

 فروافتادگی

Grain density = particle density  چگا ی دانه 

Granite (Gl) 

 

 ه میشود(خارا ه  گفت گرانیت   سن 

Granular structure ساختمان دانه ای 

Granulometry دانه بندی 

Gravel سنگریزه 

Gravelly ریگی 

Gravity  ااذبه -گران 

Gravity water آب ثقلی 

Gravitational head بارآبی 

Great soil group  گروه بزرگ خاک 

 USDAدر سیست  رده بندی خاک روش 

Grid (Gi) شبکه 

Gross margin (Le)  سود ناخا ص  در ارییابی اراضی: مابه ا تفاوک هزینه های



متییر و منف ت های تو ید بدون در نظر گرفتن هزینه های 

 ثابت(

Gross biomass production (Le) تو ید ییست توده ناخا ص 

Group delay تاخیر گروهی 

Ground control points (GCP) یمینی نقات کنترر 

Ground morain (Gm) یمین یخ ا ی 

Ground sampling distance (GSD)  اندایه یا وس ت ساح برداشت شده وسیله دوربین و یا

 سنجشگر ت یین کننده توان تفکیک مکانی(

 

Ground surface ساح یمین 

Ground truthing کنترر یمینی - قیقت یابی یمینی 

Groundwater  آب ییر یمینی 

Groundwater flow اریان آب ییر یمینی 

Groundwater table د بانیی آب ییر یمینی  

Growing cycle (Le)  فول رشد  در ارییابی اراضی: مرا ل مختلف رشد یک

افشانی، بلوغ و محوور شامل اوانه ینی، اسقرار، گرده 

 رسیدگی(

Growing period (Le) دوره رشد 

Gullied land دییمین آبکن 

Gully (Sd) آبکند 

Gully erosion (Sd) )فرسای  آبکندی  نهری ه  گفته شده 

Gullying (Sd) خندای شدن 

Gypsan (Sm) پوش  یا پوسته گ ی 

Gypsic ایپسیک 

Gypsic horizon افق ایپسیک 

Gypsids ایپسیدها 

Gypsum (Gl) گچ 

Letter H 
h  See “Subordinate characteristics of 

master horizons:” 

 

h   : 

برای نشان دادن انباشتگی ماده آ ی در یک افق خاک مثال 

Ah 

Half desert (Gm) نیمه بیابانی 

Half life :نیمه عمر 

بین برود یا غیر یمان نیم برای اینکه نیمی ای یک ماده ای 

ف ار بشودد ای این خووصیت در سن یابی رسوباک و خاک 

 استفاده میشود ۱۴-ن، با استفاده ای کرب

Halite (Gl)   کلریت سدی  یا نمک خوراکی 

Halomorphic soils خاکهای شور 

Halloysite  ها وییت 

 (Alو یک نیه  Si ی نی یک نیه  ۱/۱کانی ر   ای نوع 

Hand penetrometer سختی سنج دستی 



 
Hanging glacial (Gm) کمان یخ ا ی 

Hardness 

 
 سختی 

 ت یین میکنی د سختی خاک را با استفاده ای پنترومتر ت یین میکنی د Mohs scaleا را بر اسا  ی کانی هدراه سخت

Hardpan سخت کفه یا سخت نیه 

Harrowing :هر  ینی 

عملیاک خاک وریی در تهیه بستر بار، کنترر علف هری یا 

 مخلوت کردن مواد پخ  شده در ساح خاک و غیره 

Harvest Index (Le)  شاخص برداشت: بخشی ای بیوما  خا ص محوور که ای

 نظر ااتوادی مفید و اابل استفاده است

Heat گرما= رارک 

Height  هواپیما و ماهواره(ارتفاع = بلندی  در پروای 

Hematite (Gl)Fe2O3 )هماتیت  اکسید آهن برن  ارمز 

Hill تپه 



Hill-land (Hilland) یمین نما( تپه ماهوری  

نوع یمین نما را ادا کرده  ۷وش تفسیراووپدو وایک ر در

و در ساوح ب دی به ییر رده و گروه  و ییر گروه تقسی  

میشوندد این هفت نوع عبارتند ای : دره، دشت، تقریبا دشت، 

 فالک، دامنه،  تپه ماهوری و کوه 

Hillock (Gm) کوهک 

Histogram (Gi) است(بافت نگار ه  ترامه شده  (هیستوگرام 

Histogram equalization (see also linear 

stretching) (Gi) 

 

سایی هیستوگرام  بافت نگار( : روش  -و یا یکسان  -همسان

-DN  ۰و  Yباری سایی توویر ت داد پیکسل روی محور 

 (X( روی محور ۲۵۶

Hogback (Gm) --→see Cuesta خرپشته 

Holocene (Gl) ران چهارم که یک صد هزار هو وسن: آخرین دوره ای دو

 سار پی  شروع شده وهنوی ادامه دارد

Homocline (Gl) تبقاک ه  شیب 

Homogeneous همگن 

Horst (Gm) 

 

 بان آمدگی

تشکیل گرابن و هورست در ساح  رکاک کوهزایی 

  توویری ای هورست و گرابن در شمار کشور تایلند(

Hot spot(Rs) که داغی  

دراه باشد  که داغی  ۵۲د بیشتر ای یاویه خورشیواتی 

 ایجاد میشود 

Hue  )هیو ، ته رن   در دفترچه رن  خاک 

Human-induced salinization شوری انسان ساخته 

Humidity (absolute, relative) ن  مالق و ن  نسبی 

Humification هومو  سایی ویا هوموسی شدن 

Humus  خاک  هومو (کلوویدهای آ ی 

Hydration :هیدراته  شدن و یا آبگیری 

 به  پیوستن شیمیایی آب با مواد دیگر

Hydraulic conductivity آبگاری  -هدایت آبی -ضریب آبگاری 

Hydraulic equilibrium ت ادر آبی 

Hydrofillic :هیدروفیل 

را بر  سب ادرک ااب آب بدو دسته  Solذراک کلوویدی 

ده اندد اکسیدهای آهن و هیدروفیل و هیدروفوب تقسی  کر

ازو این دسته هستندد خووصیت  آمورفآ ومینیوم و منگنز 

ادرک ااب ذراک کلووید نسبت دیگر این دسته این است که 

 به محلور خاک ییاد است

 



Hydrolysis  آب کافت یا هیدرو یز 

Hydrophobic :هیدروفوب 

م و اکسیدهای متبلورآهن، آ ومینیو: Solدسته دوم کلوویدهای 

ا ادرک ااب ذراک کلووید منگنزهیدروفوب هستندد ضمن

 نسبت به مایع خاک ک  استد

Hydrologic cycle 

 
 سیکل هیدرو وایکی  چرخه آب در خاک(

Hydrologic parameters پارامترهای هیدرو وایکی 

Hydromorphic soils :خاکهای هیدرومورف 

 ییر راسته ای ای خاکهای درو مناقه ای

Hydroxide هیدروا کسید 

Hysteresis 

 

 پس ماند

خلل و فرج خاک در راستای پیوسته خود، اب اد متفاوتی 

منفای دارند که این باعث واپس یدگی آب ای منفا باریک به 

 فراخ تر و بر عکس میشود

Letter I 
Iceberg (Gm) یخکوه 

Igneous rocks سنگهای آذرین 

IKONOS 

IKONOS was a commercial Earth 

observation satellite and was the first to 

collect publicly available high-resolution 

imagery at 1- and 4-meter resolution. It 

collected multispectral and panchromatic 

imagery. 

 

 آیکونو  

 
Illite   اته :دارای  دو وراه  سیلیک۲/۱کانی ایلیت   یک کانی رسی

i  )  و یک وراه  ا ومنی 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKn9um_Z7fAhUCIlAKHQw0DuMQjRx6BAgBEAU&url=https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/i/ikonos-2&psig=AOvVaw1gZZCzuyZpQldYQkjGjlv7&ust=1544865134907820


 
Illumination (Rs) نور دهی 

Illuvial horizon  افق انباشته 

Illuviation  :فرایند تجمع  مواد شسته شده ای افق های بانیی انباشتگی

در افقی پایین تر، ب نوان مثار رسی که ای افق های بانیی 

افق تجمع  شسته شده و پایین تر در افقی تجمع کرده  و نهایتا

 ر  تشکیل میشود(

Imagery (Rs) :توویر 

این اصاالح برای داده های راومی بکار میرود، مثال 

 IKONOSو یا  TMتوویر 

Image classification (Rs) تبقه بندی = آنا یز = تفسیر تواویر ماهواره ای 

Image coordinate system (Rs) سیست  مختواک توویر 

Image enhancement (Rs)  

Image fusion (Rs) تلفیق تواویر 

Image interpretation (Rs)  تفسیر توویر ماهواره ای  چشمی و یا با استفاده ای نرم

 افزار نوب شده روی کامپیوتر(

Image matching (Rs) افت و اور کردن 

Image processing system (Rs) سیست  پردایش توویر 

Image sensor (Imager)(Rs) سنجنده = سنجشگر 

Image to image registration (Rs) اناباق توویر خام با توویر توحیح شده 

Image to map registration (Rs) اناباق توویر با نقشه 

Imagery (Rs) )توویر پردایی  مثال  ندست 

Impeded drainage یهکشی دشوار 

Impervious نفوذ نا پایر، غیر اابل نفوذ 

Impoundment آبگیر 

Incelberg (Gm) کوهک 

Inceptisols 

 

 خاک های رده اینسپتی سور 

  با افق شاخص کامبیک(

Incidence angle (Rs) 

 

 یاویه تاب  

Incident energy 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Inzeptisol.jpg


 
 انرای تابشی

Inclination angle یاویه میل 

Inclusion: Soils included in a map delineation 

seldom all belong to one taxonomic unit 

 

 :پیسه 

را بخوبی در وا د نقشه  Eو  Bدر شکل مقابل پیسه های 

 ادا شده می بینی 

Index نمایه 

Indicator م رف 

Indurated سخت شده 

Induration  سخت شدن ته نشستها 

Inference mechanism مکانیس  استنتاج 

Infiltration  نفوذ 

Infiltration rate یت نفوذ یا شدک نفوذظرف 

Infrared (IR) (Rs) 

-Far Infrared 

-Middle Infrared 

-Near Infrared 

 

 

 فروسرخ یا مادون ارمز

 فروسرخ دور-

 فروسرخ میانه-

 فروسرخ نزدیک

تاکر: عکس هوایی ییرپانکروماتیک  تواه به رن  

خاکستری آب رودخانه(  و عکس روبرو همین مناقه را 

عکسبرداری شده است ا فیل  مادون ارمز نشان میدهد که ب

  تواه به رن  سیاه آب رودخانه(

 



  
Input  نهاده  درمبحث ارییابی اراضی شامل کود، آب، س ، کارگر

و غیره میشود، و ی این وااه مفاهی  مختلفی در مبا ث دیگر 

 مثل استفاده آن درکامپیوتر دارد(

In situ (example: in situ soil formation)  خاکهایی که در اا ی نی در محل سن  مادری تشکیل دراا 

 شده اند(

Insolation (Rs) تاب  خورشید 

Instantaneous field of view (IFOV) اندایه دید  حظه ای سنجنده بر روی یمین 

Instrument ) ابزار  مثال تخته سه پایه و یا گیرنده ای پی ا 

Integrated drainage رچه  یهکشی یک پا 

Intensity شدک 

Intensity of soil formation شدک خاکزایی 

Interception   بخشی ای باران که توس  پوش  مهار باران توس  گیاهان

 گیاهی گرفته میشود

Interflow اریان ییر ساحی 

Interfluve (Gm) :میان دو آب یا میان رفت 

 آبراههدامنه های بین دو دره یا 

Intergrade ینابینب 

Intergranular (Sm) بین دانه ای 

Internal rate of return (Le)  نرخ بایدهی سرمایه  در ارییابی اراضی:  داکثر نرخ بهره

 ای که یک ترح می تواند به منابع مورفی بپرداید(

Interrill erosion (Sd) فرسای  بین شیاری 

Interdisciplinary )بین رشته ای  تخوص های مختلف 

Interference دخا ت 

Interferometric synthetic aperture radar 

(IfSAR)(Rs) 

 ایفساررادار  

 

Intermittent (stream) (Rs) رود مواتی 

Interpolation (Gi) انترپونسیون = میان یابی 

Interpretation elements (Rs) :عناصر تفسیر 

( به ۱۹۶۰در روش تفسیر عکس هوایی  پروفسور بورین  

عارضه های ساح یمین مانند  Element Analysisاس  

پستی و بلندی، گیاهان تبی ی، نحوه استفاده ای اراضی ، 

یهک  تبی ی و غیره که برای تفسیر م تبر و مناسب بودند 

 عنور نامیده میشدند

Interpretation legend راهنمای نقشه تفسیر 

Interstices روینه ها 

Intrazonal soils  خاکهای درون مناقه ای : در تشکیل این خاکها عوامل



دیگری بجز االی  دخا ت داشته و نسبتا تکامل یافته هستند 

  مثار: رندیینا، گلیی سور(

Intrusive rocks (Gl)  مانند گابرو و گرانیت(سنگهای آذرین درونی  

Ions یون ها 

Ionic activity ف ا یت یونی 

Ionic strength یونی ادرک 

Irradiance    اریان انرای در وا د ساح 

Irrigation آبیاری 

Irrigable land اراضی اابل آبیاری 

Iron pan کفه آنه دار 

Isomorphic substitution اایگزینی همشکل 

Isostasy (Gl) ه  ستاری 

Isoterms ه  دما 

Isotope 

 

 

 اس  ایزوتوپ، همسا

 هستندب ضی ای این ااسام پرتو یا 

Isovariograms (Gl) ایزوواریوگرام 

ای شیوه های یمین آماری است که برای بررسی تیییراک 

 ت دادی ویژگیهای خاک به کار می رود

Letter J 
Jamming  ای پی ا (اختالر  در مبحث 

)2)4(SO6(OH)3
3+KFeJarosite ( 

 

اروسایت : نتیجه اکسیده شدن سو فید آهن استد در خاک 

( تانبهای سا لی بوورک پوش   pH of>3.5   اسیدی

 یرد رن  روی خاکدانه ها دیده میشوند

Joints  

 

 شکاف  شکستگی تبقاک سنگی بدون افتادگی(

Joint line 

 

 خ  شکاف

Jumping  اه 

Jurassic  ملیون سار پی   ۲۰۸اوراسیک: دوره ای ای دوران دوم که

 شروع شد 

Juvenile river انرودخانه او 
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Letter K 
 

K K ها  غا با ای  برای نشان دادن انباشتگی پیدایشی کربناک

که نشان  Bkنوع کربناک کلسی ( در افقی ای خاک مانند 

 است B دهنده واود آهک در افق 

Kaolin کاوو ن، خاک چینی 

Kaolinite 

 

دارای یک وراه سیلیکاک  نوعی کانی ر  ،کاوو ینیت

  ومنی  اکتاهدرار است تتراهدرار و یک وراه ا 

 

Karren )شیارآهکی   اصل پدیده انحالر 

Karst (as example in dolomitic limestone in 

S. Spain; ElTorcal) 

 

 

ترم  د اینکارست  نتیجه انحالر سن  آهک، گچ و دو ومیت(

 ای یبان کرواک  یوگسالوی سابق( گرفته شده است

Karst hills تپه های کارستی 

Karst spring  چشمه کارستی 

 

Kinds of map units 

 

ت یین نوع وا د نقشه



 
Knickpoint رود شکن 

Knoll تپه یا پشته مدور کوچک 

Knowledge base دان  مبنا و یا پایه 

Kriging (in geostatistics) کریجین : یک تخمینگر نا اریب با کمترین واریانس تخمین 

Kubiena box 

 

 ( نمونه گیری کوبینا  میکرومورفو وای(ا به  اا ب

Letter L 
Laccolith (see Batholit) نکو یت یا گدایه بین نیه ای 



Lacustrine دریاچه ای 

Lacustrine deposit نهشته دریاچه ای 

Lamination رگه 

Land اراضی یا سریمین 

Land capability (Le) اابلیت اراضی 

Land capability class/ subclass(Le) کال  و ییر کال  اابلیت اراضی 

Land cover پوش  یمین 

Land characteristic (Le) خووصیت اراضی 

Land classification  اراضیتبقه بندی 

Land degradation ویرانی یمین 

Land evaluation ارییابی اراضی 

Landform (Gm) 

 

In Geopedologic approach: 

Landscape-Relief form- Lithology- landform 

  ندفورم یا شکل یمین:

ت اریف چندی ایاین ترم شده، و ی در روش رده بندی 

مر له رده بندی را اووپدو وایک آخرین و کوچک ترین 

 شامل میشودد

Land improvement اصالح اراضی 

Land Index  شاخص اراضی: م یاری ای دراه مرغوبیت کلی اراضی

 می باشد ده مورد نظربرای استفا

Land quality (examples: Oxygen availability, 

nutrient availability, etc.) 

اکسیژن در محی  ریشه، کیفیاک اراضی  مثار: دسترسی به 

 دسترسی به عناصر غاایی(

Landscape (examples: Mountains, Plateaux, 

Piedmont, Plain, Peneplain, etc) 

 ین نما و یا یمین خاه( ندسکیپ  یم

Landsat satellite (Rs) ماهواره  ندست 

Landscape یمین نما، منظر گاه، یمین خاه 

Landscape modeling  )مد سایی چش  اندای  یمین خاه= ندسکیپ 

Landslide (Gm) 

 

 ران ،  یزش، یمین  یزه

 

Land suitability (eg., FAO system) (Le) داد( اراضیتناسب   ویا است  

Land unit وا د اراضی 

Land use map )نقشه کاربری اراضی  نقشه استفاده ای اراضی 

Land use planning  کاربری یمین 

Land use requirements نیای های کاربری اراضی   یا  ا تیاااک 

Lapiez (Gm) شیار انحال ی 

Laser (light amplification by stimulated 

emission of radiation) 

  یزر

Lateral flow spillway (Gm) سرریز اانبی 

Laterite (Gl) 

(Ironstone according to Soil Taxonomy) 

 نتریت
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Lateritic soil خاک نتریتی 

Lateritization  نتریتی شدن  تشکیل خاک های ارمز رن  نظیر اکسی

 سور ها  در مناتق استوایی  (

Lattice که  در مبا ث بلور شناسی و کانی شناسی ر (شب 

Latitude/Longitude (Lat/Lon) (Gs) /تور ایرافیاوی-عرض 

Lava (Gl) گدایه 

Layer 

 

 نیه

 Rو  Cدر خاک نیه 

 در یمین شناسی نیه های سنگی

در کانی شناسی ر  آرای  وراه ها در کاوو ینیت، ایلیت و 

 غیره

ی نیه هایی مانند راه ها، پستی در سامانه اتالعاک ایرافیای

بلندی، پوش  گیاهی، رخنمون ها و غیره که مجموعا و 

 توویری ای ساح یمین را اروه میدهند  شکل مقابل(

Lazer (Light Amplification by Simulation 

Emission of Radiation): A device that emits 

light (Rs) 

 

  یزر

 

Leaching خاک( آبشویی امالح  در 

Leaf Area Index (Rs) :شاخص ساح برگ 

شاخوی که در پوش  های گیاهی متراک  و مد سایی تو ید 

متییر  ۱و  -۱محوور استفاده میشودد مقدار این شاخص بین

 است

Least square adjustment  



Lee 

 

 باد پناه

Leeward (Gm) بادپناه 

Legend راهنمای نقشه 

Levee- decantation basin 

 

 
 بند سرریزی  برای شرح بیشتر به کتاب اووپدو وای ای انتشاراک موسسه تحقیقا ک خاک و آب مراا ه شود(

Levee (as seen on air-photo) 

 

بند سرریزی یا آب بند  در اوومورفو وای(:  که ها و پهنه 

 های سفیدی که در عکس هوایی مشاهده میشوند

Lidar (Light Detection and Ranging): An 

active type of sensor 

  یدار
است در سنج  ای دور که اهت امع آوری اتالعاک تکنیکی 

توپوگرافیکی استفاده میشود و بر پایه استفاده ای اندایه گیری فاصله با 

سیستمی مجهز به دستگاهی که نور  یزر  ;تاب  نور  یزر استوار است

 می تاباند و دریافت می کند



  
Lidar waves 

 
 امواج  یدار

Light نور 

Lime concretion سخت دانه آهکی 

Limestone سن  آهک 

Liming (Le) آهک دهی 

Limitations محدودیت ها 

Limiting factor (Le) عامل بای دارنده یا محدود کننده 

Limiting layer نیه محدود کننده 

Limonite (Gl) یدراته شدن هماتیت( یمونیت  اکسید آهن یرد رن  : و 

Linear histogram stretching (Gi/ Rs) ت ادر هیستوگرام خای 

Linear array sensors (Rs) سنجنده های با نظ  خای 

Linear stretching (Gi) 



 
 باریسایی توویر(بس  یا توس ه خای  روش 

Liquid limit د سیالن یا  د روانی  

Lithoral (Gm) سا لی 

Lithosols 

 

  یتوسل

Litter نشبرگ 

Loam وم  

Loamy coarse sand شن درشت  ومی 

Loamy sand شن  ومی 

Local transformation تیییراک مکانی 

Loess خاک باد آورده( ، باد نهشته س  

Loss of lock (in GPS)  گشت ب دی سیگنار گ 

Loose )سست  در تشریح پایداری خاک 

Lowland (Gm) اراضی پست -فروبوم 

Low pass filter (Rs) فیلترپایین گار 

Low Earth Orbit(Rs)  

Lower liquid limit د خمیری  

Look angle (Rs) یاویه دید 

Look-Up Table= LUT(Rs) ادور نمای  اریشهای ورودی و خروای 

Lumen (Rs) ومن= وا د اندایه گیری درخشندگی  



Luminance (Rs) مقدار انرای که بیننده ای منبع نور دریافت  درخشندگی= آن

 میکند

Lysimeter 

 

 نیسیمتر

 

Letter M 
mSee “Subordinate characteristics of 

master horizons:” 

 

 m نمادی برای نشان دادن سیمانی شدن خاک  در تشریح

 نیمرخ خاک(

Macronutrient (Le)   ماکروا منت: -عناصر پر مورف 

 پتاسی ، کلسی ، منیزی  و گوگرد ایک، فسفر،

Mafic مافیک: 

 فرومنیزی  دار ;کانیهای تیره رن 

Magma (Gl) )ماگما  مواد مااب درون کره یمین 

Magenta (see cyan) سرخابی و یا ارغوانی  مجنتا( =نوعی ارمز تیره 

Major elements (Le) عناصر اصلی 

 Ca, C, H, O, Mg, N, P, K, Sعنور  ۹شامل 

Major land use (Le) استفاده اصلی ای اراضی 

Major land improvement (Le) اراضی عملیاک اصلی اصالح 

Management Index (Le) شاخص مدیریت 

Management Information Systems (MIS) (Gi) سیست  های مدیریت اتالعاک 

Mangan (Sm) منگن یا پوش  منیزیمی 

Manure (Le) کود دامی 

Map نقشه 

Map coordinate system (Gi) سیست  مختواک نقشه 

Mapping )بنقشه در آوردن= نقشه برداری  مثال خاک 

Map projection  افکن  نقشه 

Map resolution دات نقشه 

Map scale مقیا  نقشه 

Map unit (of soil map) 

 

 :وا د نقشه خاک

ست که ( اdelineations  شامل مجموعه ای ای مری بند ها 

 با عالمت ، رن ، نام بیتا م ین و مشخص می باشند
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Marble (Gl) سن  مرمر 

Marginal land (Le) یمین  اشیه ای یا ک  بایده 

Marginal yield (Le) تو ید بحرانی 

Marine Observation Satettlite (MOS) ماهواره مشاهداک دریایی 

Marl (Gl) سن  مارن 

Marsh (Gm) مانداب 

Marsh soils خاکهای باتالای 

Masepic plasmic fabric (Sm)  ماسپیکفابریک پالسمیک 

Mass flow (Gm) اریان انبوه 

Massif (Gm) گران کوه 

Mass movement (Gm) رکت توده ای  

 اریان واریزه ای یا اابجایی توده ای

Mass wasting (Gm) 
 

 

Type of movement 

Type of material 

 

Bedrock 

Engineering soils 

Predominantly 

coarse 

Predominantly 

fine 

falls Rockfall Debris fall Earth fall 

Topples Rock topple Debris topple Earth topple 

 

 

Slides: 

Rotational Few units 

 

 

Many units 

Rock slump Debris slump Earth slump 

 

Translational 

Rock block-

glide 

Rock slide 

Debris block-

glide 

Debris slide 

Earth block-glide 

Earth slide 

Lateral spread Rock spread Debris spread Earth spread 

Flows Rock flow 

(deep creep) 

Debris flow 

(soil creep) 

Earth flow 

(soil creep) 

Complex                               Combination of two or more principle types of movement 

 

 

Matching (Rs) اناباق 

Matric potential پتانسیل ماتریک 

( یا نیروی نگهدارنده رتوبت در خاک  Smمک  ماتریک   

بم نای اشباع بودن  Sm=0را با تانسیومتر اندایه میگیرندد 

 خاک ای آب است

Matrix (Gl/Sm) 

 

See also c/f ratio 

 :ماتریس

چه در سنگهای رسوبی و چه در سنگهای آذرین این وااه 

برای مشخص کردن اازای ریزیکه اازای درشت را در بر 

 میگیرد به کار می رودد

Maximum likelihood analysis (Rs) تجزیه  د اکثر درست نمایی یا  داکثر مشابهت 

 دادهنظارک شده تبقه بندی در یکی ای ا گوریت  هایی که  

 های سنج  ای دور استفاده میشود(

Mean Annual Temperature (MAT) هوا میانگین دمای ساننه 

Mean annual soil temperature (MAST) میانگین دمای ساننه خاک 

Mean Curvature (MENAC) میانگین انحنای یمین 

Meander (Gm) )مئاندر  پی ان رود 



 
Meander bars (Gm): see point bars پشته های پیکانی 

Mean Squares of Error (MSE) میانگین مجاور اشتباهاک= میاگین مرب اک خاا 

Measurement اندایه گیری 

Median (Gi) )میانه  در آمار 

Melanic epipedon  اپی پدون مالنیک 

Mesa (Gm) تخت کوه 

Mesic (Soil temperature regime)  مزیک 

 است ۱۵تا  ۸سانتیمتری بین  ۵۰دمای خاک در عمق 

Mesozoic (Gl)  مزویوویک: دوران دوم یمین شناسی شامل سه دوره

 تریا ، اوراسیک و کرتاسه

Metamorphic rocks (Gl) سنگهای دگرگونی 

Mica 

 

دارای دو وراه سیلیکاک  ر کانی  نوع  ،میکا کانی  

 (ی  اکتاهدرار  در یک نیه تتراهدرار و یک وراه ا ومن

نظیر ورمی  به کانی های دیگر کانی میکا چگونگی تبدیل د

در شکل مقابل نشان  مونتموریلونیت–اسمکتیت  کو یت و 

 داده  شده استد

Micellium  

Micellia (plural) 

 ریسه

 ریسه های آهک ، گچ و یا نمک در خاک 

Microwaves (Gs) میکرو ویو 

Microclimate االیمک–رد االی  خ 

Micricline میکرو کلین 

 فلدسپاک پتاسی  دار

Micronutrient (Le)  میکروا منت: عناصر ک  مورف نظیر 

 آهن، منگنز، مس، روی، بر، مو یبدن، کلر و کبا ت

Microrelief (Gm) ناهمواری خرد -ریز ناهمواری 

Mineral (Gl)  کانی –ماده م دنی 

Mineralization م دنی شدن -دنکانی ش 

Mineralogy کانی شناسی 

Mine spoils ضای اک م دنی 

Mineral (Gl) م دنی -کانی 



Mineralization م دنی شدن 

Minimum distance to the mean (MDM) 

algorithm (Rs) 

 آ گوریت   د اال فاصله تا میانگین

 مبحث تبقه بندی نظارک شده داده های سنج  ای دور(در  

Minimum tillage (Sd/ Le)    خاک وریی  ک  یا  داالی 

Minor elements  عنورهای فرعی 

Minor land improvements (Le) اراضی  اصالح فرعی عملیاک 

Miocene (Gl)  ملیون سار پی   ۲۴میوسن: دوره ای ای دوران سوم که ای

 شروع شد

Mixed  

Also used in USDA soil Taxonomy at family 

level 

 آمیخته

Modal profile 

Used in soil correlation 

 رایج ترین خاکرخ -خاکرخ مدار

Model (Gi)  ا گو ، نمون 

Moder   مور و مورد هوموسی مودر: نوعی هومو   د واس  بین

 شدن اغلب شدید تر ای مور می باشد

Modulated مدو ه 

Moisture رتوبت 

Moisture characteristic curve نحنی رتوبتی خاکم 

Moisture content مقدار یا میزان رتوبت 

Moisture control section مقاع کنترر رتوبتی 

Moisture retention curve  نگهداری رتوبتمنحنی 

Mollic epipedon اپی پدون مو یک 

Mollisols (in USDA Soil Taxonomy) راسته  مو ی سور 

Monadnock (Gm) 

 

 :فراسن 

ه های مفدی که به گونه ای چشمگیر بانتر ای ساح تپ

 اتراف ایستاده اند

Monitor )صفحه نمای   مثال صفحه تلویزیون 

Monitoring  پای 

Monochromic  تک رن 

Monolith (see soil monolith) مونو یت 

Montmorillonite  

 

دارای دو وراه سیلیکاک  ر کانی  مونتموریلونیت  نوع 

 (رار و یک وراه ا ومنی  اکتاهدرار  در یک نیه تتراهد

 

Mor (raw humus)  مور: ای مواد فااد عناصر غاایی کافی و در مناتق مرتوب

تا  pH ۵/۳( و اسیدی  ۳۰ییاد   دود  C:Nبواود آمده اندد 

 است۱۰کمتر ای  %.B.S( و ۵/۴

Morain (Gm) یخ رفت 

Morphologic unit وا د ریخت شناسی 

Morphology (Gm) ریخت شناسی 

Morphometric Parameters (Rs)  مورفومتریکریخت شناسی یا  پارامترهای 

Mosaic (Rs) :مویاییک 



 

Controlled and uncontrolled 

 

عکس های هوایی را با رعایت پوش  تو ی و عرضی بیل 

 ه  چیدن و در صورک  زوم بریدن و به  چسباندن آنها

 

 همویاویک کنترر شد-

 مویاویک کنترر نشده-

Mottles رن  دانه ها 

 Mudflow روانه گل -اریان گل 

Mull  مور: نوعی هومو  مخلوت شده با مواد م دنی در افق

Ahبرن  اهوه ای مایل بخاکستری تا سیاه استد در این افق و

 بایمانده گیاهی خیلی ک  و یا اصون غایب میباشد

Mulch خاکپوش -ما چ 

Multicriteria Evaluation  (MCE) (Gs and Le) روش ارییابی چند م یاره 

Multipath مسیر چندگانه سیگنار 

Multiple land utilization types تیپ های بهره وری چندتایی 

Multispectral چند تیفی 

Munsell color system  سیست  رن  مانسل 

Muscovite  میکای سفید -کانی موسکویت 

Multivariate analysis آنا یز چند متییره 

Letter N 
 

nSee “Subordinate characteristics of 

master horizons:” 

 

n نمادی که انباشتگی ییاد سدی  در خاک : 

n-value = A+0.02R/ L+3H 

A: moisture% 

R:% sand and silt 

L: % clay 

H: % humus 

و در  ضریب ان: راباه بین درصد آب در شراو  مزرعه

 صد ر  و هومو 

Nadir نادیر 

Natural body پیکره تبی ی 

Natural drainage یهک  تبی ی 

Natural erosion فرسای  تبی ی 

Navigation ناوبری 

Navigating message  پیام ناوبری 

Nested structure  یمین آمار(ساختار تو در تو  در 

Net farm income آمد نهایی ای یک مزرعه، که  درآمد خا ص مزرعه: در

تمامی هزینه های متییر و ثابت استفاده های مختلف در آن 

  حاظ شده باشد

Net present value اریش  ار خا ص 

Nife (Gl)See also Earth crust  =مرکز کره یمین  نیکلNi-آهن= Fe) 

Nitrification شوره سایی -نیتراته شدن -نیتراک سایی 



Nitrogen (see C:N ratio) 

May be present in different forms: 

-Organic compounds 

-Nitrate and Nitrite anions 

-Ammonium ions (as exchangeable cation) 

 نیتروان

 

Nodule (in field) 

 

 پروفیل خاک(گرهک آهکی  در تشریح 

Nodule (in soil micromorphology: aggregate 

nodule, altromorphic-, dendritic-, geodic-)  

 

گرهک: گرهک مجتمع، گرهک دگرسان، گرهک انش ابی، 

 (Stoops, 2003گرهک تو خا ی  

Noise (Rs) پاراییت سیگنارد نویز ه  گفته میشود 

Non- stationary (Gs)  پایانی  در یمین آمار(عدم 

 

Normal distribution (Gs) توییع نرمار 

Normal fault (Gl) گسل م مو ی -گسل عادی 

Normalized Difference Vegetation Index 

(NDVI): 

NDVI= RNIR-Rred/ RNIR+Rred 

 شاخص گیاهی تفاضلی نرمار شده :

رنگدنه تفاضل بین  د اکثر ااب در نا یه ارمز ناشی ای 

های کلروفیل و  د اکثر بایتاب در نا یه مادون ارمز ناشی 

 تای ساختار سلو ی برگ اس

No-till, No-tillage (zero-till) بدون یا بی خاک وریی 

Nugget (Gi) )واریانس توادفی  در یمین آمار 



 
Nugget effect (Gs) )اثر اا ه ای  در یمین آمار 

Nutrient deficiency (Le) کمبود عنور یا ماده غاایی 

Nurient inputs (Le)  داده های عناصر غاایی 

Nutrient interaction (Le) بر همکن  عنوری 

Nutrient stress (Le) تن  غاایی 

Nutrient toxicity (Le) سمیت غاایی 

Letter O 
o See “Subordinate characteristics of 

master horizons” 

 

O    نمادی برای نشان دادن افق های  اوی مواد آ ی در

 های م دنی خاک

Oasis (Gm) وا ه 

Object شئی 

Object-based classification پایه-تبقه بندی شئی 

Observations :نقات ماا  اتی 

یا با مانند پروفیل خاک و یا نیمرخ خاک در  اشیه ااده و 

 مته یدن

Obsequent stream (Gm) 

 

 وارود

Observed yield تو ید مشاهده شده: متوس  تو ید چندین سا ه یارع 

Ocean  اایانو 

Ochric epipedon اپی پدون اوکریک 

Ochtahedron )اکتاهدرون  هشت واهی 

 

 در شبکه کانی ر   کایو ینیت، مونتموریلونیت و غیره(

https://gisgeography.com/wp-content/uploads/2016/10/Variogram-Nugget-Range-Sill.png


 
Oligocene  ۳۷ا یگوسن: دوره ای ای دوران سوم یمین شناسی که 

 ملیون سار پی  شروع شد

Once-over tillage (Sd) خاک وریی یکباره 

Open source  باینرم افزار متن 

Optimum soil depth عمق بهینه ریشه 

Orbit 

 مدار

 
Orbital error خاای مدار ماهواره 

Ordovician  ملیون  ۵۰۵اردوویشین: دوره ای ای دوران پا ئویوویک که

 .سار پی  شروع شد

Ore (Gl)  کانسن 

Organan (Sm) ارگانن 

Organic carbon 

>20% (very high content); 10-20% (high); 4-

10% (medium); 2-4% (low) and <2% (very 

low) 

 کربن آ ی

میلیمتر   در  ۲درصد وینی کربن در ذراک ریزتر ای 

 ۲۰بلک اندایه گیری می شود(د -آیمایشگاه با روش واکلی

در صد را  ۲در خاک را خیلی ییاد و کمتر ای   درصد کربن

 خیلی ک  می نامی 

Organic farming (Le/Sd) ارگانیک یا آ ی کشت 



Organic soil خاک آ ی 

Organic hydromorphic soils خاکهای مردابی 

Organic matter (OM) 

To calculate organic matter content of a soil 

sample in %: 

C% x 1.724 = organic matter% 

To calculate how many Kg OM in 1 sq. meter 

of a horizon of 10 cm thick: 

Thickness = 10 cm 

OM% (in weight) = 2% 

Bulk density (S) = 1.5 

V= 10 x 100 x 10 = 100.000 cm³ According 

to S=G/V 

G= 100000 x 1.5 = 150.000 g = 150 kg. 

 مواد آ ی

Organism ااندار 

گیاهان، اانوران و یا شکل های دیگر ییست که ای یاخته، 

 انند آن تشکیل شده استدبافت، اندام، اندامک و م

Orientation اهت یابی ، توایه 

Orogenic کوه یاد 

Orogenic forces (Gl) نیروهای کوهزایی 

Orthoclase (Gl) ارتوکالی 

 فلدسپاک  اوی کانی پتاسی  متداور در سنگهای آذرین

Orthophoto/Orthoimage (Rs) )اورتو فوتو  عکس هواوی اصالح شده 

Osmotic potential پتانسیل اسمزی 

Outcrop (Gl) رخنمون 

Outflow (Gm)  بیرون ااری شدنتییان، به 

Outliers )اعداد بی اواره  در آمار 

Orthoclase یک کانی ای گروه فلدسپاک ها 

Ortstein افق اسپودیک سیمانی شده 

Osmosis 

of a solvent to pass through a  tendencyhe T

semipermeable membrane, as the wall of a 

 higherliving cell, into a solution of 

 equalizeconcentration, so as to 

concentrations on both sides of the 

membrane. 

 

 اسمز

 گرای  سیار برای عبور ای غشای نیمه تراواد

Output ستاده -رخنمون 

Overlap (forward) پوش  تو ی و یا اانبی 

 

 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tendency
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tendency
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tendency
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/higher
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/higher
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/higher
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/equalize
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/equalize
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/equalize


 

 

Overlay (Gi) رونهاد 

را  ارار دادن نیه ای  ای اتالعاک( روی نیه ای دیگر

overlying  گویند 

 

Overthrust 

 

 روراندگی

 
Oxbow lake (Gm) دریاچه اوسی 

Oxic horizon افق اکسیک 

Oxidation 

oxidation is the loss of electrons. It happens 

when an atom or compound loses one or 

more electrons. Some elements lose electrons 

more easily than others. These elements are 

said to be easily oxidized. Metals including 

sodium, magnesium, and iron are easily 

oxidized. 

 ی اکسا

 درپروسه ین  یدگی اکسیژن یک ا کترود ای آهن میدیددد

Oxidation state  وض یت اکسای 

Oxidation-reduction potential (Eh)  کاه  -پتانسیل اکسای 

 

اچ یا پتانسیل ا کترودی پتانسیلی است که میان یک نی  -ای

استاندارد هیدروان به واکن  اکسای  یا کاه  و ا کترود 

 آید واود می



 
Oxisols اکسی سور ها 

این خاکها در  CECخاکهایی که دارای افق اکسیک هستندد 

بسیار ک  است و ای نظر  اصلخیزی بسیارفقیرند  ازییاک 

 Soilبیشتررا در رده بندی خاک به روش آمریکایی

Taxonomy د  بخوانید) 

Letter P 
 p: See “Subordinate characteristics of 

master horizons:” 

 

 

 

pنمادی برای نشان دادن خاک شخ  خورده : 

Packing voids (Sm) 

 

  فراک آرایشی

 فراتي که در نتیجه فشردگي ض یف اازاء خاك  اصل 

میشوند، ساوح   فراک آرایشي با ه  اناباق ندارند دداراي 

اب اد یكسان و یا کشیده بوده و عمدتا به یكدیگر مرتب  هستند 

 فراک را میتوان  را بواود میاورندد این  تخلل بافتی خاکو 

 به انواع ییر تقسی  بندي نمود:

a  ،آرایشی ساده :b  ،آرایشی مرکب cآرایشی پی یده :   ، d 

: وگهای منظ  و ستاره  g:  جره،  f:کانار،  e  ،وییكور : 

  : صفحه ای h ای شکل، 

Packing voids (simple) (Sm) 

Equant to elongate, much interconnected, 

occurring between single grains 

 ساده  فراک آرایشی

Packing voids (compound) (Sm) 

Equant to elongate, much interconnected, 

occurring between peds, the faces of which 

do not accommodate each other. 

 مرکب  فراک آرایشی

Packing voids (complex) 

Voids occurring between single grains and 

small aggregaes 

  فراک آرایشی پی یده

Paddy soil خاک شا یزار 

Paleopedology خاک شناسی دیرینه یا پارینه 

Paleosols  خاکهای ادیمی یا پا ئوسل 



Palygorskite  پلی گورسکیت : یک نوع کانی ر 

Paleozoic دوران اور یمین شناسی شامل وویک دیرینه ییستی یا پا ئوی 

هشت دوره و ییر دوره (د ادیمی ترین دوره کامبرین است 

 ملیون سار پی  شروع شدد ۵۷۰که 

Pan کفه 

Panchromatic )پانکروماتیک  نوع فیل  و باند در تواویر ماهواره ای 

Panel (Rs) ) پانل  مثال در مبحث ای پی ا 

Pan evaporation  تکتشتبخیر ای 

Parabolic dunes (Gm) تپه های ماسه ای سهمی 

Paraboloid model مدر سهمی گونه 

Paralic دریا کناری 

Paralithic contact تما  شبه سنگی 

Parallax (Rs) 

 

 

 پارانکس  در مبحث عکس هواوی و دید استرووسکپی(

  شکل های روبرو  Xو پارانکس  Yپارانکس 

PA=Xparallax) 

افقی است وبرای دید استریوسکوپی نیم است  Xکس پاران

 با اهت عمودی( مزا   دید  Y، و ی پارانکس 

 استریوسکوپی است 

Parallel approach (Le) یا موایی روش توام 

Parallel drainage pattern (Gm) 

 

 شبکه یهکشی موایی

Parent materials مواد مادری خاک 

Parent rock سن  مادر 

Particle density چگا ی  قیقی 

Particle size classes کال  های اندایه ذراک 

Parts per million (ppm) )اسمت در ملیون   پی پی ام 

Pascal پاسکار: وا د فشار= با یک نیوتن بر متر مربع 

Passive (Rs) 

 

 سیست  غیر ف ار

 
Remote sensing systems which measure 

energy that is naturally available are called 
sensors. passive 

سنجنده هایی که انرژی طبیعی موجود را اندازه گیری میکنند را 
مینامند )شکل دست چپ( ولی اگر قرار است سنجنده  غیر فعال

مینامند  فعالرا نور بفرستد تا امکان اندازه گیری فراهم آید آن
 )شکل دست راست(

Path radiance (=Lp in the figure)(Rs) تاب  انحرافی 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7wKG4sdPbAhWL8RQKHaDACq4QjRx6BAgBEAU&url=http://grindgis.com/remote-sensing/active-and-passive-remote-sensing&psig=AOvVaw1hle6_5a-nsmYVIufjky4V&ust=1529073668704146


 
Pattern (ex. Drainage pattern) 

 

پاترن = نق  = ا گو  در مبحث تفسیر داده های سنج  ای 

 دور(

Pattern recognition (Rs) تشخیص و بررسی پاترن در مبحث تفسیر داده ها 

Peak  در منحنی ها(اوج  

Ped 

 

 :خاک وا د
a    ،دانه ایb خلل ، اسفنجی متc ،مک بی یاویه دارd  مک بی نیمه

 دشكلصفحه ای و صفحه ای عدسی  fمنشوری ،  e یاویه دار،

م مون نوع منشوری بخوبی در میکروسکپ دیده نمیشود، و ی 

عکس ییر نمونه ایست ای خاک وا د منشوری در خاکی در 

 همدان

 
Pediment (Gm) دشت سر 

Pedimentation (Gm) اییفرایند دشت سر س 

Pediplain دشتستان -پدی پلین 

Pedofeatures  ویژگی پدو وایکی 

Pedogenesis خاکزایی 

Pedogenic پدوانیک -تشکیل خاک 

Pedology  پدو وای: انبه هایی ای علوم خاک در باره منشا، ریخت

شناسی، پیدای ، توییع، نقشه برداری، رده بندی و تبقه 

 بندی بر اسا  کاربرد 

Pedon )پدون  کوچکترین پیکره خاک 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicg7jsrtPbAhUKXhQKHVwxBbEQjRx6BAgBEAU&url=https://nature.berkeley.edu/~penggong/textbook/chapter5/html/home52.htm&psig=AOvVaw11-5gfny6SIkGcPQ3uEv3Z&ust=1529072972735913


 
Pedofeature (in Soil micromorphology)  عوارض خاکساخت 

Pedomorphic nodule  تشکیل شده در خاک(گرهک خاکساخت : گرهک 

Pedosphere 

 
 

 پوسته خاکی -پدوسفر

Pedotransfer function توابع تبدیل خاکی 

Pedotubule (Sm) ساختمان  و ه ای خاک 

Peneplain (Gm) دشتگون=دشت هموار شده 

Pennsylvanian (Gl)  پنیسیلوانین: ییر دوره کربنیفرای دوران اور یمین شناسی که

 سار پی  شروع شدملیون  ۳۲۰

Penetrometer 

 

 فروسنج

انواع گوناگون فروسنج ها برای اندایه گیری دراه سختی 

 خاک را بسته به نوع ا تیاج میتوان تهیه کردد

 

Peppet, lime عروسک آهکی 

Percolation  رکت عمقی آب  در داخل خاک تا سرانجام وارد نیه آبدار 

 ییر یمینی بشود(



 
Perennial stream (Gm) رود داومی 

Periglacial (Gl) اشیه یخ ا ی  

Period )دوره  برهه یمان 

Permafrost  یخبندان داو 

 افقی ای خاک که در سراسر سار یخ یده است

Permanent charge بار داومی 

بار منفی یا مثبت خا ص ذره های ر  که ای اایگزینی 

همشکل در شبکه بلور منشا می گیرد و ییر تاثیر تیییراک 

pH یا واکنشهای تباد ی یونی نیست 

Permanent wilting point  نقاه پژمردگی داو 

Permeability نفوذ پایری 

Permian (Gl) ملیون سار  ۲۸۶دوران اور یمین شناسی که  آخرین دوره ای

 پی  شروع شد 

Petrocalcic horizon 

 
 

 افق پتروکلسیک

 

 اا ه هایی ای افق پتروکلسیک

 

Petrography سن  نگاری 

Petrogypsic horizon 

 

 افق پتروایپسیک

افق پیوسته گ ی شدیدا سیمانی شده توده ای که با سو فاک 

 کلسی  سخت شده باشد



Pf curve 

 

 : Pfمنحنی 

ای این منحنی برای ت یین رتوبت اابل استفاده گیاه استفاده 

 میشودد

ب نوان مثار رتوبتی که در مک  ماتریک پانزده آتمسفر و 

یا بیشترمواود باشد نمیتواند وسیله ریشه گیاه استخراج و 

ظرفیت نگهداری یا  ۲عدد  Yبمورف برسدد در محور 

( WPنقاه پژمردگی    Pf=4.2( و FCظرفیت یراعی   

 .گیاه است

pH, soil 

 

 هاش خاک-پ

متر اندایه گیری  pHدراه اسیدی یا الیایی خاک که با 

 میشودد

متر رو میزی  در آیمایشگاه (  pHعکس مقابل یک نوع 

است، و ی نوع صحرایی  با روش کلریمتریک( آنه  در 

میزی بایار مواود است، و ی دات آن با مقایسه با نوع رو 

 کمتر استد

 
pH-dependant charge هاش-به پ بارا کتریکی وابسته 

 pHبخشی ای گنجای  تبادر کاتیونی یا آنیونی خاک که با 

 تیییر میکند

Phase  فای   سیگنار( =  ا تی ای چیزی  ب نوان مثار  ا ت شور

 سری خاک  سن آباد(

Phase ambiguity (Rs)  ابهام فای  در مبحث ای پی ا) 

Photo-base (Rs) 

 

 بای عکس

عکسبرداری  بای هوایی( که فاصله دو ایستگاه هوایی 

بمقیا  عکس کوچک شده باشدد در عمل فاصله بین مرکز 

یک عکس با مرکز عکس مجاور منتقل شده را بای عکس 

 .گویند

 مقابل عکسدر A—Bفاصله 

Photo block   ه( را ت داد عکس های هواوی که یک مناقه  مورد ماا

 میپوشاند

Photogrammetry فتوگرامتری 

Photograph )عکس  مبحث عکسهای هواوی 

Photography (Rs) عکسبرداری 

Photon )فوتون  مبحث نور 

Phyllosilicates سیلیکاک های مابق 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjF1MKipP_gAhUBblAKHcoPBOgQjRx6BAgBEAU&url=https://hannainst.com/edge-dedicated-ph-orp-meter.html&psig=AOvVaw2gfQvnnxqIU2pYj7XcQumi&ust=1552572193351049


کانیهای فیلوسیلیکاک ساختمان نیه ای دارند، ای اشتراک 

 وراه های چهار واهی و هشت واهی

Physical weathering 

 

 هوادیدگی فیزیکی

نیروهای فیزیکی مانند یخبندان سن  را خرد و خردتر 

 میکندد

Physiognomy (Gm) وضع ظاهری 

Physiognomic analysis (Rs) 

 

See also element analysis 

 روش تفسیر بر پایه وضع ظاهری:

روشی در تفسیر چشمی داده های سنج  ای دور   ب نوان 

 هوایی(  مثار: عکس

Picture هاوی که با دوربین م مو ی گرفته میشود( عکس  عکس 

Piezometer 

 

 فشار سنج

Piping erosion (Sd) فرسای  ننه روباهی 

Pixel (see also Flying hight=H) 

 

 راستر( ای پیکسلهای ییادی پیکسل: توویر ماهواره ای 

 تشکیل میشود

 

Pixel value ارد  را  و یا عددی که پیکسل دارد(هر پیکسل اریشی د 

Plan curvature (PLANC) انحنای افقی یمین 

Planning برنامه ریزی 

Planation (Gm) پهن شدگی 

Plasticity Index شاخص خمیرایی 
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Plate tectonics  پهنه اییمین ساخت 

Plateau (Gm) فالک 

Platform )سکو  در مبحث ماهواره و ایستگاه آن 

Plate (example: plate tectonic) صفحه یمین 

Platy structure 

 

 بشقابی  -ساختمان  خاک( وراه ای

Playa (used mainly in N. America) چا ه داخلی 

Pleistocene (Gl)   دوره پلئیستو   ، دوره چهارم یمین شناسی که  دو میلیون

 سار ابل شروع شد

Plinthite ای گره های آهن می باشد که  در خاک  پلینتیت ، نیه متشکل

 های مناتق مرتوب و گرم مانند ا تی سور تشکیل می گردد

Plinthitic mottles 

 

 

 
 

  که های ارمز آاری رن 

Pliocene (Gl)  ،پلیوسن  دوران سوم شامل دوره های پا ئوسن، اووسن

ا یگوسن، میوسن و پلیوسن میباشد(د شروع پلیوسن را پنج 

 ر پی  میدانندملیون سا

Plow pan  کفه شخ 

Pocket stereoscope (Rs) استریوسکوپ ایبی 



 
Podzol 

 

 خاک پدیور

Podzolization فرایند تشکیل پدیور 

Point kriging (GS) کریجین  نقاه ای 

Point positioning (Rs) ) موا یت یابی و ت یین مختواک نقات  در ای پی ا 

Point transformation (Rs) تیییراک نقاه ای 

Polarization پالریزاسیون 

Polje (Gm) :الگه آهکی 

 دشت کارستی که در نتیجه پدیده انحالر تشکیل شده است

Pollution آ ودگی 

Polynomial distribution (Gi) توییع چند امله ای 

Polypedon (see pedon) 

 

 پلی پدون:

 گروهی ای پدونهای پیوسته

Population increase and its effect on land (degradation) 



 
 افزای  ام یت

Pores (Types) 

 

 منافا  انواع آن در تشریح  پروفیل خاک(

Porphyric (Sm) پرفیریک 

Post processing (Rs) ) پانی  مت ااب  در ای پی ا 

Positioning موا یت یابی 

Potential drainage network density (DDENS) پتانسیل چگا ی شبکه آبراهه 

Potential evapotranspiration تبخیرو ت رق  پتانسیل یا مالق 

Potential land suitability (Le) تبقه بندی تناسب اراضی در شرای  آتی 

Potential yield (Le) تو ید پتانسیل -عملکرد با قوه 

Pot irrigation  آبیاری کویه ای 



 
Precambrian (Gl)  پرکامبرین: دوران ابل ای دوران پا ئویوویک که شروع آنرا

 اندملیون سار پی  تخمین یده  ۳۴۰۰

Precipitation ریزش اوی -نزونک اوی 

Prediction پی  بینی 

Preglacial (Gm) ابل ای یخبندان 

Principal distance (Rs) فاصله کانونی 

Principal point (Rs) 

 

 نقاه مرکز عکس

 

Principal component analysis (Gi)  تواویر(تجزیه و تحلیل اازای اصلی ساینده( 

Prismatic soil 

structure 

 

 

 ساختمان  خاک(

 استوانه ای 

Probabilistic ا تمار پایر 

Process (eg., Soil forming processes) فرایند 

Produce (Le) تو ید 

Productive land اراضی بارور 

Productivity Index شاخص تو ید دهی 

Profile curvature (PROFC) انحنای عمودی یمین 

Projection  تجس   توویرکره سه ب دی برروی کاغا=نقشه(: مخروتی

  conical   واستوانه ای )Cylindrical ) 

  

Psudogley   پسدوگلئی، اشباع و ماندابی شدن موات خاک 

Pseudorange شبه مسافت 

Pseudorange observation ) مشاهداک شبه مسافت  در مبحث ای پی ا 

Puddled گلخراب 

Pulse )ضربان  در مبحث  یزر و  یدار 

pumice سن  پا 

Push broom 



 
 اسکن خای  در اسکنرها( =مسیر موایی با تور 

Push moraine یخرفت فشاری 

Pyrite )کانی پیریت  سو فید آهن 

Pyroclastics  آذرآوار: مواد آواری آتشفشان که بوورک انفجاری و یا

 پرتابی ای دهانه آتشفشان بیرون می ریزد

Pyroxene ای کانی های او یه خاک دارای ساختمان  ها پیروکس ،

 سیلیکاته 

Letter Q 
q  کیو: نمادی برای نشان دادن انباشتگی سیلیس ثانویه  در

 تشریخ نیمرخ خاک(

Quadratic convergency همگرایی دراه دوم 

Qualitative land suitability تبقه بندی کیفی تناسب اراضی 

Quantifier )سور  در مبحث مناق فایی: سور عمومی و سور واودی 

Quantification )کمی کردن  نقاه مقابل کیفی کردن 

Quantitative land suitability  تناسب اراضیتبقه بندی کمی 

Quaternary  )دوران چهارم  در یمین شناسی 

Quartz 

 

 (SiO2کوارتز  یک کانی است با فورمور 

Quasi-climax شبه اوج 

Quasi-stationarity hypothesis فرضیه شبه پایایی 

Quaternary دوران چهارم یمین شناسی -کواترنری 

Quick clay ر  روان 

Quick sand  روانشن 
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Quick test , soil  سریع خاکآیمون 

Query (Gi) 

SELECT R. Name 

FROM Restaurants AS R, 
Hotels as H 

WHERE R. Type=Iranian AND 

H.name=Hilton AND 
Intersect (R. Geometry, Buffer (H. Geometry, 4)) 

 :کواری

 ((Query using SQLتوان با ترح یک کواریعنوان مثار میبه

در محدوده چهار های ایرانی به محل همه رستوران

ترین کیلومتری هتل محل ااامت خود پی برد و یا نزدیک

 .اداره پست به هتل را پیدا کرد

 

Quick clay  ر   سا 

Quick flow رواناب تند 

Letter R 
R    R  نمادی برای نشان دادن سن  بستر  در تشریح نیمرخ

 خاک(

Radar (Radio Detection And Ranging) رادار 

Radar equation  

Radian )رادیان  وا د اندایه گیری ساح یاویه دار: 

یمانی که تور کمان برابر ش اع دایره باشد یاویه برابر یک 

تبدیل بین دراه و رادیان است، ۲ᴫد چون دایره رادیان است

 رادیان به صورک راباه ییر است:

1rad= (180/ᴫ) degrees 

Radiance تاب  -تابندگی 

Radioactive decay تجزیه رادیواکتیویته 

Radioactive isotope ایزوتوپ پرتویا 

Radioactive waste ضای اک پرتویا 

Radioactivity پرتویایی 

Radiometer: 

Radiometers may also be described as solar 

radiometers or UV radiometers. 

 

 رادیومتر=تیف سنج

 ک اابل خریداری استانواع متنوع با ایمت های متفاو

 
Radiant intensity شدک تابندگی 

Radiometric resolution )توان تفکیک رادیومتری  وابسته به سنجنده 

Radial drainage pattern (Gm)  شبکه یهک  ش اعی 



 
Radiation  تش شع  - تاب 

Rain gauge 

 

 باران سنج

Rain splash erosion(Sd) فرسای  پاشمانی 

Random field (Gi) میدان توادفی 

Random function (Gi) تابع توادفی 

Random variable (Gi) متییر توادفی 

Range (Gi) )محدوده، پهنه تیییر  ایدد تادد 

Rapid static or fast static (Gs) موا یت یابی ساکن سریع 

Raster (Rs) رستر -راستر 

Rationing (Rs) نسبت گیری 

Ray (Rs) پرتو= اش ه 

Real-time (Gs) ) یمان واا ی  در مبحث ای پی ا 

Reacquiring (Gs) بایگشت دوباره 

Receiver-time double difference  یمان-مشاهداک اختالف مضاعف بین گیرنده 

Receiver-satellite-time triple difference (Gs)  یمین -ماهواره–اختالف سه گانه بین گیرنده 

Reconnaissance survey شناسایی ااما ی 

Recycling باییافت 

Redox  کاه رداکس: مخفف دو وااه اکسای  و 

Redox potential پتانسیل اکسیداسیون و ا یا 

Reduced tillage (Sd/Le) ک  خاک وریی 

Reduction ءا یا 

Reef  آبسن  ، صخره دریایی  

Reference plane ساح مبنا 
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Reflection (Rs) 

 بایتاب

 
Reflectance curve (Rs)  منحنی ان کا 

Refolding (Gl) چین خوردگی مجدد 

Reforestation انگل کاری مجدد 

Refraction 

 

 شکنندگی نور  انکسار(

Regionalized variable (Gi) )متییر نا یه ای  در مبحث یمین آمار 

Regolith  رگو یت -سنگپوش 

Regosols 

 

 لرگوس
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Relative age سن نسبی 

Regularization )منظ  سایی  در یمین آمار 

Relict  ماندگاریا ادیمی 

Relict soil خاک ادیمی 

Relief (Gm) پستی و بلندی -نشیب و فرای 

Relief displacement (Rs) اابجاوی ارتفاعی 

 
Remote sensing (RS) سنج  ای راه دور=سنج  ای دور -دور سنجی 

Replicability (of image interpretation)  

Resampling نمونه گیری مجدد 

Residual error (Gi) خاای بجامانده 

Residual materials 

 

 مواد دراا تشکیل شده

Resilience برگشتن: مقاوم یا پایدار -اهندگی 

توانایی یک بوم نظام برای  فظ تنوع، تمامیت و فرایندهای 

 ود در اثر دستکاری آنبوم شناختی خ
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Restricted kriging (Gi) کریجین  محدود 

Resolution (Rs) تفکیک پایری 

Resource منابع 

Resource management system سامانه مدیریت منابع 

Resource monitoring پای  منابع 

Reworked نوساخته 

Rhizophere مناقه نفوذ ریشه 

Ridge (Gm) یار -پشته 

Rift valley (Gm) فرویمین 

Rill شیار 

Rill erosion (Sd) فرسای  اویباری یا شیاری 

Ripple mark (Gm) 

 

 موج نق  -ریپل مارک 

River bed (Gm) بستر رودخانه 

River terrace (Gm) ترا  رودخانه 

River wash (Gm) ته نشست رودخانه ای -رود رفت 

Riverine (Gm) رودخانه ای 

RMS error (Gi)  ا (خاای اار میانگین مرب اک  در مبحث ای پی 

Rock fall (Gm) See also mass wasting ریزش سنگی 

Rock outcrop رخنمون سنگی 

Rotation (Le) تناوب 

Roughness ناهمواری 

Rover (in GPS) )نقاه نا م لوم  فرعی 

Rubble land سنگالخ 

Rubefaction :سرخ شدگی 

 شکیل هماتیت  اکسید آهن( خاک ارمز میشودبر اثر ت

Runoff  رواناب -هریآب ساحی –آبدوی 

Runoff farming (Le) یراعت سیالبی 

Ruz (Gm) دره تاادیسی 

Letter S 
s  See “Subordinate characteristics of 

master horizons:” 

 

s  نمادی برای نشان داده انباشتگی ایلوویار سزکویی :

 و ماده آ  ی که به شکل کمپلکس اکسیدها

Salic horizon )افق تمرکز نمک  در نیمرخ خاک 



 
Salids سا یدها 

Salina شوره یار 

Salinity control نمک یدایی 

Salinization پدیده شورشدن  خاک ویا اراضی(=شوری یایی 

Saltation  )اه   در مبحث نهشته های بادی 

Salt-affected soils 

 

 :الیایی-کهای شورخا

هایی که شوری و یا ه   شوری  برای خاکاصاال ی کلی 

ها را غیراابل استفاده  یراعی( و یا محدود  وه  الیاییت آن

 کرده باشد

Salt flat (Gm) کفه نمکی 

Salt-lake (Gm) دریاچه شور 

Salt plug (Gm) گنبد نمکی 

Septic tank یا مخاین  فاضل آب    مخاین سپتیک 

Saltation (see surface creeping)  پرش: -اه 

 اصاال ی که در مبحث فرسای  بادی استفاده میشود

Sample 

 
 

 نمونه  مثال نمونه خاک(

Sample area  ارااع به کتاب فرشاد و همکاران : ساح نمونه 

 (swri.ir: اووپدو وای

Sampling method  بردارینمونه روش 



 
Sand شن 

Sand dune (Gm)    یکنوع نهشته بادی(تپه ماسه ای 

Sand dune stabilization تثبیت تپه ماسه ای 

Sandstone (Gl)  ماسه سن 

Sandy clay ر  شنی 

Sandy clay loam وم رسی شنی  

Sandy loam وم شنی  

Satellite (Rs) ماهواره 

Saturated conductivity ضریب آبگاری اشباع 

Saturated soil zone  اشباعنا یه خاک 

Saturation اشباع 

Saturation water content رتوبت اشباع خاک 

Scale  مقیا 

Scanner اسکنر 

Scatter diagram 

 )نمودار پراکن   مثال در مورد اریشهای تیفی

 
Scattering (Rs)  پراکن 

Scene )فری   ندست  هر توویر ماهواره ای 

Scintillation  ا (مبحث ای پی درخ   در 

Scoria (Gl) تفا ه آتشفشانی 

Scree (Gl) واریزه 
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Search radius )ش اع استجو  در یمین آمار 

Sebkha (Gm) 

 

 شوره یار

Second order moment گشتاور مرتبه دوم 

Sediment مواد رسوبی 

Sediment carrying capacity (Sd) ظرفیت  مل رسوب 

Sediment load (Sd)  رسوبیبار 

Sediment yield (Sd) رسوبدهی 

Sedimentation (Gm/ Sd) رسوبگااری 

Segmentation اا ه بندی 

Semi desert (Gm) نیمه بیابانی 

Sensitivity analysis آنا یز  ساسیت 

Sensor  )سنجنده =سنجشگر ف ار و غیر ف ار 

Set (Gi) :مجموعه 

می نامند مانند مجموعه  را مجموعه ءگردآیه ای م ین ای اشیا

 های م مو ی و مجموعه های فایی

Shadow  سایه و روشن بر اسا  یاویه تاب  خورشید 

Shadow correction )توحیح یا ت دیل سایه  در تواویر ماهواره ای 

Shale (Gl)  پلمه سن 

Shape complexity index (SCI) پی یدگی اشکار یمین 

Shear strength شی:مقاومت بر 

 بیشترین اندایه پایداری خاک در برابر تن  برشی

Shear stress تن  برشی 

Sheet erosion فرسای  وراه ای 

Shift   اابجاوی 

Shoal آستانه رسوبی 

Shore دریا کنار 

Shoulder (a facet of hill-slope) شانه شیب 

Shrinkage انقباض 

Shrinkage limit  انقباض د 

30%)-5+1Sidelap (   پوش  عرضیoverlap  را)ه  بخوانید 
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Sierozem سیرویم 

Signal propagation time ) یمان انتشار سیگنار  در ای پی ا 

Significant level ساح اعتماد 

Sill (Gm/Gl) گدایه یبانه ای 

Sill (see Batholit) گدایه یبانه ای 

Silt سیلت= نی 

Silt clearance = desiltation نیروبی 

Silt loam وم سیلتی  

Silting آب نهشتگی 

Siltstone سن  سیلت 

Silty clay ر  سیلتی 

Silty clay loam وم رسی سیلتی  

Silurian  سیلورین: دوره ای ای دوران اور یمین شناسی است که

 ملیون سار پی  شروع شدد ۴۵۸

Similar soils: 

Example: A pair of similar series 

differentiated at the level of soil orders. Both 

are members of fine-loamy, mixed, mesic 

families. Both have argillic horizons and 

similar sequences of horizons. The first is a 

Typic Agriaquoll and the second is a Udollic 

Ochraqualf. The differences in their 

epipedons place the two series in different 

orders, but all other properties merge or share 

common boundaries below the order level. In 

mapping legends which use taxa at the series 

level, the two soils may be considered 

similar. 

 وا د خاکهای مشابه:

های تشکیل دهنده یک مجموعه  دروا د نقشه( در ساح خاک

مشخوی ای سیست  رده بندی و در ساوح بانتر، مثال در 

ساح ییر گروه، گروه ، ییر راسته و راسته  رده( دارای 

 مشخواک مشابه و یا تقریبا مشابه   با اختالف ازیی(هستندد 

Single grain ه ای  ساختمان خاک(تک دان 

Sinkhole 

 

 روچا هف
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SI units: 

Ppm (parts per million) = mg/l (liter); mg/kg 

Me (milliequivalent) = mmol K (Kalium) or 

mmol ½ Ca (Calcium) or mmol 1/3 Al 

(Aluminium), etc 

Me/100 g = mmol (+)/100 g= cmol (+)/kg= 

10 mmol (+)/kg (for CEC). 

Examples: 

1 mol K =39; 1 mol Ca= 40; 1 mmol Ca = 40 

mg Ca; 

1 equivalent K = 39/1 (atomic weight/ 

valence); 1 equivalent Ca = 40/2= 20 

 وا د های استاندارد:

و  meو  ppmوا د هایی که م رفی شد تا وا دهایی مثل 

 غیره را اایگزین کنند

Size (in soil structure description: granular, platy, block-like and prism-like) 

  

 
 

 

  ساختمان خاک( اندایه

Skew )اعوااج  کج و م وج 

Skewness چو کی 

Sky irradiance تاب  آسمانی 

Slaking وارفتن -شکفته شدن 

Slickenside (in Vertisols) 

 
 

 ساح صیقل داده شده خاکدانه در خاک های ورتی سور 

Sliding (Sd) ران  یمین 

 



 

نحوه استفاده : تبدیل انگل به یمین یراعتی بدون تیییر 

 ماا  ه نیمرخ خاک باعث ران  افق ساحی خاک میشود

Slope شیب 

Slope gradient estimation in field 

 

 تخمین شیب  در کار میدانی(

Slope gradient conversion table تبدیل درصد به دراه شیب 



 
Slope insolation (SINS) نور خورشیدبایتاب   

Slotted template 

 

 اسالتد تمپلت:

برای مویاویک کردن عکس های هوایی ای این روش استفاده 

کامپیوتر و نرم افزارهای میشد، ا بته ابل ای به بایار آمدن 

گوناگون که کار مثلث بندی  روشی در فوتوگرامتری( را 

 بس آسان کرده است

Smoothed (in GPS) شده  شبه مسافت( صاف 

Sodication انباشتگی سدی  -سدیمی شدن 

Sodic soils خاک سدیمی 



 
Soil خاک 

Soil classification رده بندی خاک 

Soil cohesion چسبندگی خاک 

Soil color رن  خاک 

Soil colour chart 

 

 

 دفترچه رن  خاک  مانسل(

 

 
Soil consistence پایداری خاک 

Soil creep 

 

 شخاک خز

Soil database بانک اتالعاک خاک 

Soil degradation ویرانی خاک 

Soil erosion (ex. Rills) :فرسای  خاک 

 

  آبکندی( وسیله آب: وراه ای، شیاری و خندای فرسای 



 
Soil fabric بافتار خاک 

Soil fertility اصلخیزی خاک  

Soil horizon افق خاک 

 
Soil Index شاخص خاک 

Soil micromorphology 

Ref.: Buol, Hole and McCracken, 1973. Soil 

Genesis and Classification 

 میکرومورفو وای خاک

 
Soil minerals کانی های خاک 

Soil moisture رتوبت خاک 

Soil moisture regimes (Aridic, Xeric, Udic, 

etc) 

 رای  های رتوبتی خاک

Soil monolith  خاکمونو یت 



 

   در مویه خاک(برای به نمای  گااشتن خاک 

 
Soil morphology ریخت شناسی خاک 

Soil porosity تخلخل خاک 

Soil profile نیمرخ خاک 

 
Soil renewal rate  شدک خاکزایی 

Soil series 

 

 

 سری خاک:

ریزترین و مفول تشریح شده ترین ساح در رده بندی 

این ساح بافت خاک ساحی ه   سیست  آمریکایی( استد در 

 که در ساوح دیگر اید نشده است گزارش می شود

Soil structure (example of prismatic) 

 

 : نمونه ای ایساختمان منشوریساختمان خاک

 

 Platy structure ساختمان صفحه ای

 .Prismatic str ساختمان منشوری

 .Columnar str ساختمان ستونی

 .Angular blocky str ساختمان مک بی

 Subangular blocky ساختمان شبه مک بی

 .Granular str دانهساختمان دانه 

  .Crumb str ساختمان اسفنجی

Soil structure description: grade of 

development 

 

دراه تکامل ساختمان: در تشریح ساختمان خاک نوع 

، اندایه   ریز، متوس  و بزرگ(  مک بی، منشوری و غیره(

یافته یا متوس ، و اوی و دراه تکامل  ض یف، نسبتا تکامل 

 یا تکامل یافته( مارح است



اوی

 

متوس 

 

ض یف

  

Soil Taxonomy 

 
Note: Taxonomy is a narrower term than 

classification. 

سیست  آمریکایی رده بندی خاک: شامل پنج ساح: رده  یا 

ییر گروه ، فامیلی و سری می راسته( ، ییر رده، گروه، 

ب د ای ساح فامیلی باشدد سری خاک و  انک مختلف آن که 

 ارار دارند در کارتوگرافی خاک مارح می باشندد

Soil temperature regimes (Mesic, Thermic, 

etc.) 

 رای  های  رارتی خاک

Soil texture 

 

 

 بافت خاک

  تخمین بافت در کار میدانی(

 
Soil salinity خاک شوری 

Soil water آب در خاک 



 
Sol :سل 

کلوویدی که در مایع خاک غوته ور و پراکنده ذراک 

 میباشند=سیست  کلوویدی مایع

Sorption نفوذ در  ا ت افقی 

Sorptivity ضریب اابی 

Space domain محدوده مکانی 

Space shuttle (Rs) شاتل فضاوی 

Spatial data یاتالعاک فضاو 

Spatial resolution (Rs) ریو وشن مکانی 

Specific gravity چگا ی 

Specific surface area 

 
 

 

 ساح ویژه :

ساح ذره اامد خاک یا هر محی  متخلخل دیگر تقسی  بر 

ارم یا  ج  آن ذره که بر  سب متر مربع بر کیلوگرم یا متر 

 مربع بر متر مک ب بیان می شودد 

Speckle که کوچک  

Speckled b-fabric   ا وان( که ای  بافتار 

Spectral band باند تیفی 

Spectral radiance تاب  تیفی 

Spectral reflectance curve(Rs) منحنی ان کا  تیفی 

Spectral resolution (Rs) )ریو وشن تیفی  توان تفکیک تیفی 

Spectral ratio (Rs) نسبت تیفی 

Spectral ratioing (Rs) :نسبت گیری تیفی 

نتیجه تقسی  مقادیر دراه روشنایی یک باند تیفی به باند 



تیفی اابل اناباق دیگر را، تواویر نسبی گیری تیفی 

گویندد روش نسبت گیری برای آشکارسایی پدیده ها مفید 

استد ادا سایی اثراک بافت و ترکیب شیمیایی سنگها، 

یی امکان خاکها، و کانیها با کاه  تفاوک های روشنا

 پایرمیشود

Spectral signature (Rs) رفتار تیفی 

Spectrometer (Rs) )تیف سنج  اسپکترومتر 

Specular reflection (Rs) بایتاب آینه ای 

Specular surface (Rs) ساح آینه ای 

Spit (Gm) 

 

 دماغه رسوبی

Splash (Sd) پاشیدگی -پاشمان 

Splash erosion (Sd) مانیفرسای  پاش 

Static force نیروی ایستا 

Stalactite (Gm) )آویز آهکی  در غارها 

Stalagmite (Gm) )ستون آهکی  در غارها 

Static relative positioning (Gs) ) موا یت یابی نسبی ساکن  در نقشه برداری با ای پی ا 

Stepwise multiple regression (Gi) رگرسیون چند متییره گام به گام 

Stereo (Rs) )استریو براسته بینی 

Stereoscope (Rs) 

 

 استریوسکوپ 

 
Stereo model (Rs) )مدر استریو  در فتوگرامتری 

Stereo pair (Rs)  درصد( ۶۰دو عکس هواوی مجاور با پوش  تو ی  م مون 

Stereogram (Rs) 

 

 استریوگرام  تهیه شده ای دو عکس مجاور با پوش (

Stereoscopic vision (Rs)  دید استریوسکوپی  برخی اادر بدیدن عکس ییر

 استریوسکوپ نیستند(

Stochastic توادفی 



Stone  سن  و الوه سن 

Stream power index (SPI) )شاخص توان اریان  در نهر و رودخانه 

Stream transport index (STI) شاخص  مل رسوب 

Stretch (Rs)  امتداد -کش 

Straight pattern  ا گوی مستقی 

Stratigraphy چینه شناسی 

Strial b-fabric (in Stoops, 2003) نواری 

Strike (See dip) (Gl) اهت امتداد نیه 

Strip cropping (Rs) کشت نواری 

Structural anisotropy ناهمسنگردی ساختاری 

Subordinate characteristics of master 

horizons: 

 c: Concretions or nodules 

  f: Frozen soil 

  g:  Gleying evidenced by 

mottling 

  h: Accumulation of organic 

matter 

  j: Jarosite mottling 

  k: Accumulation of carbonates 

m: Cementation or induration 

  n: Accumulation of sodium 

  o: Residual accumulation of 

sesquioxides 

  p: Ploughing or other 

disturbance 

  q: Accumulation of silica 

  r: Strong reduction 

  s: Illuvial accumulation of 

sesquioxides 

  t: Accumulation of silicate 

clay 

  v: Occurrence of plinthite 

 w: Development of colour or structure 

  x: Fragipan character 

  y: Accumulation of gypsum 

  z: Accumulation of salts more 

soluble than  gypsum 

 

 

نمادهایی که در تشریح نیمرخ خاک به کار میروند ب نوان 

است که در آن کربناک کلسی  ذخیره شده  Bافق  Bkمثار 

 است

Subsequent river (Gm) See also Obsequent میان رود 

Subsidence (Gl) فرو نشست 

Substratum بستره 

Subtractive colors (Rs)  های کاهشی رن 

Suction  مک 

Supervised classification تبقه بندی با نظارک 

Surface color رن  ساحی 

Surface creep 

 غلاان:



 اه دیگر متقل میشوندذراک خاک بهنگام فرسای  بادی بوورک م لق در هوا، غلاان و اه  ای نقاه ای به نق

 
 

Surveying نقشه برداری 

Suspension م لق 

Sustainable Agriculture کشاوریی پایدار 

Sustainable use استفاده پایدار 

Swage lagoon چا ه های فاضالب 

Swelling  انبسات -آما 

Synchronize ) همزمان کردن  در مبحث ای پی ا 

Synthetic aperture radar (SAR)(Rs)  

Systematics عل  رده بندی 

Letter T 
Table land -→ Plateau (Gm) فالک 

Talus (Gm) واریزه 

Tangel ) تانژر  نوعی هومو 

Taxadjuncts :شبه سری 

خاکی که ای هر نظربه استثنای یک یا دو مشخوه نه چندان 

مه  شبیه یک سری شناخته شده باشد و اریش نامگااری 

یدی را نداشته باشدد ب نوان مثار سری خاکی سری اد

رتوبتی ترمیک ت ریف و شناخته شده درفامیلی با رای  

استد  ار اگر در  واشی این سری خاکی مشابه و ی با 

رای   رارتی مزیک  با اختالف دو سه دراه با 

ترمیک(یافت شود اریش نامگااری سری ادیدی را ندارد و 

ری خاک با رای   رارتی در اینوورک آن خاک را شبه س

 ترمیک می نامی 

Taxon   رده 

Taxonomy رده بندی 

Taxonomic unit 

The fundamental difference between 

taxonomic units and map units is that the first 

is a concept resulting from subdividing the 

soil universe, while map units result from the 

grouping of soil delineations which have the 

same name, symbol, color or other 

representation. 

 وا د رده بندی

 نیم بتاکر است که وا د رده بندی و وا د نقشه خاک  

map unit ) دو مفهوم متفاوک هستندد درعمل، ت یین مری

 وا د رده بندی روی یمین غا با غیر ممکن استد

Tectonics (Gl) یمین ساختی 

Temporal resolution  تفکیک یمانی  فولی(توان 

Tensiometer مک  سنج -تانسیومتر 
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Tension 

Soil water tension is the force necessary for 

plant roots to extract water from the soil. 

 کش  -مک  

Terminal moraine 

 

 یخرفت پایانه ای

Termite 

 

 موریانه  

Termite mound 

 

  موریانه  تپه

Terra: 

Terra as a name for the planet Earth 

 کره یمین

Terrace(Gm) پادگانه 
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Terracing (Sd) 

 

 ترا  بندی

Terraces, conservation (Sd) 

 

 انواع ترا  ها 

Terrain(Gm) محدوده اراضی -یمین 

Terrain coordinate system(Gs) سیست  مختواک سریمین 

Terrain elevation(Gm) ارتفاع سریمین 

Terrain features(Gm) عارضه های سریمین 

Tertiary(Gl) دوران سوم یمین شناسی شامل پنج دوره 

Tetrahedron 

 

تتراهدرون = چهار واهی در کانی ر : کاوو ینیت ، 

 مونتموریلونیت و غیره(

Texture بافت 

Textural triangle (USDA) )خاوت و کلماک با رن   .مثلث بافت خاک  روش آمریکایی

بنف  در رده بندی خاک در ساح فامیلی( استفاده میشودد 

 ب نوان مثار:
Typic Haplargid, fine loamy, mixed, Thermic 



 
Thalweg 

 

 خ  ا ق ر

 پایین ترین ساح در یک دره

Theisson polygons چندضل ی های تیسن 

Thixotropy :سفت و سخت شدن 

برخی مواد، بویژه رسهای آمرف سخت شده با دست کاری و 

 ریش به ماده نرم و آبگون تبدیل میشوند و ی بای بر اثر آرام 

 گرفتن دوباره سخت میشوند

Thrust fault 

 

 روراندگی

Till (Gm) یخرفت 

Time delay (in GPS) تاخیر یمان 

Time series  نییماسری های 

Tolerance erosion (Sd) فرسای  مجای 

Tone )یمینه = تن  در توویر و یا عکس 

Topography توپوگرافی = پستی و بلندی 

Torrential facies (Gm) رخساره سیالبی 

Total electron count (TEC) شماره کلی ا کترون 

Traffic pan (Sd)  کف شخ 

Transformation  تبدیل شکلتیییر و 

Transmission عبور-انتقار 

Transmittance )گاری  انرای بایتابی، ااب شده و گاری 

Transpiration ت رق 
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Transported materials 

 

 مواد  مادری( اابجا شده

Travertine (Gl) 

 

 سن  آهک چشمه ساختی یا تراورتن

 

استان نمونه ای ای تراورتن در  وا ی چشمه پیرهان در 

 همدان

Trellised drainage pattern (see also drainage 

pattern) (Gm) 

 یهکشی داربستی

Triangular Irregular Network (TIN)(Gs) شبکه نامنظ  مثلثاتی 

Triassic (Gl)  تریا  : دوره ای ای دوران دوم  مزویوویک( یمین شناسی

 ملیون سار پی  شروع شده ۲۴۵که 

Tributary (Gm) شاخابه 

Tuff (Gl)  توف  ب نوان مثار: توف سبز در تشکیالک یمین شناسی

 کرج(

Two stage approach (Le) )روش دو مر له ای  در مبحث ارییابی اراضی 

 
Typhoon (Gm) توفان 

Letter U 
Ultraviolet (Rs)  ماورا بنف 

Unassociated groups در وا د نقشه خاک(  های غیر مرتب  گروه   

Unconformity ناپیوستگی ، گسست 

Underground runoff (Gm) رواناب ییریمینی 

Undifferentiated groups گروه غیر متمایز  در وا د نقشه خاک( -های ادا نشده گروه 



 
Undulation موادار 

Uniformity coefficient ضریب یا همگر یکنواختی 

Unified Soil Classification System ی همگانی خاکنظام تبقه بند: 

 رده بندی خاک ای انبه کاربرد آن در مهندسی 

Universal Soil Loss Equation (USLE) (Sd) )م اد ه اهانی فرسای  خاک  م اد ه ویشمایر 

Unsaturated flow  اریان غیر اشباع 

Unsaturated soil zone  اشباعنا یه خاک غیر 

Unsupervised classification (Rs)  بندی بدون نظارکتبقه 

Upland 

 

 

 

 فرابوم، اراضی  با ارتفاء بیشتر یا مرتفع

Upper plastic limit د سیالن  

Upstream سراب، اراضی بان دست 

User equivalent range error (UERE) ) م ادر خاای مسافت برای کاربران  در ای پی ا 

U-shaped valley 

 
 

 شکل Uدره 

Ustic ی  رتوبتی خاک(یوستیک  را 

UTM (Universal Transverse Mercator) (Rs/Gi) سیست  اهانی مدار متقاتع: 

در موردی که ارار  UTMای آنجاییکه بهره گیری ای سیست  

است کل ایران در یک نقشه نشان داده شود  مقیا  های 

و کوچکتر( باعث به  ریختگی ترتیب یون ها  ۱:۵۰۰۰۰۰

سیست  نمبرک کنفورمار کین  میشود در اینوورک ای 

، ۳۸استفاده می شود  شکل روبرو(: ایران در چهار یون 

 وااع میشودد ۴۱و  ۴۰، ۳۹



 
Uvala 

 

 رونه مانند   اصل پدیده انحالر( فره ایف وا

Letter V 
Validation اعتبار سنجی 

Valley دره 

Value (see Munsell colour chart)  در مبحث رن ( و یوی رن  –روشنایی دراه  

Variable, interval متغیر 

Variable costs (Le) )هزینه های متییر  در مبحث ارییابی اراضی 

Variable, nominal  متغیر ، حداقل 

Variable, ordinal متغیر، معمولی 

Variable, ratio متغیر، نسبت 

Variogram 

 

  یمین آمار( واریوگرام

Vector وکتور=وکتوری 

Vegetation Index شاخص گیاهی 

Vein (Gl) رگه 

Vertical exaggeration (Rs) اغراق عمودی 

Virgin soil دست نخوردهخاک  -خاک بکر 
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Viscosity 

 

 گرانروی: - زای

ویژگی چسبندگی بین مو کو های هر سیار که سبب الوگیری 

 .ای  یزش نسبی آنها روی ه  می شود

 چند مثار: 

 1.0016 رارک: دراه  ۲۰آب در 

  2.12 دراه  رارک: ۲۰شیر در 

 56.2دراه:  ۲۶روغن ییتون در  

  10000-2000دراه  رارک:  ۲۰عسل در 

Visible light (Rs) نور مروی 

Visual (Rs) بوری-چشمی 

Voids (Sm) 

 

  فراک 

 بخوانید packing voidsانواع  فراک را در ییر 

Void ratio (Sm) نسبت پوکی 

Volcanic belt (Gl) کمربند آتشفشانی 

Volcanic breccia (Gl)  آتشفشانیه  اوش 

Volcanic cinder (Gl) خاکستر آتشفشانی 

Volcanic neck (Gl) دودک  آتشفشان 

Volcanic spring (Gl) چشمه آتشفشانی 

Vugh (Sm) 

 

  فره و یا  وگ 

 فره یا روینه های نسبتا بزرگ خاک که م مون نا منظ  

( ای Stoops,2003دد در راهنمای میکرومورفو وای  ان

 منظ  و ستاره شکل یاد شده استانواع 

V-shaped valley (Gm) 

 

 شکل Vدره 

Letter W 
Wadi (Gm) وادی  ای یبان عربی وارد یبان های دیگر شده:  -کار

رودخانه خشک که فق  در یمان بارندگی کمی آب در آن 

 ااری میشود(

Wasteland (Gm/Le) یمین مخروبه 

Waste water  پس آب 

استفاده ای پس آب در آبیاری پس ای توفیه نیم م مور شده 

 است

Water content مقدار آب خاک 

Water cycle 



 
 چرخه آب

Water erosion (Sd) فرسای  آبی 

Water harvesting  

 

 آب درو= استحوار آب، پخ  سیالب

Water holding capacity فیت نگهداری آبظر 

مقدار آبی که یک خاک می تواند بر خالف نیروی ااذبه 

یمین در خود نگهداری کندد ریشه اادر به استفاده بخشی ای 

 این آب می باشدد 

Water line divide (Sd) 
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 مری آبخیز

Waterlogged ماندابی 

Watershed 

 

 آبخیز

Watershed integrity بخیزتمامیت آ -یکپارچگی آبخیز 

Watershad management (Sd) آبخیزداری 

Water table ساح ایستابی 

Wavy boundary در تشریح پروفیل خاک( باندری موای  

Wavelength (Rs) 

 
  نانومتراست ۷۰۰تا  ۴۰۰برای نورقابل رویت بین : مثال تور موج

Weighted Linear Combination (WLC) (Gs) ترکیب خای وین دار شده 

Weathering  

 

 هوادیدگی

سه نوع هوادیدگی: فیزیکی  خرد شدن سنگها بر اثر 

نیروهای فیزیکی(، شیمیایی   خرد شدن  سنگها بر اثر فرایند 

انحالر( و بیو وایکی  خرد و خردتر شدن بر اثر رشد ریشه 

 بهترین مثار است(درختان 

Wetland خیس یا، اراضی باتالای 

ست بوم آبی و خشکی که برای مناقه ای وااع در بین یی

 دوره های توننی به  ا ت غراابی و اشباع است

White alkali=Solonchak 

SAR<13 

ECe> 4dSm-¹ 

 خاک شور

در گاشته به آنها خاکهای الیایی سفید میگفتند و  ان بنام 

 سو ون اک شناخته می شوندد

Wide angle (in photography) عدسی با میدان دید عریض 

Wilting (Le) پژمردگی 

Wind deposit (Sd) نهشته بادی 

Wind erosion (Sd) فرسای  بادی 

Wind erosion equation (E=IKCLV) (sd) م اد ه فرسای  بادی 
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Wind exposition potential (WINDE) پتانسیل ارارگیری در اهت باد 

Wind profile نیمرخ باد 

Wind ripple (Gm/Sd) باد موج 

Wind rose (Gl) 

 

 گلباد

 برای نشان دادن فرکانس نسبی اهت باد در یک مناقه

Wilting point (Le) نقاه پژمردگی 

Whiskbroom (see also Push broom) (Rs) 

 

 سومسیر ای این سو به آن 

Letter X 
X-ray radiography  رادیوگرافی با اش هX 

Xeralfs :یرا ف ها 

آ فی سو ها با رای  رتوبتی مدیترانه یکی ای ییر راسته های 

 ای

Xerepts   )یرپتز  در رده اینسپیسور ها 

Xeric (moisture regime) )رای  رتوبتی مدیترانه ای  یریک 

Xererts  ییر راسته های ورتی سور ها با رای  یررک ها: یکی ای

 رتوبتی مدیترانه ای

Xerolls :یرار ها 

را ها یکی ای ییر راسته در رده بندی روش آمریکایی، ی

 های ما ی سو ها با رای  رتوبتی یریک هستندد

Xerophytes  خشک رست  –گیاهان خشکی یی 

Xerults :یرا ت ها 

هاست  با رای  رتوبتی یکی ای ییر راسته های آ تی سور 

یریک، مقدار ک  تا متوس  کربن آ ی و رن  اهوه ای یا 

 ارمز رن 

Letter Y 
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Yardang (Gm) 

 

کلوک  یاردان (، فرسای  بادی در مناتق خشک و کویری 

نظیرکویر  وک و دشت کویر در ایران  مواب تشکیل کلوک 

 ها می گردند

Yellow filter (Rs) فیلتر یرد: 

فیلتری که در فیل  پانکروماتیک برای ای بین بردن مه آبی به 

 کار میرود ای نوع یرد است

Yield (Le) عملکرد 

 محوور مشخص در وا د ساحمقدارتو ید 

Yield gap (Le) تفاوک تو ید 

 تفاوک بین ساح مالوب و مقدار تو ید بدست آمده

Young soil خاک اوان 

Letter Z 
Zenith (Gs) 

 

 سمت ا را 

Zero tillage بدون خاک وریی 

Zonal soils 

(The major zonal soils are tundra soils, 

podzols, Mediterranean soils, chernozems, 

chestnut soils, and ferallitic soils). 

 خاک های نا یه ای یا مناقه ای

Zone یون  -نا یه 

Zoning (Example: Agro-ecological zoning) نا یه بندی 

Zone of saturation نا یه اشباع 

نیه ای ای خاک ریز ساح یمین که  در آن همه روینه ها و 

 ر شده اندمنافا با آب پ
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