پیشگفتار
با نیایش وستایش به درگاه پروردگار یکتا که توانستیم ویراست جدید فرهنگ مصورعلوم خاک را طبق برنامه دراردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰
دراختیار همکاران ودانشجویان گرامی قرار دهیم .همان طورکه در ویراست اول این فرهنگ در سال  ۱۳۹۷به آن اشاره شد ،هدف وانگیزه
اصلی این کار بزرگ علمی این است که با همکاری اساتید برجسته ایرانی دررشته مختلف علوم خاک و رشتههای وابسته نسبت به تهیه
یک فرهنگ جامع ومصور دربرگیرنده واژههای تخصصی انگلیسی–فارسی اقدام گرددکه بهصورت الکترونیک( )e-bookنه تنها در اختیار
کارشناسان و دانشجویان علوم خاک کشور قرارگیرد ،بلکه عالقهمندان به علوم دیگر نظیرآب،محیط زیست،کشاورزی ،زمینشناسی،
ژئومورفولوژی ،سنجش ازدور ،سامانههای اطالعات جغرافیایی و دیگر رشته های مرتبط نیزبتوانند ازآن بهرهمند شوند.
بدیهی است در تدوین این فرهنگ مصور بایستی ازمنابع مختلف که تاکنون منتشر شده بهرهبرداری گردد .جامعترین منبع موجود در
رشته علوم خاک فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی ،جلد دهم"،خاکشناسی" میباشد که توسط گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی،
فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران تدوین شده است.منظورازتهیه این مجموعه رقابت با سایر منابعی که تا کنون منتشر شده است،
نمیباشد ،بلکه هدف اصلی در دسترس گذاشتن سریع وآسان یک مجموعه اصطالحات و واژههای تخصصی در ارتباط با علوم خاک و
دیگرعلوم وابسته میباشد که بتواند از طریق پورتال به آسانی قابلیت تکمیل و به روز رسانی نیز داشته باشد .بعالوه ،مصوربودن نیزیک
امتیاز ویژه و خاص این مجموعه به حساب میآید ،زیرا یک تصویر گاهی میتواند گویاتراز آنچه باشد که در یک متن چند صفحهای ارائه
میگردد.
با ابراز شادمانی و قدردانی به اطالع میرساند درویراست سوم این فرهنگ که به مناسبت آغاز قرن پانزدهم هجری خورشیدی و سال
 ۱۴۰۰به حضورشما تقدیم میگردد،ازمنابع بیشتری درکامل کردن متون وتعاریف بهرهبرداری شده و ضمن بازنگری کلی با همکاری
ومشارکت ارزشمند چهار نفر از شخصیت های برجسته علمی و دانشگاهی کشور آقایان دکتر حسین بشارتی ،دکتر شاهین اوستان ،دکتر
مهدی شرفا و دکتر حسین اسدی ،اصطالحات و واژههای تخصصی بسیار زیادی اضافه گردیده است .ما همچنان از اساتید برجسته
وشخصیتهای علمی درداخل وخارج ازکشوردعوت مینماییم ما را درتکمیل این کارارزشمند وماندگار یاری ومساعدت فرمایند.
الزم می دانیم ازآقایان دکترمنوچهرگرجی،رئیس انجمن علوم خاک ایران و دکتر هادی اسدی رحمانی ،رئیس موسسه تحقیقات خاک و
آب به خاطر حمایت های بی دریغ و پشتیبانی ارزشمند آنان در تهیه و انتشار این مجموعه تشکر و قدردانی نماییم .همچنین امیدواریم
همکاران گرامی ،نظرات وپیشنهادهای تکمیلی خود را به آدرس ایمیل  farshad@itc.nlو یا  abbasfarshad@gmail.comارسال
فرمایند.

عباس فرشاد
محمد حسن روزی طلب

مولفین و همکاران

دکتر عباس فرشاد  :دارای مدرک کارشناسی زمین شناسی از دانشگاه تهران ( ، )۱۹۶۵کارشناسی ارشد علوم خاک ( )۱۹۷۵و دکترای علوم زمین با تأکید بر
کشاورزی پایدار( )۱۹۹۷از دانشگاه دولتی گنت کشور بلژیک می باشد .ایشان در سال ۱۹۸۰پس از  ۱۰سال کار و فعالیت علمی در موسسه خاکشناسی و
حاصلخیزی خاک  ،فعالیت علمی و پژوهشی خود را در دانشکده  ITCدانشگاه  Twenteکشور هلند ادامه داد و پس ازسی سال تدریس  ،تحقیق و
سرپرستی دانشجویان در مباحث متنوع علوم خاک  ،بویژه در کاربرد سنجش از دور ) (RSو سیستم اطالعات جغرافیایی ) ، (GISدرسال  ۲۰۰۹بازنشسته
گردید .عالوه بر ایران و هلند  ،ایشان برای مطالعه خاک و ارزیابی اراضی به کشورهای زیادی از جمله استرالیا  ،بنگالدش  ،بلژیک  ،بوتسوانا  ،مصر ،غنا  ،کنیا
 ،مکزیک  ،مراکش ،نیجریه  ،پرتغال  ،اسپانیا  ،سری النکا  ،تایلند  ،تونس  ،ترکیه  ،امارا ت متحده عربی و ایاالت متحده امریکا سفر کرده و با موسسات
مختلف برای مشاوره  ،تدریس  ،برگزاری دوره های آموزشی و شرکت در نشست های علمی همکاری داشت است .

دکتر محمدحسن روزی طلب، :دارای مدرک کارشناسی خاکشناسی از دانشگاه تهران (  )۱۳۴۹وکارشناسی ارشد (  ) ۱۹۷۴ودکترا ( )۱۹۷۸در رشته علوم
خاک با گرایش پیدایش و رده بندی خاک و کانی شناسی رس از دانشگاه ایالتی اوکالهما در امریکا می باشد .تدریس ،راهنمایی ومشاوره پایان نامه و رساله
های دانشجویان از  ۱۳۶۵تا کنون بیشتر دردانشگاه تهران وتربیت مدرس در مبحث پیدایش و رده بندی خاک،ارزیابی اراضی و همچنین کانی شناسی رس
متمرکز بوده است .ایشان مقاالت پژوهشی و انتشارات علمی زیادی در مجالت معتبر علمی در داخل و خارج از کشور منتشر کرده است .مسئولیت های
علمی درایران شامل ریاست انجمن علوم خاک ایران بمدت ۱۷سال (  ۱۳۷۱تا  ،)۱۳۸۸رییس موسسه تحقیقات خاک و آب (  ۱۳۶۲تا ) ۱۳۷۴و معاون
سارمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی(  ۱۳۷۴تا  ) ۱۳۸۶می باشد  .او از سال  ۱۳۹۲تا کنون بعنوان دبیر اندیشکده آب ،محیط زیست  ،امنیت غذایی
و منابع طبیعی-مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت همکاری می نماید .مسئولیت های مهم منطقه ای و بین المللی ایشان نیز شامل رییس انجمن موسسات
تحقیقات کشاورزی کشورهای خاور میانه و شمال افریقا )۱۹۹۸تا ،) ۲۰۰۰رییس مجمع جهانی تحقیقات کشاورزی ( Global Forum on
)  Agricultural Researchاز  ۲۰۰۲تا  ۲۰۰۶بوده است .مسئولیت های مهم دیگر وی نیز شامل رییس دفتر و هماهنگ کننده برنامه های علمی
مشترک ایران  -ایکاردا و هماهنگ کننده شبکه تحقیقاتی مناطق مرتفع )  ( Highland Regional Research Networkدر منطقه از سال  ۲۰۰۸تا
 ۲۰۱۱می گردد.

دکتر حسین بشارتی استاد پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب مقطع کارشناسی) (۱۳۷۳و کارشناسی ارشد )( ۱۳۷۶را در دانشگاه تهران گذرارند و در
سال ۱۳۸۱دکترای خود را در رشته علوم خاک با گرایش بیولوژی خاک در دانشگاه تربیت مدرس به پایان رسانید  .فعالیت های علمی وی در قالب پروژه
های تحقیقاتی و نیز پایان نامه و رساله های دانشجویان ،منجر به دست یابی به فناوری تولید کود زیستی گوگردی در ایران گردید که دانش فنی آن پس از
اخذ گواهی ثبت اختراع ،برای تولید انبوه به بخش خصوصی واگذار گردید .ایشان از سال  ۱۳۸۸تا  ۱۳۹۲بعنوان رییس موسسه تحقیقات خاک و آب انجام
وظیفه نموده است  .وی به عنوان برگزیده بیست و هشتمین جشنواره بین المللی خوارزمی (  ،)۱۳۹۳مهندس برجسته کشاورزی از سوی فرهنگستان علوم
( ،)۱۳۹۶فارغ التحصیل برجسته گروه علوم خاک دانشگاه تهران( ،)۱۳۹۲پژوهشگر برتر سازمان تات ( )۱۳۹۴و پژوهشگر برتر بسیج مهندسین کشاورزی (
 )۱۳۹۲انتخاب شده است .ایشان همچنین از سال  1996تا کنون بعنوان دبیر انجمن علوم خاک ایران فعالیت می نماید.

دکتر شاهین اوستان استاد گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده دانشگاه تبریزمی باشد .ایشان مدرک کارشناسی خاکشناسی ( سال  ) ۱۳۹۶از دانشگاه
شهید چمران و کارشناسی ارشد و دکترا در رشته شیمی خاک به ترتیب در سال های  ۱۳۷۳و  ۱۳۸۳از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
کسب نموده است  .زمینه های آموزشی و تحقیقاتی ایشان شیمی و آلودگی خاک است  .وی تا کنون  ۱۰۳مقاله علمی پژوهشی در مجالت داخلی و ۸۶
مقاله علمی و پژوهشی در مجالت خارجی منتشر نموده است و در پایان نامه و رساله های زیادی بعنوان راهنما و یا مشاوره همکاری داشته است  .ایشان تا
کنون بعنوان معاون آموزشی دانشکده کشاورزی و مدیر گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی تبریز مسئولیت داشته و دو بارنیز بعنوان عضو کمیته
برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری همکاری کرده است.

دکتر مهدی شرفا استاد فیزیک خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران می باشد .وی کارشناسی زمین شناسی را از دانشگاه شیراز (، )۱۳۵۷
کارشناسی ارشد خاکشناسی گرایش فیزیک خاک را از دانشگاه تهران ( )۱۳۶۶و دکتری فیزیک خاک را ازدانشگاه ردینگ انگلستان ( )۱۳۸۰اخذ نموده
است .ایشان تدریس دروس فیزیک خاک ،فیزیک خاک پیشرفته ،رابطه آب و خاک گیاه و زهکشی خاک را درگروه علوم و مهندسی خاک به عهده دارد.
راهنمایی و مشاورت  ۲۵رساله دکتری ۵۰ ،پایان نامه کارشناسی ارشد و انتشار ۳۸مقاله در مجالت داخلی  ۲۲،مقاله در مجالت خارجی و ارایه  ۵۴مقاله در
کنفرانس های داخلی و خارجی از خدمات علمی ایشان می باشد .وی تا کنون به عنوان مدیر گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران ،رئیس اداره خدمات
آموزشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و مدیر کار گروه تخصصی خاکشناسی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری انجام وظیفه نموده است .

دکتر حسین اسدی :دانشیار گروه مهندسی علوم خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران میباشد و دارای مدرک کارشناسی خاکشناسی
( )۱۳۷۶و کارشناسی ارشد ( )۱۳۷۸و دکترای در رشته فرسایش و حفاظت خاک ( )۱۳۸۴از دانشگاه تهران میباشد .ایشان به مدت یک سال با
موسسه تحقیقات خاک و ده سال نیز با گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیالن همکاری داشته است .مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده
کشاورزی و مدیر گروه علوم خاک دانشگاه گیالن از جمله خدمات ایشان در دانشگاه گیالن است .وی از سال  ۱۳۸۹بهعنوان عضو کارگروه
فرسایش خاک در ستاد توسعه فناوری های آب ،خشکسالی ،فرسایش و محیط زیست ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت دارد .یک
دوره فعالیت به عنوان عضو هیات مدیره انجمن علوم خاک ایران نیز از سوابق ایشان است .ایشان دارای بیش از  ۸۵مقاله در کنفرانسهای داخلی و
بینالمللی و بیش از  ۸۰مقاله در مجالت علمی-پژوهشی داخلی و خارجی میباشد و تا کنون راهنمایی و مشاوره بیش از  ۴۰پایان نامه کارشناسی
ارشد و رساله دکتری بهعهده داشته است.
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:عالئم (نشانگر گرایش های مختلف) مورد استفاده

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

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

Geomorphology-----Gm

Land evaluation/-------Le
and ecology-related
Soil biology------------Sb

Micromorphology-----Sm

Soil chemistry -------Sc

Soil physics----------Sph

Incl. photogrammetry,
land surveying, etc

Remote sensing-------Rs

Soils (description, genesis,
classification, mapping, etc
----------- no specific sign

Soil degradation------Sd
incl. conservation(Sec)

Letter A:
A horizon

ABC, AC soils

Abiotic stress

O  افق سطحی و یا زیر افق:A افق

O: Plant litter
A: leaching,
organic matter
E: maximum eluviation
high sand, quartz
concentration
B: illuviation/accumulation
clay, iron, o.m.
C: parent material
حد واسط بین هر یک از این افق ها و یا مخلوطی از دو افق
 و غیرهA/E ، AE ،A/B ،AB می تواند بشکل های
.عالمت گذاری شوند
B , A خاکی است تکامل یافته دارای هر سه افقABC
 و یا به عبارتB  خاکی است بدون افقAC ولیC&
.دیگر خاک تکامل یافته نمی باشد
تنش غیر زنده

تنش دررشد گیاهان دراثر بروز خشکی ،سرما ،گرما ،
شوری  ،کمبود عناصر غذایی ........
سایش یا خراشیدگی سنگ ها
حمل و انتقال مواد سنگی بوسیله باد ،یخچال ،آب ،امواج
دریا باعث سایش سنگ های بسترمی گردد

See biotic stress
)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.

عکس دست چپ :امواج دریا و دست راست اثر گذر یخچال
مرز بارز ( بین افق ها در پروفیل خاک)
در تشریح نیمرخ خاک ،چند نوع مرز (بین افق ها) مانند
بارز  ،abruptواضح  ،clearپخشیده  diffuseوغیره را با
ذکر توپوگرافی مرز تشخیص و یادداشت می شود.
به عنوان مثال مرز واضح موجی (  ) clear wavyکه
دراینجا مرز افق واضح و توپوگرافی آن موجی است.

سن مطلق (مثال در مورد سن رسوبات)
آب جذب شده :
آب نگهداری شده در حفره های ریز خاک
جذب
منحنی نمونه انعکاس گیاه و محل های جذب آب

)Abrupt boundary (see also sliding

Absolute age
Absorbed water:
Water that Fills the voids of a soil

)(Rs

Absorption

وفور ،فراوانی
فراوانی لکه های رنگین (ماتلینگ)  ،سنگریزه و غیره در
نیمرخ خاک .
شکل روبرو برای تخمین در صد پراکنش لکه های رنگی ،
سنگریزه و غیره دریکی از صفحه های آخر دفترچه رنگ
(مانسل) ضمیمه می باشد

Abundance

بخش خیلی عمیق دریا
کفه ژرف
درعمق  ۳۰۰۰تا  ۶۰۰۰متری با پستی و بلندی بسیار کم
درکف اقیا نوس ها مشاهده می گردد.

)Abyssal (Gm
)Abyssal plain (Gm

آنزیم  -ACCدآمیناز
ترکیب ACC(1-aminocyclopropane-1-
 ) carboxylateپیش ماده تولید اتیلن بوده و توسط آنزیم
 ACC-Oxidaseبه اتیلن تبدیل می شود .بسیاری از
میکروارگانیسمهای ریزوسفری توانایی تولید آنزیم ACC
دآمیناز را داشته و این آنزیم  ACCرا به آمونیم و
آلفاکتوبوتیرات تبدیل کرده و از تولید بیش از حد اتیلن در
شرایط تنش جلوگیری کرده و مانع آسیب به گیاه می گردد.

فرسایش شتابی  ،تشدیدی  ،تسریعی

)ACC-Deaminase Enzyme (Sb

)Accelerated erosion (Sd

فرسایش تشدیدی خاک ،واژهای برای توصیف فرسایش شدید An increased rate of erosion above natural levels, often caused directly
ناشی از دخالت مستقیم یا غیرمستقیم انسان در طبیعت است or indirectly by human activities. It removes soil much faster than soil
و در مقابل فرسایش طبیعی یا زمینشناسی به کار می رودnaturally develops and can lead to serious environmental damage, both .
where it occurs (because it reduces plant productivity and can lead to
mass movement of soils and sediments) and downslope or downstream
where it is deposited (where it can, for example, infill reservoirs and
lakes, change river channels and increase the growth of a delta). (Oxford
)Reference

فرسایش تشدیدی جنگلهای بلوط لرستان (اثر ترکیبی چرای
دام و جادهسازی در پایین دست)
درجه جایابی ،درجه همسازی
نفوذ تجمعی

=aهمساز یا جای داده شده
 =bتا اندازه ای همسازpartially accommodated
 = cجای داده نشده
انبارش= تجمع مواد حاصل از تخریب یا انتقال مواد
برآورد صحت /دقت
در اصطالح عرفی "دقت" و "صحت" به جای یکدیگر
استفاده می شوند اما در دنیای علمی متفاوت است .دقیق یعنی
درست اندازه گیری .صحت یعنی اندازه گیری با اندازه
گیری های دیگر سازگار است .ایده آل وقتی است که
اندازهگیری هم دقیق باشد و هم صحیح .سناریوی کابوس
زمانی است که اندازه گیری شما هم نادرست و هم غیر
صحیح است.
تست احیاء استیلن
این آزمون برای ارزیابی فعالیت آنزیم نیتروژناز( فعالیت
تثبیت  )N2انجام می شود .میکروارگانیسم تثبیت کننده
نیتروژن را در محیط مسدودی که بخشی از هوای آن با
استیلن جایگزین شده قرار می دهند و پس از مدت زمانی
مشخص ،میزان اتیلن تولید شده را اندازه گیری می کنند.

)Accommodation (degree of) (Sm
)Accumulation infiltration (Sph
Or Cumulative infiltration

)Accommodated (Sm

)Accumulation (Gm
)Accuracy estimation (Gi
In common parlance “accuracy” and “precision” are used
interchangeably but in the scientific world they are different.
Accurate means the measure is correct. Precise means the measure
is consistent with other measurements. Of course the ideal is
where a measurement is both accurate and precise. The nightmare
scenario is when your measurement is both inaccurate and
imprecise.
)Acetylen reduction assey(Sb

خاک اسیدی

Acid soil

Soil acidity occurs naturally in higher rainfall areas and can vary according to the landscape geology, clay mineralogy, soil
texture and buffering capacity. Soil acidification is a natural process, accelerated by some agricultural practice.

فرایند اسیدی شدن خاک پدیده ای است طبیعی در نواحی مرطوب ،ولی
بشربا مصرف کودهای شیمیایی و فعالیت های متنوع کشاورزی باعث
تسریع آن می شود.

خاک های مردابی اسیدی
سنگ اسیدی
مانند گرانیت (آذرین درونی) ،ریولیت (آذرین بیرونی )
اسیدی شدن
اسیدیته  ،اسیدیتی
-۱اسیدیته فعال :فعالیت یون هیدروژن در فاز آبی خاک که
بر حسب مقادیر  pHبیان می شود.
-۲اسیدیته  ،تبادلی :اسیدیتی است که توسط آهک یا محلولی
که در دامنه  7 pHتا  8بافر شده است ،خنثی می شود.
-۳اسیدیته ،تبادل :اسیدیتی قابل جایگزینی با نمک.
-۴اسیدیته ،آزاد :اسیدیتی قابل تیتر کردن در فاز آبی خاک
-۵اسیدیته ،باقیمانده :از تفاضل اسیدیتی کل و اسیدیتی قابل
جایگزینی با نمک به دست می آید.
-۶اسیدیته ،قابل جایگزینی با نمک :یون های هیدروژن و
آلومینیمی که می توانند توسط یک نمک خنثی مانند KCl
ازیک خاک اسیدی جایگزین شوند.
اسیدیته کل
مجموع اسیدیتی قابل تبادل (یا قابل جایگزینی با نمک) و
اسیدیتی باقیمانده است و با افزودن محلول  Ba(Cl)2بافر
شده با تری اتانول آمین در  pH=8.2به خاک و تعیین
قلیاییت خنثی شده از طریق تیتر کردن با  HClاندازه گیری
می شود.

Acid bog soil
)Acidic rock (Gl
Acidification
)Acidity (Sc
1-Acidity, active
2-Acidity, exchange
3-Acidity, exchangeable
4-Acidity, free
5-Acidity, residual
6-Acidity, salt-replaceable
)Acidity, total(Sc

Acid rock

سنگ اسیدی (مانند ریولیت و گرانیت)
باران یا نزوالت اسیدی

همزیستی اکتینوریزی
همزیستی تثبیت کننده نیتروژن بین انواعی از اکتینومیست ها
با گیاهان نهاندانه دولپه ای غیرلگومینوز همانند توسکا،
سنجد ،کازوآرینا...

سیستم فعال
سنجنده دارای مولد انرژی الکترو -مغناطیسی است که به
طرف جسم و یا پدیده مورد نظر فرستاده و بازتاب آن جمع
آوری و ثبت می شود
( ) Rs

گسل فعال
تبخیر و تعرق واقعی
روش هایمعمول برآوردتبخیر-تعرق معموال درسطح یک
مزرعه انجام می شود ،ولی امروزه باپیشـرفت فناوری

Acid precipitation

)Actinorhizal symbiosis(Sb

غده های فرانکیا در ریشه درخت توسکا
)Active (in the field of remote sensing

)Active fault (Gl
)Actual evapotranspiration (Le/Rs

ماهواره ای امﻜانبرآورد میزان تبخیر وتعرق واقعﻲبا استفا
ده از تﻜنیﻚ سنجش از دور درسطح وسیع ترفراهمشده است.
طبقه بندی تناسب اراضی در حال حاضر
رنگ های آفزاینده ویا افزایشی (ترکیب رنگی جمعی)
شکل دست راست  :رنگ های افزایشی( ترکیب دو بدو
قرمز ،آبی و سبز که به تشکیل رنگ های ارغوانی ،فیروزه
ای یا سایان و زرد منتهی می شود وهم ترکیب هرسه رنگ
را که به رنگ سفید منتهی می شود) را نشان می دهد.
شکل دست چپ :ترکیب ارغوانی ( مجنتا)  ،فیروزه ای
( سایان) و زرد ( دو بدو و هر سه رنگ) و نتیجه را که
تولید رنگ های قرمز ،آبی  ،سبزو سیاه (فقدان رنگ) است
نشان می دهد.
(ارجاع به حرف )S

سازگاری
سازگاری یا سازش فیزیولوژیکی موجود زنده ازجمله انسان
با شرایط محیطی اطراف خود.
بطور مثال سازگاری با تغییر اقلیم
دگردوسی ،چسبندگی
آب برون جذبی ،الیه آب جذب یا نگهداری شده در سطح
ذرات خاک.

)Actual land suitability (Le
)Additive colors (Rs

Adaptation, Adaption
Adaption to climate change

Adhesion
Adsorbed water:
Water that is held in a film on the surface of soil particles

رونشینی -جذب سطحی
نظیر جذب سطحی کاتیون ( )+وآنیون ها ( )-بر روی سطح
کانی های رس
شکل روبرو:
 – ۱سطح ذرات رس Clay surface
 -۲الیه استرنStern layer
 -۳الیه گوی Gouy layer
 -۴محلول خاک Bulk solution
4
جذب سطحی
فرآیندی که طی آن اتم ها ،مولکول ها یا یون ها از محلول

3

2

1
)Adsorption (Sc

خاک یا اتمسفر خاک روی سطوح جامدات توسط پیوندهای
فیزیکی یا شیمیایی نگهداری می شوند.

همدمای جذب سطحی
ترسیم مقادیر یک گونه شیمیایی معین پیوند شده به خاک در
مقابل غلظت تعادلی همین گونه در محلول خاک در دمای
ثابت.

بادی ( صفت)
به هر چیز وابسته به باد یا ناشی از اثر باد گفته میشود،
"رسوبات بادی یا بادرفت"
رسوبات بادی (تپههای ماسهای) ابوزیدآباد کاشان

)Adsorption isotherm (Sc

)Aeolian = Eolian(Sd/Gm

Adjective
Relating to or arising from the action of the wind. "fluvial and Aeolian
"sediments/deposits

)Aeolian (Dunes) Landforms - Geology (U.S. National Park Service

بادرفت
تهویه -هوا دهی
دوربین عکسبرداری هوائی (مدلی خیلی قدیمی)

)Aeolian deposit (Sd/Gm
Aeration
)Aerial camera (Rs

عکس هوایی

مثلث بندی ( درمبحث تهیه موزائیک عکس های هوایی)
هوازی
وقتی که اکسیژن ملکولی در محیط حضور دارد
آئروسل (هوا ویز یا ذرات ریز جامد ،مایع و گاز شناور
درهوا)
از ترکیب دو واژه "آئرو" (صفت) به معنی هر چیز وابسته
به هوا و "محلول" ایجاد شده است و به معنی ذرات ریز
جامد یا قطره های بسیار ریزمایع معلق در هوا گفته می -
شود .ذرات گرد و غبار و مه از آئروسولهای طبیعی و
ذرات آالینده هوا از نوع انسانساخت آن هستند.

شکل های مقابل نماهایی از اسپری هایی که روزانه استفاده
می کنیم و همچنین از مه و ابرکه متشکل از ائروسل ها
هستند نشان می دهد.

)Aerial photograph (Rs

)Aerial triangulation (Rs
)Aerobic (see nitrification
)Aerosol(Le
An aerosol (abbreviation of "aero-solution") is a suspension of fine solid
particles or liquid droplets in air or another gas. Aerosols can be natural
or anthropogenic. Examples of natural aerosols are fog, mist, dust, forest
exudates and geyser steam. Examples of anthropogenic aerosols are
particulate air pollutants and smoke.

Affine transformation (Rs)
An important class of linear 2-D geometric transformations which maps
variables (e.g.pixel intensity valueslocated 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.

Affluent (tributary)(Gm)

Afforestation (Sd)
After image (Rs)
Aggradation (Gm)

)تبدیل هندسی دو بعدی (سطح به سطح
 پارامتردر تبدیل۶ نوعی از تبدیل هندسی که با استفاده از
 گردش وغیره بکار می رود،مقیاس

)رودک (شاخه فرعی رودخانه

جنگل کاری
تصویر ثانویه
 پرشدن گودی، سطح زائی

Aggradation (or alluviation) is the term used in geology for the increase واژهای برای توصیف باال امدن بستر رودخانهها در اثر
in land elevation, typically in a river system, due to the deposition of
-رسوب گذاری است و زمانی رخ میدهد که نرخ رسوب
sediment. Aggradation occurs in areas in which the supply of sediment
.گذاری بیش از برداشت و انتقال رسوبات باشد
is greater than the amount of material that the system is able to
transport.

Agglomerate (Gl)

)آذرجوش(اگلومرا

Aggregate (Sm)

Aggregate nodule (Sm)
Aggregate stability(Sph)
Aggreate stability measures the amount of stable aggregates against
flowing water (Further reading: USDA Soil Quality Test Kit Guide)

Aggrotubule(Sm)
Aging (of excrements) (Sm)
Agric horizon
Agricultural biodiversity(Le)

Agro-ecological zone
Agroforestry (Le)
Agroforestry is a collective name for land-use systems and technologies
where woody perennials (trees, shrubs, palms, bamboos, etc.) are
deliberately used on the same land-management units as agricultural
crops and/or animals, in some form of spatial arrangement or temporal
sequence.

خاکدانه

)گرهک مجتمع (در میکرومورفولوژی
پایداری خاکدانه
مقدار خاکدانه های مقاوم در برابر جریان آب را اندازه
.گیری می نماید
اگروتیوبول
)کهنگی (یا سن) مواد دفعی (در میکرومورفولوژی
)افق اگریک (در رده بندی خاک بروش آمریکایی

تنوع زیستی در کشاورزی
اکولوژیکی-پهنه زراعی
 جنگل زراعی، جنگل ورزی
جنگل ورزی نامی برای فناوریها و سامانههای کاربری
،اراضی است که در آن گیاهان چندساله چوبی (مانند درحتان
 بامبو و غیره) در همان واحد مدیریت، نخیالت،بوتهها
اراضی که در آن محصوالت کشاورزی و یا حیوانات قرار
 شیوه قرارگیری این سامانهها ممکن. کاشته میشوند،دارند
.است دارای توزیع مکانی یا توالی زمانی باشد

Agronomic (Le)
Agronomic measures (Sd)
Agronomic measures of soil conservation are those measures/methods
are based on crop and cultivation management mainly in agricultural
lands.

Airborne (Rs)
Air dry soil sample:

کشاورزی یا زراعی
روش های زراعی
 نوع،مجموعه روشهای حفاظت خاک که مبتنی بر شیوه
کشتوکار و نوع محصوالت و مدیریت صحیح در اراضی
.زراعی هستند

 بصورت هوایی حمل و یا انتقال می شود،هوا برد
نمونه خاک خشک شده در هوا

When the material appears to be dry, but still has some absorbed
moisture in its pore structure

Air permeability (Sph)
The ability of air to pass through a fabric, such as soil.

Air pollution

نفوذ پذیری هوا
توانائی عبور هوا در مواد فابریک مانند خاک

آلودگی هوا

نمونه ای از کوره آجرپزی دراطراف همدان

بازتابش

)Albedo (Rs

بخشی از انرژی تابشی به یک جسم که بازتاب می شد .مثال :بازتاب نوری کره زمین  ۳۴در صد است.
افق آلبیک
افق آلبیک خاکستری رنگ (  )Eزیر افق  Aوروی افق
اسپودیک (  )Bبر روی طبقه شن ( ) Cدر یک خاک پدزول
(از رده اسپدوسول در سیستم رده بندی خاک آمریکائی).

آلبیت (یک کانی از گروه فلدسپات ها)
آلفی سل ( رده ای دررده بندی خاک به روش آمریکایی)

آلگوریتم یا خوارزمی مجموعه ای گوناگون از دستورالعمل
ها است که به ترتیب خاصی اجرا می شوند و مسئله ای را
حل می کنند .این واژه برگرفته از نام ریاضی دان قرن ۳
قمری ،محمد بن موسی خوارزمی است.
فلدسپات های قلیایی
دشت قلیا () Gm
خاک قلیا :خاک با  pHبرابر 8.5و بیشترو سدیم تبادلی ۱۵
درصد یا بیشتر
قلیایی= دارای خاصیت قلیایی
خاک قلیایی:
هر خاکی با  ۷ pHو بیشتر

Albic horizon

)Albite (Gl
)Alfisols (e.g., Udalfs, Ustalfs, Xeralfs, etc

)Algorithm (Gi

)Alkali-Feldspar (Gl
)Alkali flat (Gm
Alkali soil
Alkaline
Alkaline soil

قلیائی شدن (خاک)
جدول مختصات نجومی
آلوفان ،آلوفین

)Alkalinization=Alkalization (Alkalinisation
)Almanac(Gs
Allophane

آلومینوسیلیکات آبدار در اندازه رس که غیربلورین بوده و
بیشتر در خاکهای با منشاء آتشفشانی یافت می شوند.

عنصرآلومینیوم
آبرفتی

)Aluminium (Al
)Alluvial (Gm

مخروط افکنه (رسوبات بادبزنی شکل) و زیر واحدهای آن
با نوع خاک ،نحوه استفاده اراضی متفاوت

Alluvial fan
and its
geopedological
subdivisions
(Apical, Medial
)and Distal

نهشته یا رسوبات آبرفتی
کفه آبرفتی
دشت آبرفتی
خاک های آلوویال یا آبرفتی (در سیستم قدیمی رده بندی
خاک)
پرتگاه یا صخره آبرفتی
معموال همجوار با آبرفت های بادبزنی شکل مشاهده می
شود

پادگانه آبرفتی
نمونه ای از تراس های رودخانه ای در منطقه ای در اسپانیا

Alluvial deposit
)Alluvial flat(Gm
)Alluvial plain(Gm
Alluvial soils
Alluvial scarp

)Alluvial terrace(Gm

آبرفت
دگرسانی
دگرسانی کم یا ایزومورف  ،دگرسانی نیمه تمام یا
مزومورف ،دگرسانی کامل یا کاتامورف
دگرسانی با پاترن بقایای گودالی
آلترومورف (استحاله)
گرهک دگرسان
ارتفاع
نسبت به سطح دریای آزاد
ارتفاع سنج

بهبود  ،اصالح
بی شکل ،غیر بلورین
مواد آلی ریز بی شکل
آمفیبول (گروه مهمی از کانی های سیلیکاته)
دامنه
آمونیفیکاسیون(تولیدآمونیاک)
تبدیل نیتروژن آلی به آمونیم که مرحله نخست معدنی شدن

Alluvium
)Alteration(In soil micromorphology:
Isomorphous, Mesomorphous, Katamorphous
)Alteration pattern(Gm
)Alteromorph(Sm
)Alteromorphic nodule (Sm
)(See Nodule
Altitude
Altimeter

)Amelioration(Le
See soil amelioration
Amorphous
)Amorphous organic fine material (Sm
)Amphibole (group: e.g., hornblende, tremolite...
Amplitude
)Ammonification (Sb

نیتروژن می باشد.
آمونی فیکاتورها
میکروارگانیسم هایی که از موادآلی نیتروژن دار آمونیاک
آزاد می کنند.

آناگلیف
استریوگرامی که دو تصویر از یک منطقه با رنگ های
مکمل بر روی هم چاپ می شوند .دید سه بعدی تصاویر با
کمک عینکی با فیلتر همین رنگ ها ( معموال قرمز و سبز)
امکان پذیرمی شود.

)Ammonificatores(Sb

Anaglyph

آنالوگ (قیاسی) :بر خالف سامانه دیحیتال که در آن دادهها با
کمک مقدارهای گسسته (معموالً با کمک شمارههای صفر و
یک) مش ّخص میشوند در سامانههای آنالوگ دادهها به
صورت پیوسته ارائه میشوند..
)Analogue model (Gi
مدل قیاسی
مدلهای قیاسی فرایندهای یک سامانه واقعی را با اجزاء یا Analog models represent the processes of an actual system using
المانهایی توصیف می کنند که تا حدودی مشابه/قابل قیاس با elements that are, to some degree, analogous/similar to those in the
actual world.
آن فرایندها در دنیای واقعی هستند .به عنوان نمونه قیاس
رفت و آمد خودروها با جریان الکتریسیته
Analog=Analogue

روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی

)Analysis Hierarchy Process (AHP) (Gi
Remark: it is in the analysis and display function that GIS meets DSS
)(Decision Support System

روش تحلیلی تبدیل کارتزین به سیستم جغرافیایی
مراجعه به سایت زیرپیشنهاد می شود:
http://www.armangeomatics.ir/GeoUTM.aspx
اکسایش بی هوازی آمونیم
یک فرایند میکروبی مهم در چرخه نیتروژن است که در

)Analytical transformation (Gi

)Anammox( anaerobic ammonium oxidation)(Sb

بسیاری از محیط های طبیعی اتفاق می افتد .باکتری های
عامل این فرآیند در سال  ۱۹۹۹شناسایی شدند .آناموکس
همچنین نام تجاری فناوری برای حذف آمونیوم مبتنی بر
اکسایش بیهوازی آمونیم است که توسط دانشگاه صنعتی دلفت
ایجاد شده است.

بی هوازی
نبود اکسیژن ملکولی
خاک بی هوازی
خاک اشباع از آب یا فشرده که فاقد اکسیژن مولکولی است.
مانند خاک حوضه های ماندابی و یا خاک فشرده ( زیر بار
سنگین ماشین آالت کشاورزی)
شبکه زهکشی شریانی

دارای خصوصیات اندیک
خصوصیتی نشان دهنده هوادیدگی از رسوبات
پیروکالستیک (  (pyroclasticکه منشاء آن ها ازمواد یا
گدازه های اتشفشانی می باشد
کرم های خاکی حفار
کانال های عمودی دائمی در خاک ایجاد می کنند و در واقع
از سطح تا عمق خاك رفت و آمد مـی کننـد .آنها از برگ
هایی روی سطح خاک تغذیه می کنند که درون النه هایشان
می کشند .آن ها روی سطح خاک مدفوع خود را رها می
کنند که اغلب درچمنزارها مشاهده می شود .آن ها همچنین
تلی از مدفوع را درحوالی ورودی کانال های خود درست
می کنند .گونه های حفار بزرگترین گونه کرم های خاکی
هستند.
گونه های کرم خاکی آنسیک شامل

)Anaerobic (see nitrification
Anaerobic soils

)Anastomotic drainage pattern (Gm

Andic properties

)Anecic earthworms(Sb
Make permanent vertical burrows in soil. They feed on leaves on the
soil surface that they drag into their burrows. They also cast on the
surface, and these casts can quite often be seen in grasslands. They also
make middens (piles of casts) around the entrance to their burrows.
Anecic earthworm .Anecic species are the largest species of earthworms
species include Aporrectodea longa, Aporrectodea nocturna, Lumbricus
friendi and Lumbricus terrestris.

Aporrectodea longa, Lumbricus friend,
Lumbricus terrestris ،Aporrectodea nocturna
.می باشند

)ایجاد کانال در خاک وسیله کرم های حفار (آنسیک

Andisols

Angle of incident (Rs)

رده اندی سول
خاک های دارای خصوصیات اندیک که منشاء از مواد
اتشفشانی دارند
 زاویه تابش- زاویه برخورد و یا زاویه ورود

زاویه بازتاب
زاویه استقرار
The angle of repose, or critical angle of repose, of a granular material  برابر زاویه، یا زوایه بحرانی استقرار ذره،زوایه استقرار ذره
is the steepest angle of descent or dip relative to the horizontal plane to  به.طبیعی سطح آزاد کپهای از توده جامد با سطح افق است
which a material can be piled without slumping. At this angle, the  خاک یا، حداکثر زاویهای است که تودهای از سنگ،بیان دیگر
Angle of reflection (Rs)
Angle of repose (Sd)

هر ماده دیگری بدون لغزش میتوان بر روی هم باقی بماندmaterial on the slope face is on the verge of sliding. On other words, .
زاویه استقرار ذرات ،از پارامترهای مهم در تعیین تنش برشی the maximumangle to the horizontal at which rocks, soil, etc, will
remain without sliding. The angle of repose can range from 0° to 90°.
بحرانی برای شروع حرکت ذرات طی فرآیند فرسایش

محسوب میشود.

ساختمان مکعبی زاویه دار

سولفات کلسیم بی آب
آنیون
یون با بار منفی مانند یون کلر در نمک طعام ( )NaCl
ظرفیت تبادل آنیونی
مجموع آنیون های قابل تبادل که یک خاک می تواند جذب
سطحی کند.

دفع آنیونی
دفع یا محروم کردن آنیون ها از حضور در مجاورت سطوح
ذراتی که دارای بار منفی هستند.

نا همسانگرد

Angular blocky structure

)Anhydrite (Gl
Anion

)Anion Exchange Capacity (Sc

)Anion repulsion (Sc

)Anisotrope(Sm

ذرات رس عمدتا فیلوسیلیﻜات )منوکلینیک یا تری کلینیک(
هستند و در نتیجه از نظر نوری ناهمسانگرد هستند
بیضی ناهمسانگردی
هوموس های آنمور :در مقابل گروه هوموس هایی که در
محیط غیر اشباع تشکیل می شوند (مور ،مودر و مول)
گروهی که در محیط اشباع از آب بوجود می آیند را تحت نام
انمور می شناسیم ،مانند تورب
انورتیت (فلدسپات -پالژیوکالز -کلسیم دار)
پیشین رود
رودخانه ای که بر اثرپدیده زمین ساخت مسیرش تغییریافته و
مسیر جدیدی را می پیماید .مسیر پیشین خشک باقی می ماند.
افق سیاه رنگ سطحی خاک که توسط انسان در اثر
کشاورزی طوالنی و مصرف کود بوجود می آید و در آن
میزان  P2O5محلول در % ۱اسید سیتریک بیش از ppm
 ۲۵۰می باشد.
خاک های رده انتروپوسول یا خاک هایی که بوسیله فعالیت
انسان تشکیل و یا تغییر و تحول یافته اند
تاقدیس
چین خوردگی الیه های سنگی به شکل گنبد

)Anisotropy ellipse (Gi
Anmoor

)Anorthite (Gl
)Antecedent river (Gm

Anthropic horizon

Anthroposols
)Anticline (Gl

لوالی تاقدیس
تاقدیس شکنجی

)Anticlinal crest (Gl
)Anticlinorium (Gl

پاد بازتابی (زمین آمار :دررابطه های فازی دوبعدی)
پاد متقارن (درزمین آمار :رابطه های بازتابی،متقارن و
انتقالی)
شاخص گرمای سالیانه
فرسایش ناشی از دخالت انسان
آپاتیت
آپاتیت ها به طور معمول به شکل کانی های ریز دانه در
بازالت و سایر سنگ های مافیک و به میزان کمتر در سنگهای
آذرین سیلیس دار یافت می شوند

)Antireflexive (Gi
)Antisymmetric (Gi
)Annual Heat Index (Le
)Anthropogenic erosion (Sd
)Apatite (Gl

ظرفیت تبادل کاتیونی ظاهری
خاک بدون ساختمان
دریچه یا پنجره (در مبحث اپتیک :دریچه ای که نور از آن
عبور میکند .در دوربین ها دیافراگم و در رادار ارتفاع آنتن
عهده دار تنظیم عبور می باشند)
نقطه راس در مخروط افکنه
محوطه راس مخروط افکنه
قابلیت هدایت الکتریکی ظاهری
صفحه چسبنده
درهمزیستی میکوریز درونی سر هیف برای نفوذ به داخل
سلول پوست ریشه ،متورم شده و به سطح ریشه چسبیده و
سپس از قسمت زیر آن هیف به شکل سوزنی درآمده
وبا شکاف دیواره سلولی(با مکانیسم مکانیکی و آنزیمی) وارد
سلول می شود.

کفه بند

Apparent CEC
Apedal
)Aperture (Rs

)Apex (see alluvial fan
)Apical (Gm
)Apparent Electrical Conductivity (ECa
)Appressorium (Sb

)Apron (Sd

کف بند یا پیش بند در معنی لغوی تکه کوچک محافظ یک A protective garment worn over the front of one's clothes and tied at
the back.
سطح بزرگتر به عنوان مثال پیشبند لباس است .در بندهای
A small area adjacent to another larger area or structure
کنترل فرسایش خندقی ( ،)Check damsدر پاییندست بند

(یا فواصل بین بندها) و در زیر سرریز برای محافظت از
کندهشدن در اثر ریزش آب ،کف خندق قدری پیکنی شده و با
مصالح مناسب از جمله با سنگ چینی پوشانده میشود ،که به
این سازه محافظ کفبند گفته میشود.
توضیح :در ژئومورفولوژی اپرون و یا دامنه به انباشتگی
شدید مواد آبرفتی ،یخچالی یا دیگر مواد غیر یکپارچه که به
طور معمول در پایین یک کوه یا در جلوی یک یخچال تشکیل
یافته اتالق می شود.

apron
apron

کف بند
کفبند

apron

اکوئیک
رژیم رطوبتی خاک که بعلت اشباع با آب زیر زمینی یا اثر
موئینگی تقریبا عاری از اکسیژن است.

زیست بوم های آبی
نظیرتاالب ها ،دریاها و دریاچه ها

آبخوان
سازه های آبرفتی یا سنگی نفوذ پذیر که می توانند منابع آب
زیرزمینی را نگهداری یا منتقل نمایند .

Aquic

)Aquatic ecosystems (Le

)Aquifer(Gl

A body of permeable rock which can contain or transmit groundwater.

زمین قابل کشت
آراگونیت
نوعی کانی کربنات کلسیم
آربسکول
در همزیستی میکوریزدرونی ،هیف های قارچ پس از ورود به
داخل سلول های پوست ریشه ،شروع به ایجاد انشعابات دو
شاخه ای مکرر نموده و در نهایت اندام درختچه مانندی را
ایجاد می کنند که محل مبادله متابولیت ها بین قارچ و سلول
گیاه بوده و آربسکول نام دارد.

شمالگان،مناطق قطب شمال

)Arable land (Le
)Aragonite (Gl
)Arbuscul(Sb

Arctic:
The Arctic is a region of the planet, north of 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.

خاک های نواحی سرد قطبی
پوشش رسی (درمطالعه میکروسکپی مقطع تهیه شده از خاک)
روی دیواره منافذ ،شکستگی ها و سطح خاکدانه

ماسه سنگ با سیمان رسی
افق آرجلیک
افق زیرین خاک که در اثرآبشویی وانتقال ذرات رس از افق
های باالتر تشکیل می شود.
طبق تعریف هر افق  Btدر خاک الزاما افق آرجلیک نیست

میانگین حسابی
آرکوز
یک ماسه سنگ محتوی کانی فلدسپات

Arctic soils
)Argillan (Sm

)Argillaceous sandstone (Gl
Argillic horizon

)Arithmetic average (Gi
Arkose:
A feldspathic sandstone

)آرایش )الگو

Arrangement (Sm)
Stoops, G. 2003. Guidelines fo analysis and description of soil and
regolith thin sections

Artefacts (e.g., in soil micromorphology)
Area (e.g., study area)
Arene (Gl)
Arid
Aridic moisture regime
Aridisols
Aridity Index (Le)
Artificial Neural Network= ANN

Artificial Waterway (Sd)

Distribution
Basic
Referred
Related
Orientation
Random
Clustered
linear
Banded
Fan-like
Interlaced

پراکنش
نسبی
عطفی
پایه
جهت یافتگی
تصادفی
خوشه ای
خطی
نواری
بادبزنی شکل
درهم تنیده

)آثار مصنوعی (دست ساز بشر
محدوده
)خاراخاک (نتیجه تخریب سنگ گرانیت
خشک
رژیم رطوبتی خشک
)Soil Taxonomy رده اریدی سول )در رده بندی خاک
نماد خشکی
شبکه عصبی مصنوعی
Digital soil mapping قابل استفاده در

آبراهه مصنوعی

Waterways used in soil conservation works may be natural or artificial آبراهههائی که در عملیات حفاظت خاک به کار میروند ممکن
(i.e. constructed with farm dozers, bulldozers, graders or self-loading ،است طبیعی (آبراهههای موجود) یا مصنوعی (یعنی با دست
scrapers). Artificial waterways are usually constructed from the inside.
.)بولدوزر یا لودر و سایر ماشینآالت ساخته شوند
Landholders can sometimes be concerned about the loss of valuable
production land to waterways.

مخروط خاکسترآتشفشانی
جهت شیب

)Ash cone (Gl
)Aspect (Gm
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

جذب و ساخت  ،تبدیل مواد آلی و یا معدنی به اجزای سلول
معادله تخصیص (در زمین آمار :مقادیر زبانی متغیرها)
مجموعه خاک (در خاکشناسی :تجمع چند نوع خاک)
خاک هائی که این مجموعه را تشکیل می دهند قابل جدا کردن
و به نقشه در آوردن در مقیاس  ۱ :۲۴۰۰۰هستند ،ولی امکان
اینکه در مقیاس های کوچکتربطورجداگانه نشان داده بشوند
نیست.
اختالف واحد مجموعه ها با واحد هم تافت (کمپلکس) در این
است که خاک های تشکیل دهنده واحد نقشه را حتی در مقیاس
بزرگ هم نمی توان به نقشه در آورد

Assimilation
)Assignment equation (Gi
Association

باکتریهای )میکروآئروفیل) همیار

)Associative Bacteria (Sb

باکتریهایی که در فشار کم اکسیژن قادر به فعالیت هستند .مثل
باکتریهای ریزوسفری که در اطراف ریشه گیاهان فعالیت
دارند

تثبیت نیتروژن به روش همیاری
در این نوع تثبیت زیستی نیتروژن میکروارگانیسم ها در
اطراف رییشه های گیاه و به کمک شرایطی که ریشه فراهم

)Associative N2-fixation (Sb

می نماید( فشارکم اکسیژن ،ترشح موادآلی )..قادر به تثبیت
نیتروژن می باشند .مانند آزوسپریلوم
آتمسفر  ،نیوار
تابش مسیر جوی
پخش آتمسفری
ذرات ریز معلق در جو مسیر حرکت تابش را تغییر می دهد

پنجره جوی
قسمتی از اسپکتروم خارج از باندهای جذب گازها در جو

حوضچه مرجانی

Atmosphere
)Atmospheric Path Radiance (Rs
)Atmospheric scattering (Rs
Scattering is the redirection of electromagnetic energy by suspended
particles in the atmosphere.

)Atmospheric window (Rs

)Atoll (Gm

آتریپلکس
درختچه ای که برای مبارزه با بیابان زائی (تثبیت شن روان)
در نقاط مختلف ایران منجمله کاشان و یزد کشت می شود.
چند نوع آتریپلکس وجود دارد .
شکل مقابل  Atriplex numlariaاست

)Atriplex(Le/Sd

حدود اتربرگ ،اشل اتربرگ
ویژگی پایندگی ذرات ریزدانه خاک :حد خمیری ،حد روانی،

)Atterberg limits (scale)(Sph
plastic limit, liquid limit, and plasticity indexare used to determine the

شاخص خمیرایی
مته (خاکشناسی)

روش چاهک

Unified Classification and the shrink/swell properties of a given soil.

Auger

)Auger hole method(Sph
Perhaps the oldest and simplest of the techniques for meas- uring
saturated hydraulic conductivity (Ks) below a shallow water-table.

مناطق طلوعی (درمبحث جی پی اس)
آتوکتون ها
اصطالحی که برای باکتری های بومی خاک و باکتری هایی
که زیستگاه اصلی آن ها خاک می باشد ،بکار می رود .در
مقابل آن باکتری های آلوکتون) (Allochthonousبوده و
شامل باکتری های غیربومی خاک است که معموال همراه با
مواد خارجی (کوددامی ،فاضالب و )..وارد خاک می شوند.
اتوترف :موجودات زنده ای نظیر باکتری ها که توانایی دارند
از دی اکسید کربن هوا یا کربنات ها به عنوان تنها منبع کربن
برای رشد خود استفاده کنند
تابع کمکی
رطوبت قابل استفاده
بخشی از آب خاک که ریشه گیاه می تواند جذب کند
گنجایش آب قابل استفاده  -ظرفیت ذخیره آب قابل استفاده
رطوبت قابل مصرف گیاهان که میزان آن بستگی به بافت
خاک دارد.

بهمن
توده بزرگ از برف،خاک یا سنگ که در مناظق کوهستانی
زیر تاثیر نیروی گرانش می لغزد و با سرعت زیاد جریان پیدا
می کند.

)Auroral(Gs
)Autochtonous(Sb

)Autotrophs(Sb

)Auxiliary function(Gi
)Available Moisture(Le
)Available water capacity (Le

Avalanche

Aven(Sd)
A vertical passage or shaft which connects a cave with the surface or
overlying chambers and passages

Average(Gi)
Average size delineation (ASD)(Gi)

Axis (Ex.: of an anticline) (Gl)
Azimuth (Gs/Rs)

Azonal soils
(Soils may be classified into Zonal, Intrazonal, and Azonal
soils).

آون
فرسایش تونلی شکل درغارهای آهکی
میانگین
میانگین اندازه محدوده
In: T.Forbes, D. Rossiter and A. van Wambeke
SMSS Technical Monograph 4

) در تاقدیس:آسه یا محور ( مثال
گرای یا آزیموت
زاویه ای ایجاد شده بین جهت رسیدن به یک نقطه و سمت
 درجهت گردش عقربه ساعت،شمال

خاک های تکامل نیافته
)در رده بندی خاک (روشی قدیمی

Letter B
افقB

)B-horizon (see A-horizon

افقی تکامل یافته که در زیر افق  E ،Aیا  Oتشکیل می
شود .تکامل را در تمرکز رس ( افق آرجیلیک) ،آهک (افق
کلسیک) ،گچ (افق جیپسیک) و غیره و یا در تشکیل
ساختمان می توان دید (ارجاع به .)A-horizon
بی فابریک یا فابریک دو شکستی
فابریکی از مواد ریز در مقطع نازک خاک که الگوی دو
شکستی ایجاد و با آرایش رسی ارزیابی می شود

)b-fabric (birefringence fabric) (Sm

زمینه ،پیشینه

روشی است به منظورمحاسبه گرادیان مورد نیاز برای
تعین وزن متعییرها در شبکه های عصبی مصنوعی

)Background (Rs
)Back propagation (in Artificial Neural Network= ANN) (Gi

باز پخش یا پراکندگی بر گشتی
به پرتوزایی برگشتی به سوی منبع گفته می شود

)Backscatter (Rs

Backslope
باال شیب تپه
The following divisions of slope (known as Rhue method) are used in Geopedolgic approach to soil survey

(بعد از سامیت= قله و شولدر= شانه شیب در سیستم  .)Rhueپاشیب را پنجه شیب هم ترجمه کرده اند

هزار دره
اراضی در مناطق خشک که سنگ های سست رسوبی
( مانند مارن ها ) و خاک های شورو گچی در آن تحت
تاثیر فرسایش آبی (عمدتا خندقی) و بادی شدید قرار گرفته
اند
حاشیه دریاچه سد سفید رود نرسیده به گیلوان

)Badlands (Gm/Sd
The Badlands are a type of arid terrain with clay-rich soil that has been
extensively eroded by wind and water. Canyons, ravines, gullies,
hoodoosand other such geological forms are common in the Badlands.

سردشت انتهایی در مناطق خشک

)Bahada (=Bajada) (Gm
)Band (Rs

باند= کانال (در سنجش از دور) :بعنوان مثال هفت باند ماهواره تی ام و یا چهارده باند آستر
فیلتر میان گذر(در سنجش از دور)
نوار منفک به خط
داده های سنجش از دور رقومی به یکی از سه حالت ،BIP
 BILو  BSQذخیره می شوند.
نوارمنفک به پیکسل
در این فرمت داده ها بر اساس پیکسل ذخیره می شوند.
نوار متوالی
پراکنش نواری

)Band pass filter(Rs
)Band interleaved by line (BIL)(Rs

)Band interleaved by pixel (BIP)(Rs
)Band sequential (Rs
)Banded distribution (SM

فرسایش کنارهای
Bank erosion is the wearing away of the banks of a stream or river. This  آبراهه یا،فرسوده شدن (ریزش و شستهشدن) کنارههای نهر
is distinguished from erosion of the bed of the watercourse, which is  در حالی که شسته شدن.رودخانه را فرسایش کنارهای گویند
referred to as scour. The roots of trees growing by a stream are undercut
.بستر رودخانه را آبشستگی می نامند
Bank erosion(Sd)

by such erosion.

)پل زال-لرستان (مسیر اتوبان خرمآباد

Bank revetment(Sd)

 روکش کناره/پوشش

Revetment is sloping structure/measure placed on river bank or cliff in  روش یا سازهای برای محافظت کناره،روکش کناره/پوشش
such a way as to absorb the energy of incoming water.
.رودخانه و مهار انرژی آب است

Agency revetment placed on an eroding bank on the middle Sacramento
River, Northern California, US.

 کرستون و،شیب تخته سنگ (توجه به تعاریف کواستا:بار
 درجه۷۰ هاگ بک) بیش از
Barchan(Gm/ Sd)
 تپههای ماسهای هاللی شکل/ بارخان یا برخان
Barchan, also spelled Barkhan, crescent-shaped sand dune produced by -تپههای ماسهای هاللی شکل که در اثر وزش باد غالب یک
the action of wind predominately from one direction.
 دارای دامنه مایلی است که به سمت،جهته تشکیل میشود
 بالها یا شاخهای هالل در جهت وزش.جهت وزش باد است
:نمونه ای از برخان در دشت لوت
 دامنه پرشیبتر داخل شاخها مخالف جهت.باد تمایل دارند
.وزش باد و مقعر است
Bar(Gm)

Bare ground/soil/land(Sd)
An uncovered ground/soil/land with vegetation or other covers like

اراضی لخت/زمین/خاک
سطوح بدون پوشش توسط گیاه یا دیگر پوشانندههای خاک

mulch, gravel etc.
Arable land that is ploughed or otherwise tilled in autumn and is not
sown or covered during winter with any plant residues, remaining bare
until the pre-seeding or seeding agro-technical operations in the
following spring period.

. سنگریزه و غیره،همچون مالچها
اراضی زراعی که در پاییز شخم خورده و در طول زمستان
کشت نشده و فاقد هرگونه پوشش از جمله بقایای گیاهی
.هستند

بایر یا لخت

Barren(Gm)
Basalt(Gl)

بازالت یا سیاسنگ
سنگ آذرین خروجی

Extrusive
(volcanic); finely
crystalized

Intermediate; with
medium sized
crystals

Intrusive; with
relatively larger
crystals

Acid; leucocratic

Intermediate;
mesocratic

Basic; melanocratic

Rhyolite

Andesite

Basalt

Micro-granite

Micro-diorite

Micro-gabbro

Granite

Diorite

Gabbro

پوشش تنه/ساقه گیاهان
مساحتی از سطح زمین که توسط ساقه/تنه گیاهان پوشانده
شده است و معموال در ارتفاع  ۲سانتیمتری سطح خاک
اندازه گیری میشود (در مقابل پوشش آسمانه).

)Basal (plant) cover = surface contact cover (Sd
The area of ground surface covered by the stems of plants, usually
measured 2 cm above the soil, in contrast to the full spread of the
foliage (canopy cover).

فاصله پایه
فاصله سطح اتمی محور Cکانی های رسکه برای شناسایی
این کانی ها با استفاده از معادله  Braggدرروش انکسار
اشعه ایکس مورد استفاده قرارمی گیرد

)Basal Spacing (in clay mineralogy

جریان پایه
جریان پایه بخشی از جریان رودخانه است که ناشی از
رواناب نیست ،بلکه جریان زیرسطحی/زیر زمینی است که
در مدت طوالنی و با تاخیری نسبت به بارش وارد آبراهه
رودخانه میشود

)Base flow(Gm/Sd
Base flow is a portion of the stream flow that is not runoff; it is water
from the ground, flowing into the channel over a long time and with a
certain delay.

سطح پایه فرسایش
نقشه پایه
نقشه ای که برای کارهای مطالعاتی ،تحقیقاتی و اجرایی
خاک و سایر منابع طبیعی بر پایه نقشه توپوگرافی تهیه می
شود
پی سنگ
اشباع بازی
(Sum of K,Mg, Ca and Na/ CEC) x 100
نسبت مجموع مقدار کاتیون های بازی قابل تبادل به ظرفیت
تبادل کاتیونی .مقدار عددی اشباع بازی که معموالً بر حسب
درصد بیان می شود بستگی به  pHی دارد (  7یا  )8/2که
در آن ظرفیت تبادل کاتیونی اندازه گیری شده است
حوضه بسته
متخصصین حوضه بسته را نه تنها بصورت های مختلف
تعریف می کنند بلکه برخی حوزه می نویسند
تابع بنیادی
زراعت های اصلی مانند گندم  ،برنج  ،جغند قند و غیره که
از نظر کشاورزی و امنیت غذایی حایژ اهمیت می باشند
سنگ بازی (مانند بازالت و گابرو)
به سنگ آذرین دارای سیلیس کم ،معموال بین  ۲۵تا ۵۲
درصد گفته می شود
سرعت نفوذ نهایی
سرعت نفوذ آب در خاک پس از گذشت زمان طوالنی
آبیاری غرقابی یا کرتی

)Base level of erosion (Sd
Base map

)Basement (Gl
Base saturation
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,multiply the result
by 100%.

)Basin(Gm
)Basic function(Gi
)Basic crops(Le
)Basic rock(Gl

)Basic infiltration rate(Sph

)Basin irrigation (Le

Basin terrace (Sd)
A terrace for an individual tree, roughly semicircular, intercepting
overland flow from upslope and retaining it. It is used for fruit trees or
food trees on steep slopes.

Batholith(Gl)
Large (greater than 40 square miles), intrusive, igneous mass of
.crystallized granitic rock, which usually forms mountain cores

Bauxite(Gl)
Bearing capacity
Bedding (Gl)

تراس آبگیر
،تراس تقریبا مدوری که برای یک تک درخت ساخته شده
 برای.رواناب سطحی باالدست را جمعآوری و نگه میدارد
کشت درخت در اراضی پرشیب استفاده می شود

ژرف سنگ یا باتولیت
در شکل مقابل فرم های دیگرمورد استفاده در
ژئومورفولوژی مانند الکولیت و سیل و غیره هم دیده می
شوند

)بوکسیت (هیدرواکسید آلومینیوم آهن دار
ظرفیت تحمل خاک
چینه بندی

آب شکن

Bed groyne (Sd)

Bedload(Gm/Sd)
The term bed load or bedload describes particles in a flowing fluid
(usually water) that are transported along the bed. Bed load is
complementary to suspended load and wash load. Bed load moves by
rolling, sliding, and/or saltating (hopping).

بار بستر
بار بستر واژهای برای توصیف ذراتی است که توسط یک
-حمل می/سیال جاری (همچون آب) در مجاورت بستر منتقل
 بار بستر در کنار بار معلق و بار محلول شکلهای.شوند
 بار بستر با.مختلف انتقال ذرات توسط جریان هستند
. لغزش و جهش جابجا میشوند،چرخش

نمونهبردار باربستر

Bedload sampler

(From Geosphera Commercial Catalogue)

Bedrock (Gl)
Bed slope(Gm)
B-fabric (Sm)
G. Stoops (2003) Guidelines for Analysis and description of soil and
regolith thin sections

)USGS( یک نمونهبردار کوچک باربستر

سنگ بستر
شیب بستر
)فابریک (بافتار الوان-b
فابریک دارای شکل های مختلف می باشد که در زیر چند- b
:نوع آنرا می بینید

نامتمایز
بلورین
لکه ای
خطی
ذره محور
نواری
حفره راستا
پیچ خورده

Undifferentiated
Crystallic
Speckled
Striated
Granostriated
Strial
Porostriated
Kinking

این کتاب را دکتر احمد حیدری و مهندس احسان صاحب ،
گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران ترجمه کرده اند

نقطه مرجع
نقطه مرجع یا انگپایه ،نشانه/معیاری برای سنجش ارتفاع
است و در نقشهبرداری کاربرد فراوان دارد .در طراحی
سازههای حفاظت خاک همچون بانکتها یا کشت روی
خطوط تراز نیز استفاده میشود

آبیاری سکویی
روش آبیاری است که دراراضی شیب داریا کوهستانی با
ایجاد تراس استفاده می شود

Bench mark
A benchmark is a point of reference by which something can be
measured. In surveying, a "bench mark" (two words) is a post or other
permanent mark established at a known elevation that is used as the
basis for measuring the elevation of other topographical points.

Bench terrace irrigation

نقطه نشان
تراس پلکانی ( و یا سکویی) و یا پادگانک
تراسهای سکویی مجموعهای از نوارهای مسطح یا شبه-
مسطح هستند که در طول یک دامنه ایجاد شده و دیوارههای
عمودی یا تقریبا عمودی دارند.

نسبت فایده به هزینه

)Bench mark(Gi
)Bench terrace (Sd/Gm

)Benefit-cost ratio (Le/Sd
For the evaluation of agricultural projects the most used criteria are the
benefit/cost ratio (B/C).

بنتونیت (نوعیرسوبات رسی دارای مقادیر زیاد کانی مونت
موریلونیت).گل ارمنی و گل سرشورمعادل فارسی است که
در طب سنتی (به عنوان دارو) از آن استفاده می شده است

قیف برلیس-تالگرین (تله برلیس)
آنتونیو برلیس این روش نمونه گیری پویا را در سال ۱۹۰۵
با آب گرم به عنوان منبع گرما ابداع کرد .در سال ۱۹۱۸
آلبرت تولگرن اصالحاتی را انجام و از یک المپ برقی از
باال بعنوان منبع گرما استفاده نمود .قیف های استخراج
امروزی قیف برلیس-تولگرن گفته شود .وسیله ای است که
برای استخراج موجودات زنده به ویژه بندپایان از نمونه های

)Bentonite(Gl

)Berless-Tulgreen Funnel(Sb

خاک .این قیف با ایجاد یک شیب درجه حرارت بر روی
نمونه کار می کند به گونه ای که موجودات از دمای باالتر
دور شده و در ظرف جمع آوری می افتند ، .قیف ( )Eحاوی
خاک یا بستر ( )Dاست و یک منبع گرما ( )Fمانند یک
المپ برقی ( )Gبستر را گرم می کند .حیواناتی که از
خشکی بستر فرار می کنند از طریق یک فیلتر ( )Cبه یک
ماده نگهدارنده ( )Aدر یک مخزن ( )Bمی رسند .نمونه
خاک بر روی یک الک مش قرار داده شده است که به
حیوانات خاک اجازه عبور می دهد .
سکوی خاکی
در کنترل فرسایش ،یک سطح تاقچه مانند یا نسبتا مسطح که
پیوستگی یک شیب تند را میشکند .و باعث پایداری شیب
می شود .در پلکانی کردن شیب تند کنار جادهها به آن قسمت
مسطح (پله یا سکوی) ایجاد شده Berm ،می گویند.
درطراحی منظر ،به معنی خاکریز ،پشته نسبتا گردی از
خاک ،است.

)Berm (Sd
In erosion control, a shelf or relatively flat area that breaks the
continuity of a dam wall or cut slope, to increase stability.
In landscape, a berm is simply a rounded mound of soil built upon an
otherwise level patch of land to improve the design of a property.

Berm

برترین برازش

موقعیت یابی ومشاهدات تک اختالفی بین لحظه ای
مشاهدات تک اختالفی بین گیرنده ها
مشاهدات تک اختالفی بین ماهواره ها
اریب ،یک سویه  ،تورش ( سوش هم ترجمه شده است)
به معنای انحراف از حقیقت در مطالعه است یا به بیان دیگر

)Best fitting (in statistics)(Gi

)Between-epoch single difference (Doppler)(Gs
)Between-receiver single difference (Gs
)Between-satellite single difference (Gs
)Bias(Gi

خطایی است که جمعیت هدف را از جامعه نمونه برداری
شده متفاوت می کند
زنجیره دو دویی کد شبه تصادفی (در مبحث جی پی اس)
درج یا میان یابی خطی (دوسویه ای)
تجمع زیستی
تراکم فلزات سنگین و سموم در بافتهای کرم خاکی که باعث
کاهش ارزش غذایی آنها می شود .سطح اپیدرم خارجی
کـرم هـا ی خاکی فاقد کوتیکول می باشد و این باعـث جذب
مستقیم آالینده ها از خاك می شود .تجمع زیستی فلـز ات
توسـط کـرم هـا ی خاکی به عنوان یک شاخص محیط
زیستی برای فراهمی فلزات می باشد
اثربخشی کودزیستی
به میزان تاثیرگذاری کود زیستی بر عملکرد کمی یا کیفی
گیاه و یا ویژگی های خاک مورد آزمایش  ،اثربخشی کود
زیستی گفته می شود.
تثبیت زیستی نیتروژن
فرایندی که در آن نیتروژن مولکولی هوا توسط گروه خاصی
از میکروارگانیسمهای پروکاریوت که دی
ازوتروف ) (Diazotrophنام دارند ،از مسیر تولید آمونیک
به نیتروژم آلی تبدیل می شود.
کودزیستی پتاسیم
این کود زیستی حاوی باکتریهای سیلیکاتی( مثل Bacillus
 )circulansمی باشد و بعنوان کودزیستی پتاسیمی استفاده
می شود.
هوادیدگی بیولوژیکی

اقلیم شناسی زیستی
جغرافیای زیستی
تنوع زیستی
کود زیستی
ماده جامد ،مایع یا نیمه جامد که حاوی یک یا چند
میکروارگانیسم مفید یا فرآورده های حاصل از آنها که
کاربرد آن باعث بهبود رشدو نمو گیاه ،افزایش کمیت و
کیفیت محصول ،بهبود ویژگی های فیزیکی ،شیمیایی و
زیستی خاک ،تامین یک یا چند عنصرعناصر غذایی مورد
نیاز گیاه و یا افزایش مقاومت گیاه به تنش های زنده و غیر
زنده می شود .مثل مایه تلقیح های ریزوبیومی.
کنترل زیستی/حفاظت زیستی خاک
به مجموعه روشهای حفاظت خاک و آب که بر مبنای

Binary sequence of pseudo-random code
)Bilinear interpolation(Gs
)Bioaccumulation/Biomagnification(Sb
Acumulation of heavy metals and toxins in earthworm tissues that
reduce their nutritional value.The outer epidermis of earthworms does
not have a cuticle, so that the pollutants are directly absorbed from the
soil. Bioaccumulation of metals by earthworms is an environmental
indicator for meta-bioavailability.

)Biofertilizer efficacy (Sb

)Biological nitrogene fixation (Sb

)Biological potassium fertilizer (Sb/Le

Biological weathering

Bioclimatology
Biogeography
Biological diversity
Biodiversity
)Biofertilizer(Biological Fertilizer)(Sb

)Biological control/biological soil conservation(Sd
Biological measures for soil and water conservation work by their

نقش پوشش گیاهی در ممانعت از فرسایش خاک استوار
هستند ،روشهای زیستی حفاظت خاک می گویند.

تعادل زیستی
تعادل بین تولید کننده ها ،مصرف کننده ها و تجزیه کننده ها
در زیست بوم.

زیست توده
زیست توده شامل کلیه موادی در طبیعت می شود که در
گذشته نزدیک جاندار بوده ،از موجودات زنده بعمل آمده و یا
زائدات و ضایعات آنها می باشند.
زیست توده معموالً شامل مواد آلی است که برای تولید
الکتریسیته یا گرما به کار می رود .برای مثال بقایای درختان
جنگلی ،مواد هرس شده از گیاهان و خردههای چوب،
فضوالت دامی و … می توانند به عنوان زیست توده به کار
گرفته شوند .زیست توده یﻜی از منابع مهم انرژیهای
تجدیدشونده محسوب می شود و به هر موجود زنده كه قابلیت
رشد و نمو داشته و بر مبنای قوانین طبیعی تقسیم شوند
اطالق می شود و شامل جنگلها ،اجزاء گیاهان ،برگها،
زائدات حیوانی ،پسماندهای شهری و غذایی و … می شوند.
این مواد قابلیت ذخیره انرژی در خود را دارا می باشند
زیست سنجی( در مبحث آمار)

protective impact on the vegetation cover.

)Biological equilibrium (Le

)Biomass (Le

Biometry

Biometry is the application of statistics to biological phenomena. And,
as you can tell, statistics can be applied to a lot of important biological
phenomena in ways that improve our world.

Biopores(Sph)
Biotic stress (Le)
See abiotic stress
Biotite (Gl)

Biotope (Le)

زیست روزنه یا منافذ زیستی
تنش زنده
تنش در رشد گیاهان در اثر بروز بیماری و یا آفات
)  میکای سیاه (متبلور درسیستم تری اکتاهدرال، بیوتیت

زیستگاهک

A biotope is an area of uniform environmental conditions providing a
living place for a specific assemblage of plants and animals.
Picture shows an example of a biotope: The Amazone rainforest

Birnessite(Sc)

Bit

Black body (Rs)
Block kriging:

:برنزیت
(Na0.7Ca0.3)Mn7O14 ▪ 2.8H2O
 این اکسید.اکسید منگنز سیاه رنگ دارای ساختار الیه ای
منگنز خاک-)های آهنnodule=منگنز غالبا ً در ندول (گره
.یافت می شود

:) بیت برابر یک بایت است۸ بیت (هر
مقدار یک و صفر در سیستم عددی دو دویی است و در
 چون.ذخیره سازی و پردازش اطالعات بکار میرود
۸( کوچکترین واحد اطالعات است بیشترازاصطالح بایت
.بیت) استفاده می شود
) را جذب میکندEM جعبه سیاه (جسمی که تمام اشعه
)کریجینگ بلوکی (در زمین آمار

Point and block kriging can be used to estimate the value at a point or
block. Semi-variogram is a prerequisite of kriging estimate.

Blocky structure
Blown-out dune (Gm)
Blue Light Flourescence(Sm)
Blue water (Gl)
Blue water is the water in our surface and groundwater
reservoir....
Boolean algebra (Gi)

ساختمان (خاک) مکعبی
تلماسه
فلورسانس نور آبی
 دراصطالح بهذخایر منابع آب های سطحی و،آب آبی
زیرزمینی ( مورد استفاده برای آبیاری گیاهان) گفته می
.شود
)جبر بولی (در زمین آمار

In mathematics and mathematical logic, Boolean algebra is the branch
of algebra in which the values of the variables are the truth values true
and false, usually denoted 1 and 0 respectively.

Boolean lattice (Gi)
Bool inequality(Gi)
Bottom velocity (Gm)
Boundary
Boundary shear stress (Gm/Sd)
Boundary shear stress is the tangential component of the
hydrodynamic forces acting along the channel bed.
Boundary layer
A boundary layer is the layer of fluid in the immediate vicinity of a
bounding surface where the effects of viscosity are significant.

Bow-like (distribution, orientation)

شبکه بولی
نامساوی بول
)سرعت بستری (سرعت در نزدیک بستر
 حاشیه، مرز،حد
تنش برشی مرزی
 جزء مماسی نیروهای هیدرودینامیکی،تنش برشی مرزی
.کانال است/موثر بر بستر جریان
)الیه مرزی (در هیدرولوژی
 الیهای از سیال در مجاورت بستر است که،الیه مرزی
.اثرات ویسکوزیته (لزوجت) با اهمیت است

 پراکنش کمانی و یا: قوسی یا کمانی (در میکرومورفولوژی
)سمت گیری کمانی
آب لب شور

Brackish
Braids(Sd/Gm)
Braids or braided rills are a type of rill that is many times wider
(1-3 m) than deep.

پهن/آنهاشیارهای نواری
. متر) چندین برابر عمق آنها است3  تا1 د که عرض آنها (گاهی

Braiding (braided) river (Gm)

)رودخانه چند شاخه ای (پیچیده در هم بمثابه گیس بافته زنان

شیارهای نواری/پهن
شیارهای نواری/پهن نوعی از شیارها هستند که عرض آنها
(گاهی  ۱تا  ۳متر) چندین برابر عمق آنها است.

منحنی رخنه – منحنی انحنا
منحنی است که نشان دهنده تغییرات غلظت نسبی یک ماده
در خاک نسبت به زمان است ،جائی که غلظت نسبی
بصورت نسبت غلظت واقعی به غلظت اولیه می باشد
(.)C/C0

سنگ جوش ،سنگی که ازبهم پیوستن وسمنت شدن کانی ها و
یا پاره سنگ های مختلف تشکیل شده است .

Braids

)Breakthrough curve (Sph
A plot of relative concentration of a given substance versus time where
relative concentration is defined as the ratio of the actual concentration
to the source concentration.

Breccia(Gl).

Breeding
Plant breeding
Plant breeding is the science of changing the traits of plants in
order to produce desired characteristics. It has been used to
improve the quality of nutrition in products for humans and
animals. Wikipedia

بند آجری
)دانه های بهم پل خورده (در میکرمورفولوژی
تنویر یا شدت روشنی
سر ریز لبه پهن

Brick weir (Sd)
Bridged grain(Sm)
Brightness (Rs)
Broad crested weir (Sd)

ر

ها

Broad-base graded terrace(Sd)
This type of terraces are constructed in the combination of broad
channels and embankments. These terraces are constructed either with
variable or uniform grade but should be non-erosive leading to the safe
outlet.

Broad-base level terrace(Sd)
Level terraces are constructed for conserving the moisture content and
controlling the soil erosion. These terraces are most suitable in low to
moderate rainfall regions, because they are capable to trap and hold the
rain water on their top, which gets infiltrate into the lower soil profile.

Broad-base terrace(Sd)

به نژادی
اصالح نباتات

تراس پایه پهن شیب دار
این نوع تراسها در تلفیق با کانالها یا خاکریزهای پهن با
 شیب تراس باید در حدی.شیب ثابت یا متغیر ساخته میشوند
باشد که جریان آب فرساینده نباشد

تراس پایه پهن مسطح
تراسهای مسطح برای حفظ رطوبت و کنترل فرسایش
 این نوع تراسها برای مناطق با بارندگی.ساخته میشوند
 زیرا آنها باید قادر باشند آب مازاد،متوسط مناسبتر هستند
بارندگی را برای نفوذ در پروفیل خاک در سطح خود نگه
.دارند
تراس پایه پهن

A low wide terrace that permits farm machines to pass over it. A broad -یک تراس پهن نسبتا مسطح که ماشینآالت کشاورزی می
base terrace is the surface channel or embankment type construction,  تراس پایه پهن در حقیقت یک کانال.تواند از آن عبور نماید
which is formed across the land slope. Broad base terraces may be سطحی یا پشته خاکی (خاکریز) است که عمود بر شیب زمین
classified in two types, based on their primary functions, i.e. to retain or
.(در اراضی کم شیب) ساخته می شود
remove the runoff water.

سرریز لبه پهن

)Broad crested weir(Sd

سرریزهای لبه پهن سازههای نسبتا بزرگی از بتن مصلح Broad crested weirs are robust structures that are generally constructed
هستند که معموال گستره عرضی کانال را دربر می گیرند و from reinforced concrete and which usually span the full width of the
برای اندازهگیری دبی جریان ساخته شده و در این زمینه channel. They are used to measure the discharge of rivers, and are much
more suited for this purpose than the relatively flimsy sharp crested
خیلی مناسب تر از سرریزهای لبه تیز هستند.
weirs.

ها

مرز شکسته (در تشریح نیمرخ خاک)
جویبار
بروسیت
Mg(OH)2
کانی است با ساختمان الیه ای که منیزیم در مرکز هشت
وجهی ها قرار دارد .از این کانی به عنوان مدل برای ورقه
اکتاهدرال در سیلیکاتهای الیه ای استفاده می شود.

ر

Broken boundary
)Brook(Gm
)Brucite(Gl/Sc

بند چپری
بندهای چپری که از تیرک و سرشاخه درختان ساخته میBrushwood check dams made of posts and brush are placed across the -
gully.
شوند ،بندهایی هستند که برای تثبیت خندقهای کوچک یا
سرشاخه خندقهای بزرگ به کار میروند.
)Brushwood dam(Sd

`

قدرت بافری

)Buffer power (Sc

توانایی فاز جامد خاک برای مقاومت در مقابل تغییرات
غلظت یون در محلول خاک

نواری حامی (بافر)
نوار حامی (بافر یا فیلتر) بخشی از اراضی به شکل نواری
است که در آن گیاه دائمی (درختی یا علفی) برای جلوگیری

)Buffer strip(Sd
A buffer (filter) strip is an area of land maintained in permanent
vegetation (tree or grass) to control or reduce runoff, sediment and

یا کاهش انتقال رواناب ،رسوب و آالیندها از مناطق باالدست
که در آن گیاهان زراعی کشت شده ،ایجاد می شوند.

pollutant transport from agricultural area.

Grass buffer strip

کشت ردیفی گیرشی (کشت نواری همراه گیاهان بافر)
 -کشت نواری روی خطوط تراز

)Buffer strip cropping(Sd
- Contour strip cropping

چگالی ظاهری

)Bulk density(Sph

توضیح :در جلد دهم فرهنگستان جرم مخصوص ظاهری خوانده شده

خاکریز
دسته پرتوها
بی یوت یا تپه شاهد:
تک تپه ای که به شکل کامال مشخصی از زمین پیرامون آن
بیرون زده است .مساحت آن کمتر از تخت کوه () Mesa
است

Bund
)Bundle of rays(Gm
)Butte (Gm

بایت ( ۸بیت یک بایت است):
چون حاوی اطالعات کمی است  ،درعمل از کیلو بایت
( ۱۰۲۴بایت) ،مگا بایت و گیگابایت استفاده می شود

)Byte (Rs

Letter C
افق C
الیه یا افق معدنی در نیمرخ خاک ،زیر افق بی ( )Bو بر
روی سنگ بستر (.)R
ضمنا  cنشان دهنده خصوصیت افق شاخص می باشد
ارجاع بهSubordinate characteristics of :

)C (see A- horizon

master horizons
حد نگاری
نقشه ثبتی
آهکی
عروسک آهکی:
قطعات سخت شده آهکی که به شکلهای مختلف در خاک
یافت میشوندکه در اقلیم خشک و گرم گذشته (دوران چهارم)
تشکیل شده
ماسه سنگ آهکی
چشمه کارستی
عکس مقابل :چشمه پیرنهان در استان همدان که سالهاست
خشگ شده است

خاک آهکی :خاکی است که دارای مقادیر کافی از کربنات
کلسیم فعال و سایر کربناتهاست ،به طوری که در مقابل
افزدون  ،0.1M HClجوشش خاک به هر دو صورت
صمعی و بصری مالحظه می شود.
افق کلسیک:
ناحیه (زون) محل تمرکز کربنات کلسیم بشکل های مختلف
گرهک ،پودر و غیره

کلسیدها:
به اریدیسول هایی گفته می شود که دارای افق کلسیک یا
پترو کلسیک هستند و مرز باالیی این افق ها درون فاصله
 ۱۰۰سانتیمتری از سطح خاک قرار دارد
آهکی شدن
کلسیت (کربنات کلسیم)

پوشش کلسیت

)Cadaster (Gi
Cadaster map
Calcareous
)Calcareous puppet (Gl

)Calcareous sandstone (Gl
Calcareous spring

Calcareous soil

Calcic horizon

Calcids

Calcification
)Calcite= CaCo3(Gl

Calcite coatings and hypocoatings along chambers and channels
)(Sm

درداخل حفره مجرایی (کانال) و حفره حجره ای
(مطالعه بیشتر :فصل هفتم کتاب خاک های ایران ،چاپ
اسپرینگر)۲۰۱۸-

آهک سنج
کربنات کلسیم معادل
مقدار آهک کل خاک و یا قدرت خنثی کنندگی مواد آهکی
وقتی که بر حسب کربنات کلسیم خالص  CaCO3بیان می
شود
کالکریت:
کالکریت ها الیه های غنی نازکی از کربنات کلسیم (۸۰
درصد) می باشد که از رشد و انعقاد گره های کوچک
کربناته در خاک تشکیل می شود.
مثال د ایران:
کالکریت های سازند شوریجه به دو نوع پدوژنیک و
غیرپدوژنیک (آب زیرزمینی) مطالعه شده اند
کاسه آتشفشانی
کالیبره کردن (واسنجی ،تنظیمکردن)
در فناوریهای اندازهگیری و علم اوزان ،واسنجی ،مقایسه
مقادیر به دست آمده از دستگاه مورد آزمون با مقادیر
پارامترهای استاندارد با دقت مشخص است .برای دستگاه-
های آزمایشگاهی ،تنظیم دستگاه با مقادیر معین قبل از
استفاده است.
در آمار (و مدلسازی) ،واسنجی فرایند تنظیم مقادیر
پارامترهای مدل است به گونهای که اطمینان حاصل شود،
خروجی مدل ،برای یک سری معین از ورودیها ،تا حد
ممکن به دادههای اندازهگیری شده منطبق باشد .واسنجی مدل
با برازش یا بهینه سازی انجام می شود.

افق مشخصه کمبیک
آسمانه
 پوشش آسمانه -پوشش خاک

)(see also coatings, here below

Calcimetry
)Calcium Carbonate Equivalent (CCE)(Sc

Calcrete

)Caldera (Gl
)Calibration (Gi/ Sc//Sd/..
In measurement technology and metrology, calibration is the
comparison of measurement values delivered by a device under test with
those of a calibration standard of known accuracy. Calibration is the
process of checking a measuringinstrument to see if it is accurate.
In statistics, calibration is the process of adjusting the values of the
parameters of a parametric model to ensure the model will output data
that, for a given set of input data, matches as closely as possible data

found empirically.

Cambic horizon
)Canopy(Le/Sd
- canopy cover
- soil cover

تصویر عمودی تاج گیاه یا تصویر از باالی شاخهها و برگ-
های تاج درختان و بوتهها و گیاهان بلند قامت .واژه "پوشش
ساقه گیاهان" را ببینید.

تنگه و یا دره تنگ وعمیق
کامبرین :قدیمی ترین دوره از دوران پالئوزوئیک که ۵۷۰
میلیون سال پیش شروع شده است
تنگه ،دره
دره عمیق وباریک ،دره باریک وتنگ ،درهای درازو
باریک که دو طرف آن صخره های بلند است.

دره خزینه پلدختر

پوش سنگ
الیه سختی که روی سازندهای سست را می پوشاند .نمونه
های زیادی از پوش سنگ را در تشکیالت قم (جاده تهران-
قم) می بینیم (اهک بر روی مارن)

موئین

The uppermost vegetation layer of leaves and branches in crowns of
trees and shrubs and in tall crops.
”See also “Basal (plant) cover

)Canyon (Gm
)Cambrian (Gl
)Canyon(Gm/Sd
Deep valley with high, steep slopes, often with a river flowing
along its bottom (UNESCO 1992:39). A deep narrow valley with
steep sides and often with a stream flowing through it.

Grand canyon, USA

)Cap rock (Gl

Capillary

هدایت موئینه ای
حاشیه موئینه
پتانسیل موئینه ای
خیز موئینه ای
کربن ۱۴-
هسته اتم کربن ۱۴-بجای  ۶نوترون (در کربن )۱۲-دارای ۸
نوترون است .تخریب کربن ۱۴-منتهی به تصاعد ذرات بتا
می شود .ازاین خاصیت در سن یابی رسوبات و خاک
استفاده می شود () Carbon dating
کربناته شدن
کربنیفر
دوره ای از دوران پالئوزوئیک شامل دو زیر دوره میسی
سی پین ( ۳۶۰میلیون سال پیش) و پنسیلوانین ( ۳۲۰میلیون
سال پیش)
نسبت کربن به نیتروژن
ازاین نسبت درجه هوموسی شدن را تخمین می زنیم .معموال
نسبت حدود  ۱۰را مطلوب می نامیم .این نسبت در کاه برابر
 ۸۰است و در کود سبز بین  ۱۰تا  ۲۰می باشد .نسبت کمتر
از  ۳۰در مواد آلی تازه مناسب است و به هوموسی شدن
سریع منتهی می شود
کربن اندوزی  ،ترسیب کربن  ،ذخیره سازی کربن
جذب و انباشته شدن کربن که نهایتا به خاک رسیده و ذخیره
می شود

سنگ نمک (کلرور پتاسیم و منیزیم)
سیستم غیر فعال در مبحث GPS

Capillary conductivity
Capillary fringe
Capillary potential
Capillary rise
Carbon-14

Carbonation
)Carboniferous (Gl

)Carbon-nitrogen ration (C/N

Carbon sequestration

)Carnalite(Gl
)Carrier (Gs

و در مبحث بیولوژی خاک :ماده حامل
ترکیباتی با ویژگی های خاص که در کودهای زیستی به
عنوان نگهدارنده میکروارگانیسم مورد استفاده قرار گرفته و
میکروارگانیسم مورد نظر پس از تکثیر به آن اضافه و
بعنوان کودزیستی عرضه می گردد .مانند پیت ،پرلیت،
ورمیکولیت...
پرلیت،گوگرد،خاک فسفات بعنوان مواد اولیه در حاملهای
کودهای زیستی استفاده می شوند.
ظرفیت تحمل چرا (ظرفیت تحمل)
 ظرفیت چرا چرای بیش از حد (بیش چرایاندن)حداکثر استفادهای که یک زمین میتواند در دوره اوج تنش
بدون تخریب دائمی پوشش گیاهی یا خاک خود تحمل کند.
این ظرفیت بر مبنای تعداد دام ،حیوانات وحشی ،تعداد
توریست و غیره در واحد سطح بیان می شود.
نقشه نگاری
کاساگرنده کاپ
ابزار ساده ای که برای اندازه گیری درجات مختلف پایداری
خاک از خشک تا تر است.

)and in (Sb

)Carrying capacity (Le/Sd
- grazing capacity
- overgrazing
The maximum use that the land can bear through the greatest period of
stress each year without a permanent deterioration in its vegetation or
soils. It is expressed by numbers of livestock, numbers of certain wild
animals, numbers of tourist visits, etc. per unit area.

Cartography
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

مدفوع کرم خاکی
موادی که از دستگاه گوارش کرم خاکی عبور کرده و تجزیه
شده و از مخرج کرم خارج می شود .موادآلی و معدنی در
دستگاه گوارش کرم مخلوط شده و مواد دفع شده توسط کرم
حاوی میکروارگانیسمها ،آنزیمها ،اسیدهای آلی و ...بوده و
در واقع کمک به پایداری خاکدانه می کند.

تغییرات ناگهانی و شدید

)Cast/Vermicast(Sb
Materials that pass through the digestive tract of the earthworm and
decompose and exit. Organic and mineral substances in the digestive
tract of the worm are mixed so that excreted materials contain
microorganisms, enzymes, organic acids, etc., and in fact it is a good
soil conditioner (→very stable aggregate) .

Catastrophism

گیاه واسطه
در مواردی که زمان به محصول دادن گیاه اصلی طوالنی
باشد گیاهی ثانوی را که زود محصول میدهد کشت می کنند
حوزه آبخیز
 حوزه آبریز ،حوضه ،حوزه آبخیز رودخانهایسطح ،یا محدودهای که جریانهای سطحی و زیرسطحی آب
آن در نقطه معینی از شبکه زهکشی تجمع مییابد .به واژه-
های  Basinو  Watershedمراجعه شود.

دسته ،طبقه ،مقوله
کاتنا
خاک هایی که در چنین توپوگرافی (شکل مقابل) بر روی
ماده مادری و اقلیم مشابه تشکیل شده اند به علت تفاوت در
توپوگرافی (رلیف) و زهکشی متفاوتند.

)Catch crop (Le

)Catchment area (Gm/Sd
- catchment = drainage basin, river basin, catchment area, watershed
The area which supplies water by surface and subsurface flow from rain
to a given point in the drainage system.

Category
Catena

Cation Exchange
تبادل کاتیونی
جابجای ی بین کاتیون موجود در محلول خاک با کاتیون دیگری در الیه مرزی بین محلول و سطحی که دارای بار منفی است.

)Cation Exchange Capacity (CEC
ظرفیت تبادل کاتیونی
مجموع کاتیون های قابل تبادل اسیدی و بازی خاک در یک  pHمعین (معموالً  7یا  .) 8/3ظرفیت تبادل کاتیونی شاخص مهمی از حاصلخیزی خاک

بوده و به مقدار و نوع رس و مواد آلی بستگی دارد.

ازظرفیت تبادل کاتیونی برای تخمین نوع کانی رس هم استفاده می شود .میزان این توان در کائولینیت و هالوزیت ها کمتر از  ۱5و در رس ایلیت
بین  ۱۵تا  ۴۰و در رس مونتموریلونیت بین  ۸۰تا  ۱۰۰و برای مواد آلی بسیار باال و حدود  ۲۰۰سانتی مول بر کیلوگرم رس است .چون خاک
حاوی مواد آلی نیز می باشد ،بنابراین برای تعیین ظرفیت تبادلی کاتیونی رس الزم است ظرفیت تبادلی مواد آلی را نیزدر نظر گرفت .

در دوربین های رقومی
دتکتوری که سیلیکون در آن استفاده شده و اکثرا روی یک
چیپ نصب است .یک  CCDبرابر است با یک پیکسل از
یک باند.
سیمان
در سنگهای رسوبی آواری  ،سیمان دانه های اصلی و
ماتریکس و یا در غیاب ماتریکس (در رسوبات بادی) دانه
های اصلی را بهم می چسباند
سیمانی شدن
نوزیستی
دوران سوم و چهارم زمین شناسی را برخی دوران نوزیستی
می نامند
آبیاری چرخشی

)CCD (Charge-Coupled Device
)See Central projection (here below

Cement

Cementation
)Cenozoic: Tertiary and Quaternary (Gl

)Center Pivot irrigation (Le

خصوصیت مرکزی بودن تصویر (در عکسبرداری هوائی)

)Central projection (Rs

حد درشت به ریز
نسبت درشت به ریز
توزیع ماده ریزتراز حدی معین در مقایسه با ماده درشت
تراست .به عنوان مثال نوع پورفیریک که جزءهای درشت
تر در توده ای از ماده های ریز جای گرفته اند.
گل سفید
کانال و یا باند (در سنجش از دور)

)c/f limit (Sm
)c/f-ratio (Sm

)Chalk (Gl
)Channel(Rs/Gm/Sd

آبراهه (در توپوگرافی /آبخیزداری)
گذرگاهی که آب را محصور کرده و آب در آن نگهداری شده
و یا از نقطهای به نقطه دیگر جریان می یابد.

A passage that confines water sufficiently to hold it or allow it to
flow, from one place to another.

ذخیره موقت آبراهه
مقدار آبی که در زمان سیالب به طور موقت در یک آبراه
نگهداری/ذخیره میشود
فرسایش آبراههای
فرسایش یک آبراهه مشخص که میتواند در شیارها ،خندق
ها یا رودخانهها رخ دهد
انتخاب کانال (در فناوری سنجش از دور)
تراس آبراههای
شیارهایی (آبراهههای کوچک) که در اراضی شیبدار با
برداشت خاک از باالدست و ریخت آن در سمت پایین شیار
بر روی خطوط تراز ساخته شده و نقش آن نگهداشت و یا
انحراف رواناب باالدست است

)Channel detention (Sd
Water that can be temporarily stored in channels during flood
periods (UNESCO 1992:45).
)Channel erosion (Sd
Erosion of a specific channel form. It occurs in rills, gullies, and
streams. (Kirkby& Morgan 1980: 48-51,163,290).
)Channel selection (Rs
)Channel terrace(Sd
A contour ridge, built of soil moved from its uphill side that
serves to divert surface water from a field.

سطح مقطع تراس آبراههای

ردیابی تغییرات (مثال در کاربری اراضی)
بند
بند ،سد کوچک و گاهی موقتی است که با کاهش سرعت
جریان آب برای مهار فرسایش خاک در عرض یک خندق یا
آبراهه ساخته می شود

)Change detection (Rs
)Check dam(Sd
A check dam is a small, sometimes temporary, dam constructed
across a gully or waterway to control soil erosion by reducing
water flow velocity.

بند چوبی

نقطه کنترل
واکنش شیمیایی
تخریب شیمیایی
پتانسیل شیمیایی
میزان تغییر انرژی آزاد گیبس به ازای افزوده شدن یک
مول از یک گونه شیمیایی به یک سیستم شیمیایی مخلوط در
دما ،فشار و تعداد مول های سایر گونه های شیمیایی ثابت
هوادیدگی شیمیایی
کمیگیشن
فرآیندی که در آن کود ،سم یا سایر افزودنی های شیمیایی به
آب افزوده می شوند تا کوددهی ،سم دهی و اصالح خاک
انجام پذیرد.
جذب شیمیایی
نوعی جذب سطحی است که در آن بین جذب شونده و جذب
کننده یک پیوند شیمیایی تشکیل می شود .این نوع جذب
سطحی با انتقال یا اشتراک الکترون (تشکیل پیوند
کوواالنسی) همراه است.

کمولیتوتروف (کمواتوتروف)
باکتری هایی که از دی اکسیدکربن و اکسیداسیون ترکیبات
شیمیایی به ترتیب بعنوان منبع کربن و انرژی استفاده می
کنند .مانند باکتریهای اکسیدکننده گوگرد(تیوباسیلوسها)،
آمونیاک (نیتروزوموناس ،)..نیتریت(نیتروباکتر) ،آهن
فرو(فرواکسیدان ها)

بندسنگریزهای

Check point
)Chemical reaction(Sc
)Chemical destruction(Sc
)Chemical potential (Sc

Chemical weathering
)Chemigation (Sc

)Chemisorption (Sc

)Chemolithotroph(Chemoautotroph) (Sb

Iron-oxidizing bacteria, Calfkiller River
چرنوزم

سنگ آتش زنه
خاک بلوطی
گروهی از خاکهای راسته منطقه ایبا افق  Aنسبتا ضخیم با
رنگ قهوه ای تیره

کلریت

Chernozem:
Chernozem is a black-colored soil containing a high percentage of
humus, and high percentages of phosphoric acids, phosphorus and
ammonia. Chernozem is very fertile.

)Chert (Gl
Chestnut soils

)Chlorite(Gl

گروهی از فیلوسیلیکات های  2:1:1که دارای دو ورقه
سیلیکاتتراهدرال و دو ورقه اکتاهدرال (حاوی آلومینیم یا
منیزیم) است .معموال سبز رنگ  ،اغلب در سنگ های
دگرگونی

کلروفیل و یا سبزینه
کلروز
مقدار کم عنصر ازت به زردشدن برگها (در نتیجه فقدان
کلروفیل) منتهی می شود
کروما یا خلوص (در مبحث رنگ )

)Chlorophyll(Le
)Chlorosis (Le

Chroma

مخروط خاکستر آتشفشانی
روش احتمال خطای دورانی
برای محاسبه دقت
نورقطبی حلقوی
کالس= رده
رده بندی
آواری شدن
کالستیک (سنگ ها و رسوب های حاصل از مواد مادری)
جوش سنگ گوشه دار آواری
رس

Cinder cone volcanic
)Circular Error Probable (CEP) (Gs
)Circular polarized light (CPL) (Sm
Class
Classification
)Clastation(Gl/Gm
Clastic
Clastic breccia
Clay

Kaolinite group, Montmorillonite group and Illite (Hydrous Micas) group
Chlorite and Vermiculite are different in structure when comparing with the above-mentioned groups and contain much Mg
(Mg-silicate). See also Allophane (under letter A).

ذرات کلوئیدی رس متبلورند و با توجه به خواص آن ها به گروه های کائولی نیت ،ایلیت ،ورمی کولیت،مونت موریلونیت و کلریت ها قابل تشخیص
می باشند .برخی از کانی های گروه کلریت و ورمی کولیت حاوی منیزیم می باشند

پوشش رس
بعنوان مثال :در افق آرجیلیک
لوم رسی
کفه رسی -دغ
کانی رس
فیلوسیلیکات ها یا سیلیکات های هستند که اغلب در اندازه
رس بوده و محصول هوادیدگی شیمیایی خاک هستند.
کانی شناسی رس

Clay coating = clay skin
Clay loam
Clay pan
Clay mineral

Clay mineralogy

مشخص یا واضح (در مبحث تشریح پروفیل خاک)
مرز بین افق سطحی با افق زیرین واضح (مشخص) مسطح
 smoothاست در حالیکه مرز بین افق دوم با افق بعدی
واضح موجی  clear wavyاست

گسیختگی ،کلیواژ
تمایل یک بلور به گسیختگی در امتداد صفحه ای که در
امتداد پیوندهای ضعیف است

بخش باالیی آینه پرتگاه
اقلیم  :یکی از عوامل مهم در تشکیل خاک (معادله پروفسور
هانس جنی )۱۹۴۱
نمونه هایی از اقالیم مختلف در ایران :اقلیم بیابانی گرم شدید
(بوشهر) ،اقلیم بیابانی معتدل (طبس) ،اقلیم خشگ معتدل
(شیراز) ،اقلیم مرطوب معتدل (بندر انزلی)
پارامترهای اقلیمی
اوج
شیب سنج
توالی توپوگرافی
اختالف درجه شیب علت اختالف خاکها در طول شیب می
باشد
کمربند جنسی (کلیتلوم)
کلیتلوم حلقه ای ضخیم و زین مانند است که در اپیدرم
(پوست) کرم وجود دارد  ،معموالًحاوی رنگدانه های روشن
بوده و برای تشکیل کوکون  ،مایع چسبناک و لزج را ترشح
می کند .کمربند جنسی کرم در واقع حلقه های متورم شده
بدن کرم بوده که حاوی سلول های غده ای است و نشانه بلوغ
کرم می باشد.

کلوخ –کلوخک
آرایش بسته
دسته و یا گروه متمرکز شده نقاط در یک پهنه
تجزیه و تحلیل خوشه ای

Clear

)Cleavage (Gl

Cliff
Climate
)… S= f (Cl, O, R, P, Tمعادله جنی

Climatic parameters
Climax
Clinometer
)Clinosequence(see backslope

)Clitellum (Saddle) (Sb
The clitellum is a thick, saddle-like ring found in the epidermis
(skin) of the worm, usually with a light-colored pigment. To form
a cocoon for its eggs, the clitellum secretes a viscous fluid.

Clod
)Closed packing (Sm
Cluster
)Cluster analysis (Rs

انعقاد
فرآیند شیمیایی است که طی آن تجمع ذرات کلوییدی (تشکیل
میکروفالک)در اثر تغییر شرایط محلول مثالً افزودنیک
منعقد کننده،انجام می شود .هم زدنسریع این فرآیند را تسریع
می کند.

ذغال
مخروط افکنه های یکپارچه

ذرات درشت (شامل سنگریزه و درشت تر)
ساحل
تپه ساحلی
دشت ساحلی
پادگانه ساحلی

خط ساحلی

)Coagulation (Sc

)Coal (Gl
)Coalescing alluvial fan (Gm

Coarse fragments
)Coast (Gm
)Coastal dune (Gm
)Coastal plain (Gm
)Coastal terrace (Gm

)Coastline (Gm

Coating (Sm)
See also Argillan (above, Under letter A)

Below: Clay coating in a soil in Spain under microscope (in
crossed polalizers and in plane light)

Cobbles
Cobbly
Coefficient of linear extension (Cole)
Cole=[Lm-Ld/Ld]x100
Cohesion
Collembola ( Spring Tail) (Sb)
Collembola (springtails) are insects that are ubiquitous members of soil
fauna and can vary in size from 0.1 mm to 2 cm long. They live in airfilled pores in the litter and topsoil. The majority of species consume
decaying vegetation and the associated fungi and
bacteria. Omnivores can also feed on insect pupae, nematodes, and other
Collembola. Some Collembola are associated with plant roots and feed
on roots and associated fungi including mycorrhizae.

پوشش
 پوشش،)Soil description) در مطالعه پروفیل خاک
)رسی در خاکهای با افق آرجیلیک (آلفی سل و آلتی سل
Soil) تشریح می شود و در مبحث میکرومورفولوژی خاک
) تقسیمات بیشتری بسته به نوع مادهmicromorphology
(مثال رس و یا کلسیت و غیره) و محلی که پوشش تشکیل
شده (مثال داخل و یا خارج حفره و غیره) مطرح است
Hypocoating
پوشش زیر سطحی
Quazicoating
پوشش در امتداد سطح
Internal
پوشش درونی
(hypocoating,
quazicoating)
External(hypocoating
پوشش برونی
, quazicoating)
Crust
قشر سطحی
Micropan
کفه نازک
Capping
کالهک
Link capping
کالهک متصل
Pendent
آویزه
Crescent
پوشش هاللی
Typic coating
پوشش نمونه یا تیپیک
Nonlaminated clay
پوشش رسی فاقد ورقه
coating
بندی
Laminated clay
پوشش رسی با ورقه بندی
coating
میکروسکوپی
Layered clay coating
متورق
Layered (clay
الیه الیه
coating)
Compound layered
الیه الیه مرکب
(clay coating)
قلوه سنگ
قلوه سنگی
ضریب قابلیت کشش خطی
 طول در حالتLm اندازه طول در حالت خشگ وLd
مرطوب
 همدوسی-همچسبی
)پادمان( دم فنری
حشراتی با ابعاد چند میلی متر (مزوفون) که از بقایای مواد
تغذیه می کنند و در تجزیه نسبی موادآلی... قارچها و،آلی
به عنوان حشراتی که جزء جانوران خاک. خاک نقش دارند
هستند در همه جا وجود دارند و در منافذ پر از هوا در بستر
 اکثر گونه ها از پوشش گیاهی.و خاک زندگی می کنند
.پوسیدگی و قارچ ها و باکتری های مرتبط استفاده می کنند
 نماتدها و سایر پادمان، همچنین می تواند از شفیره حشرات
 برخی از کالمبوال با ریشه های گیاهی همراه.تغذیه کند
هستند و از ریشه ها و قارچ های مرتبط از جمله میکوریزا
.تغذیه می کنند

رنگ
پتانسیل کلونیزاسیون
به بایومس یا تعداد میکروارگانیسم موردنظر در واحد طول
یا وزن ریشه گفته می شود.
رنگهای افزایشی یا افزاینده رنگ
فیلم رنگی
فیلم مادون قرمز رنگی

جدول جستجوی رنگ
مدل ریاضی غیر خطی (در فوتوگرامتری)
کلوئید (معدنی :رس ها و اکسیدهای ئیدراته آهن و آلومینیوم)
و آلی (هوموس)
واریزه ای
نهشته واریزه ای
خاک واریزه ای

)Color (Colour
)Colonization potential (Sb

)Color additive (Rs
)Color film (Rs
)Color infrared film (Rs

)Color look-up table (Rs
)Collinearity (Rs
Colloid
Colluvial
Colluvial deposit
Colluvial soil

کوهرفت

مکعب رنگ

نیروهای كولنی
نیروهایی كهحاصلجاذبه و دافعه الﻜتریﻜی هستند

ساختمان ستونی یا استوانه ای (در مبحث تشریح پروفیل
خاک)
مبارزه با بیابان زائی
فشردگی
قطب نما
هم تافت (کمپلکس)
واحد نقشه خاک را وقتی هم تافت یا کمپلکس می نامیم که
اجزای تشکیل دهنده واحد را نتوان حتی در مقیاس بزرگ هم
بطور جداگانه به نقشه در آورد

Colluvium

)Colourcube(Rs

)Columbic forces(Sc

Columnar (soil) structure
)(see also Ultisols
Combating desertification
Compaction
)Compass (Gi
Complex (see “Association”):
The major components of a complex cannot be mapped separately
at a scale of 1:24000.

Compost (Sb/Le)

Composite soil sample
Compound topographic Index (CTI)
Concave (slope)

Concentration (Sc)
In chemistry, concentration is the abundance of a constituent
divided by the total volume of a mixture. Several types of
mathematical description can be distinguished: mass
concentration, molar concentration, and volume concentration.

Conceptualization(Gi)See modelling

کمپوست
،بقایای آلی یا مخلوطی از بقایای آلی و خاک که مخلوط شده
روی هم انباشته شده و با یا بدون افزون کود شیمیایی برای
مدت زمان مشخصی مرطوب نگهداشته می شود تا تجزیه
ترموفیلی انجام شود

نمونه مخلوط خاک
شاخص ترکیبی توپوگرافی
)مقعر (شیب

غلظت
 غلظت فراوانی یک ماده در کل حجم مخلوط است،در شیمی
 غلظت مولی و،و با واحدهای مختلفی همچون غلظت جرمی
.غلظت حجمی اندازهگیری و بیان میشود

مفهوم سازی

بندهای سنگ مالتی

سخت دانه
در عکس سخت دانه آهک در افق Bدیده می شود

چگالش
تناسب مشروط
هدایت الکتریکی
محل تالقی (دو نهر ،رودخانه)
تبدیل هندسی دو بعدی (سطح به سطح) با استفاده از ۴
پارامتر
ماتریس درهمی
سنگ جوش یا کنگلومرا

)Concrete check dams(Sd

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

Condensation
)Conditional suitability (Le
Conductivity
)Confluence (Gm
)Conformal transformation (Gi
)Confusion matrix (Gi
Conglomerate

تجسم مخروطی (کره زمین)

رود عادی
حفاظت ،از منابع طبیعی
 حفاظت خاکمحافظت ،بهسازی و استفاده از منابع طبیعی بر اساس مفاهیم
و مبانی که حداکثر بهره اجتماعی یا اقتصادی برای نسل بشر
و محیط زیست در حال و آینده را تضمین نماید.
کشاورزی حفاظتی
یک سیستم کشاورزی می باشد که بر اساس:
-۱عملیات کشت بدون خاک ورزی
 - ۲حفظ حداقل  ۴۰درصد بقایای گیاهی بصورت مالچ در
سطح خاک
 - ۳کشت مستقیم گیاهان در روی پوشش مالچی با رعایت
تناوب کشت با ارقام مناسب قرار دارد.

روش های حفاظت
طراحی حفاظت
عملیات حفاظت
الزامات حفاظت
سازه حفاظت
خاک ورزی حفاظتی-شخم حفاظتی
هر نوع عملیات خاک ورزی که هدف آن کاهش یا به حد اقل
رساندن تلفات خاک و آب است و یا هر نوع شخمی که نسبت به
شخم مرسوم موجب کاهش تلفات خاک یا آب شود؛ اغلب نوعی از
شخم غیر-برگردان است که مقدار محافظی از بقایای گیاهی را به
صورت مالچ در سطح خاک نگه میدارد.

پایداری خاک
 در حالت خشگ; در حالت مرطوب; در حالت خیسخاک مجموعه همسان -واحد (نقشه) همگون یا همسان

)Conical projection (Gi

Consequent stream (Gm)See also Obsequent stream
)Conservation, of natural resources (Sd
~ soil conservation
The protection, improvement and use of natural resources
according to principles that will assure their highest economic or
social benefits for the human race and the environment now and
into the future.
)Conservation agriculture(LE/SD

)Conservation measures(Sd
)Conservation planning(Sd
)Conservation practice (Sd
)Conservation requirements (Sd
)Conservation structure (Sd
)Conservation tillage (Sd/Le
Any tillage sequence that reduces loss of soil or water relative to
conventional tillage; often a form of non-inverting tillage that
retains protective amounts of residue mulch on the surface.

-when dry; -when moist; -when wet

Consistency:
Consociation

(In soil survey: other units are: association, complex,
)undifferentiated and unassociated

جامد و توده ای
تحکیم
اشباع
تقریبا
یا
اشباع
خاک
یک
حجم
تدریجی
کاهش
تحکیم،
Consolidation is the gradual reduction in the volume of a partly or
تحت یک بار پایدار است و اغلب به دلیل دفع آب از منافذ fully saturated soil under sustained loading and is mainly due to
خاک رخ میدهد.
the expulsion of water from the soil pores.
Consolidated
)Consolidation(Sph/Sd

سطح دارای بار ثابت
سطحی از كانی رس كهمقدار بار الﻜتریﻜی آن فقط بهنوعو
میزان جانشینی همشﻜل دركانی بستگی دارد
سطح دارای پتانسیل ثابت
سطوح با بار متغیر دارای پتانسیل الﻜتریﻜی ثابت در pH
معین هستند
گروه مشاورین تحقیقات بین المللی کشاورزی
شبکه ای متشکل از ۱۵مرکزبزرگ تحقیقات کشاورزی در
جهان است که روی محصوالت اساسی نظیر گندم  ،ذرت ،
برنج  ،حبوبات  ،سیب زمینی  ،جو ،علوفه و بخشهای دیگر
کشاورزی نظیر دام  ،شیالت  ،جنگل  ،آب .......با همکاری
موسسات و مراکز ملی در کشورها ی عضو از جمله ایران
تحقیقات کاربردی برای توسعهانجام می دهند و دارای
ایستگاه های تحقیقاتی در سراسر جهان می باشند .

)Constant-charge surface(Sc

)Constant-potential surface(Sc

Consultative Group on International Agricultural ResearchCGIAR

Continental
Continental drift
Contineous data (Gi)See Raster
Contour buffer strip (Sd)

Contour farming (Sd)

قاره ای
جابجایی قاره ها
داده های پیوسته
نوار حامی روی خطوط تراز

زراعت روی خطوط تراز
 داشت و برداشت، کاشت،انجام عملیات زراعی همچون شخم
. عمدتا با هدف کاهش خطر فرسایش،در طول خطوط تراز
:عمدهترین عملیات در زراعت روی خطوط تراز عبارتند از
 شخم روی خطوط تراز کشت نواری روی خطوط تراز تراسبندی روی خطوط تراز-

Conducting farm operations, such as ploughing, planting,
cultivating, and harvesting, along the contour, largely for the
purpose of reducing erosion hazard.
a) The most important practices in contour farming are:
- contour tillage
- contour strip cropping - contour terracing
Contouring (Sd)
 تراز بندی،کشت روی خطوط تراز
Contour line
خط تراز
Contour ridge (Sd)
پشته روی خطوط تراز
A long low mound of soil made by tillage in one or more برآمدگی خاک کم ارتفاع طوالنی که با شخم و در یک یا
passages, approximately along the contour to reduce erosion دوبار عبور تراکتور تقریبا در طول خطوط تراز و برای
hazard.
.کاهش خطر فرسایش خاک ایجاد میشود

Contrast
Contrast enhancement (Rs)
Controlled mosaic (Rs)
Contorted (Gl)

) درجه وضوح (در مبحث تشریح پروفیل خاک-کنتراست
افزایش تباین ویا افزایش کنتراست
موزائیک کنترل شده
چین خورده

Contour tillage (Le)
Control section
Several control sections are defined in Soil Taxonomy, for
instance the soil moisture control sectionthatis to facilitate
estimation of soil moistureregimes from climatic data. The upper
boundary of this control section is the depth to which a dry
(tension of more than 1500 kPa, but not air-dry) soil will be
moistened by 2.5 cm of water within 24 hours.
Conventional tillage(Sd/Le)

کشت بر روی خطوط تراز
بخش کنترل خاک
)در سیستم رده بندی روش آمریکایی (تاکسونومی خاک
 بخش، بخش کنترل خاک برای تعیین کالس کانی شناختی
کنترل تعیین رطوبت خاک و چند بخش دیگر تعریف شده اند
و عمق و ضخامت بخشی از پروفیل خاک را داده اند

سنتی/شخم مرسوم
Conventional tillage includes the most common and is based on a شخم مرسوم دربرگیرنده معمولترین عملیات و بر مبنای
moldboard plow, chisel plow, disk plow, rotary tiller, or large disk  روتاری یا چنکگ، بشقابی، چیزل،گاوآهنهای برگردان
harrow for primary tillage. Conventional tillage tend to bury the  در شخم مرسوم بقایای.بشقابی بزرک برای شخم اولیه است
گیاهی عمدتا در خاک مدفون میشوند
crop residues.

Convergent
Convex (slope)
Coral limestone (Gl)
Corrosion (Gl)
Coordinates
Coordination number
Copula (or Copulas) function (Gi)
A copula is a specialised form of multivariate probability distribution
that has uniform marginals (technically the copula is the cumulative
distribution function of such a distribution).

همگرا
شیب محدب
آهک مرجانی
)خوردگی سنگ (بر اثر پدیده شیمیایی
)مختصات (جغرافیلیی
عدد هم آرائی
)تابع مفصل (ارشمیدسی

Copula Name

Correlation(Gi)
In statistics, correlation or dependence is any statistical relationship,
whether causal or not, between two random variables or bivariate data.
In the broadest sense correlation is any statistical association, though it
commonly refers to the degree to which a pair of variables are linearly
related.

Cover crops(Le/Sd)
Crops planted to manage erosion and soil quality

Cracks (in Vertisols)

Crater(Gm)

Paramet
er

Clayton

DistributionName u
sed to access this
copula in the
Nematrian
function library
Clayton Copula

Comonotonici
ty
Countermonot
onicity
Frank

Comonotonicity
Copula
Countermonotonicit
y Copula
Frank Copula

-

Generalised
Clayton
Gumbel

Generalised Clayton
Copula
Gumbel Copula

,

Independence

Independence
Copula

-

-*

همبستگی
 همبستگی یا وابستگی هرگونه رابطه آماری بین دو،در آمار
- از یک نگاه کلی.متغیر تصادفی یا دادههای دومتغیره است
 هرچند که، همبستگی هر نوعی وابستگی آماری است،تر
عموما همبستگی به درجهای که دو متغیر به صورت خطی
. گفته میشود،به هم وابسته هستند
گیاهان پوششی
گیاهــانی کــه جهــت مــدیریت فرســایش و کیفیــت خــاک کاشــته
.میشوند

شکاف سطح خاک

کاسه دهانه آتشفشان

Crest
رویه (پهنه) نسبتا مسطح قله (تپه)
)Creep(Sd
خزش
-soil creep
خزش خاکجابجایی آرام و اغلب غیرمحسوس توده خاک به سمت پایین A slow, often imperceptible movement of soil as a body, down the
شیب در اثر نیروی ثقل تحت خشک و مرطوب شدن ،سرد و slope of the land, by gravity under the effect of wetting and
drying, heating and cooling, freezing and thawing etc.
گرمشدن ،یخبستن و ذوبشدن و غیره را خزش خاک گویند.

خزش
 خزش ذرات خاکقطر
با
بزرگ
ذرات
جایی
جابه
بادی،
فرسایش
در رخدادهای
Surface creep, in a wind erosion event, large particles ranging
می
رخ
خاک
سطح
در
چرخش
با
متر،
میلی
2
حدود  0/5تا
from 0.5 mm to 2 mm in diameter, are rolled across the soil
دهد ،این شکل جابهجایی ذرات را خزش ذرات میگویند.
surface.
همچنین حرکت ذرات توسط جریان با مکانیسم چرخش
( )rollingو لغزش ( )slidingرا خزش ذرات میگویند
(یعنی در هنگام انتقال در تماس با بستر باقی میمانند) .به
واژههای جهش ( )saltationو تعلیق ()suspension
مراجعه شود.
)Creep, creeping(Sd
- Soil particle creep

Creston

کرستون
عارضه ای شبیه کواستا با تفاوت این که شیب تخته سنگ بین  ۱۰تا  ۳۰درجه است (تعریف در کتاب ژئوپدولوژی)
باالترین دوره از دوران دوم (مزوزوئیک) که  ۱۴۴میلیون
سال قبل شروع شده است
شکاف
کریسپ

)Cretaceous(Gl
)Crevasse (Gm
)Crisp (Gi

تنش برشی بحرانی
بحرانی
برشی/سرعت
 تنش- Critical velocity/shear stress
تنش برشی بحرانی ،تنش برشی (یا سرعت جریانی) آستانه-
Critical shear stress is a shear stress (or velocity) threshold below
ای است که در پایینتر از ان فرسایش (حرکت ذرات) اتفاق
which erosion (particle movement) does not occurs.
نمیافتد.
)Critical shear stress (Sd/ Sph

نمودار شیلدز-رابطه بین تنش برشی بدون بعد و عدد رینولدز ذره

پسماند گیاهی ،بقایای گیاهی
بقایای ساقه ،برگ ،غالف ،ریشه ،و غیره به جا مانده پس از
برداشت و فرآوری محصوالت کشاورزی
 مدیریت بقایای گیاهی -مالچ

)Crop residue (Le/Sd
The stalks, leaves, husks, roots, etc, left after crop is harvested and
processed.
~ crop residue management
~ mulch

Crop rotation (Le/Sd)
Crop rotation is the practice of growing a series of different types of
crops in the same area across a sequence of growing seasons. It reduces
reliance on one set of nutrients, pest and weed pressure, and the
probability of developing resistant pest and weeds

تناوب زراعی
توالﻲ کاشت گیاهان مختلف برای یک یا چند سال براساس
نظم و ترتیب خاص در یک زمین ثابت را تناوب زراعﻲ می
 افزایش حاصلخیزی و، هدف از تناوب زراعی.گویند
 و کاهش امراض گیاهی و خطر،پایداری ساختمان خاک
.فرسایش خاک است

 چینه بندی برا-چلیپایی متقاطع
سایه زنی بین خطوط
همبستگی متقاطع
نور قطبی متقاطع
:کروتووینا
داالن جانوری حفر شده پیشین در یک افق خاک که با ماده
آلی یا ماده ای از افق دیگر پر شده است
Crumb
دانه متخلخل
Crust(Sph/Sd)
سله
- Structural crust
 سله ساختمانی- Sedimentary crust
 سله رسوبی- biological soil crust
 سله زیستیخاک
توده
از
مجزای
که
است
خاک
سطح
در
سله الیهای
Soil crusts are soil surface layers that are distinct from the rest of
the bulk soil, often hardened with a platy surface. Depending on  بسته به.بوده و اغلب با یک سطح بشقابی سخت شده است
the manner of formation, soil crusts can be biological or physical  سله میتوان زیستی یا فیزیکی (ساختمانی یا،روش تشکیل
.رسوبی) باشد
(structural or sedimentary).
Cross-bedding(Gm)
Crossed-line shading (Rs)
Cross correlation
Crossed polarizers = XPL (Sm)
Crotovina=Krotovina

Biological soil crusts

Crust formation

)سله رسوب (راست) و سله ساختمانی (چپ

تشکیل سله

Crusose lichen (Sb)

گلسنگ قشری یا پوسته ای
گلسنگ هایی که بصورت الیه هایی به رنگ روشن روی
تخته سنگ ها و تنه درختان رشد می کنند و بصورت سفت و
.محکم به بستر متصل می شوند

Crystallic b-fabric (Sm)

فابریک (بافتار) بلورین-b
 سانتیمتری۱۳۰  دو میکروگراف ازعمق:شکل های مقابل
 دردشت دامنهCalcixerollicXerochrepts پروفیل خاک
منطقه شلتوک کاری در استان همدان
Micrographs: depth 130-140 cm of profile
FA24.
Above: XPL and below in PPL, magnification=
x2.5; length of frame 3.45mm; a=groundmass,
that is crystallic b-fabric; b=voids (curved
planes, channels and vughs); c=grains;
d=distinct and prominent, clear palmate and
digitate mottles; e=silt infillings
See also b-fabric, voids, mottles, and infillings

بلور ها
تمشگی
بیواسفرولیدها
رشد توام بلورها

Crystals (Sm)
- Framboids
- Biospheroids
Crystal intergrowths (Sm)

Parallel intergrowth of gypsum
(fibrous gypsum) XPL

Crystal structure(Gl)

Fanlike intergrowth of fibrous
goethite. XPL

ساختمان بلور

سیستم بلوری
هریک از شش (یا گاهی هفت) گروه اصلی که بلورها را با
توجه به ابعاد و زوایای واحد سلولی تقسیم بندی می کند

)Crystal systems (Gl/Sc

میان یابی حلقه ای

)Cubic convolution(Gi
)Cuesta(Gm

کواستا
تپه ای است با الیه ای سنگی با شیبی حدود  ۱۰درجه که پهنه قله را تشکیل می دهد
)Cultivation system (Le/Sd
سامانه کشت
A combination of soil management and plant management
تلفیقی ازعملیات مدیریت خاک و مدیریت گیاه برای یک
practices for a specified crop
محصول خاص
Culvert
زیرگذر ،آبگذر
مجرای بسته برای عبور آزاد یا زهکشی سطحی آب از زیر Close conduit for the free passage or surface drainage water under
a highway, railroad, canal or other structure (UNESCO 1992:66).
بزرگراه ،راهآهن ،کانال و دیگر سازهها

Cumulative curve
Cutan (see also clay coating)

Cutoff (Gm)

منحنی تجمعی
کوتان (واژه ایست کلی که هم شامل پوشش رسی روی سطح
خاکدانه و یا داخل منافذ در مبحث تشریح پروفیل خاک و
میکروپدولوژی و هم سطح اصطکاک (دو خاکدانه را که
ایجاد قشری آینه ای میکند) میشود
میان بر
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.

Cyan

Cycle slips
Cylindrical projection

زنگاری

)از دست رفتن سیکل (در مبحث جی پی اس
تجسم
(کره زمین) استوانه ای

Letter D
فاصله d
فاصله یا جدایی میان سطوح پشت سر هم و موازی مشابه و
شبکه بلور که در تفریق پرتوهای اشعه ایکس بوسیله یک
بلورایجاد می گردد.

دره کوچک فرسایشی
داده
اطالعات (مفروضات=  )informationحاصل تجزیه و
تحلیل /تفسیر داده هاست

جمع آوری داده
طبقه بندی اطالعات
پیام داده ها (در مبحث جی پی اس)
بازسازی داده ها
احیاء داده
مبنا (مانند سطح متوسط دریای آزاد)
خشک دره
دآمیناسیون
جداشدن عامل آمین ) (-NH2از اسیدهای آمینه را گویند .به
جداشدن عامل کربوکسیل) (-COOHاز اسیدهای آمینه

)D-spacing (see basal spacing
The d-spacing is defined as interatomic spacing (D value in
Angstrom units - 10-8 cm). Each crystalline solid has its unique
characteristic pattern which may be used as a "fingerprint" for its
identification by XRD method.

)Dale(Gm
Data

Data acquisition
Data classification
Data messages
)Data renewal(Gi
)Data rescue(Gi
)Datum(Gi
)Dead valley(Gm
)Deamination (Sb

دکربوکسیالسیون(  (Decarboxylationمی گویند.

واریزه
مخروط واریزه ای

ریزش خرده سنگ
جریان واریزه ای
دهک های بارندگی:
برای پایش وضعیت خشکسالی از نمایه های درصد از
نرمال بارندگی ،دهکهای بارندگی ،شدت خشکسالی پالمر
( )PDSIو نمایه استاندارد شده بارش ( )SPIاستفاده می
شود.
سیستم پشتیبان تصمیم گیری
تجزیه:
مثال :تجزیه مواد آلی در خاک
خاک عاری از جانداران خاکزی
به خاکی که به دالیل مختلف ( اسیدی شدن شدید ،خشکی یا
غرقاب ،شخم عمیق و مکررسوزاندن بقایا ،استفاده
غیراصولی سم و کود )...عاری از جانوران خاکزی باشد،
گفته می شود.

Debris
)Debris cone (Gm

)Debris fall (Gm
)Debris flow(Gm
Decilies

)Decision Support System (DSS) (Gi
See also Multicriteria Evaluation (MCE) and Analysis Hierarchy
)Process (AHP
Decomposition
)Defauna soil(Sb
Soil that is free of any soil animals for various reasons (acidification,
drought or flooding, deep and frequent plowing, burning crop remainds,
abuse of pesticides and fertilizers, etc.).

باد رفتگی
نا هماوری ذرات

)Deflation(Sd
Deflocculated
) (aدیسپرسه و دفلوکوله
) (bآگرگه ولی دفلوکوله
) (cلبه به رخ فلوکوله ولی دیسپرسه
) (dلبه به لبه فلوکوله ولی دیسپرسه
) (eلبه به رخ فلوکوله و آگرگه
) (fلبه به لبه فلوکوله و آگرگه
) (gلبه به رخ و لبه به لبه فلوکوله و آگرگه

جنگل زدایی
دگر شکلی
فروسایش (و در مواردی :تجزیه و فساد)
تجزیه:فرایندی كه طی آن یﻚ تركیب به تركیبات ساده تر
تغییر شﻜل می دهد.

)Deforestation(Le/Sd
Deformation
)Degradation(Sd
)In soil chemistry (Sc

Degradation types (according to Glasod model):

زمین فرسوده
درجه محدودیت (در ارزیابی اراضی)
آبزدایی
از دست دادن مولﻜول های آب جذب سطحی شده در اثر
حرارت.

دهیدروكسیله شدن
از دست دادن یون های هیدروكسیل ساختمانی در اثر
حرارت
مرزبند (تشکیل واحد نقشه)
مصب رود (محل ورود رودخانه به دریا)

)Degraded land(Sd/Le
)Degree of limitation(Le
)Dehydration (Sc

)Dehydroxylation(Sc

)Delineation (see map unit
Delta

Deltaic sedimentation(Gm)

Dendritic (drainage pattern)

رسوب گذاری دلتائی

)شاخه ای (شبکه زهکشی شاخه درختی

Denitrification(Sb)

نیترات زدایی
دنیتریفیکاسیون یک فرآیند میکروبی است که در آن نیترات
 ) و در... N2O- NO() به اکسید نیتروژن گازی-NO3(
.) تبدیل می شودN2( نهایت به نیتروژن مولکولی

Depleted soil(Sd)
Soil depletion , Nutrient depletion

،خاک تهی شده
خاکی که بخش زیادی از مواد غذایی را تحت تاثیر عوامل
 از دست داده است.....  فرسایش، مختلف نظیر آبشویی

Deposit(Gm)
Depositability(Sd)
A coefficient in some soil erosion models to account for the mean
value of settling velocity distribution of soil particles.
Deposition(Gm)
Depression(Gm)
Adepression is a landform sunken or depressed below the
surrounding area. Depressions form by various mechanisms.
Depression storage(Sd)

 نهشته، ته نشین کردن،ته نشست
ترسیبپذیری
یک ضریب در برخی مدلهای فرسایش خاک برای لحاظ
.نمودن میانگین توزیع سرعت ترسیب ذرات خاک
 رسوبگذاری،ته نشینی
)فرونشست (چاله و یا گودال

ظرفیت گودالی/ذخیره چاالبی
Water temporarily retained in puddles, ditches, and other  چالها،مقدار آب بارندگی که به صورت موقتی در گودالها
depressions in the surface of the ground, and eventually و دیگر فرورفتگیهای سطح زمین نگهداری شده و در
.نهایت تبخیر شده یا در خاک نفوذ میکند
evaporated or infiltrated.

شوری زدایی -شستشوی نمک
تشریح استاندارد مقطع نازک خاک
-۱ساختمان میکروسکوپی والگوی تخلخل
• نوع ساختمان (های) میﻜروسﻜوپی ،اندازه و شﻜل خاکدانه
ها ،سهم نسبی و الگوی پراکنش انواع مختلف آنها به صورت
اختیاری ،و سلسله مراتب ساختمان میﻜروسﻜوپی ذکر گردد
• حفرات بین خاکدانه ای و درون خاکدانه ای ،فراوانی،
اندازه و الگوی آنها .حفرات آرایشی در این مورد ،در نظر
گرفته نمی شوند زیرا در برخی از الگوهای پراکنش نسبی
f/cبه صورت موروثی موجود هستند .
-۲زمینه
•حد  ، c/fنسبت و پراکنش نسبی
•مواد درشت :سرشت (شامل هوازده یا هوموسی شده)،
اندازه ،فراوانی و الگو .
•مواد معدنی
•مواد آلی
•ریزتوده :سرشت (اگر قابل تشخیص بود) ،رنگ ،شفافیت،
رنگهای تداخلی و b -فابریک
-۳مواد آلی خارج از متن و عوارض خاکساخت:
•نوع •درجه هوازدگی•اندازه •الگو
-۴عوارض خاکساخت
طبقه بندی عوارض خاکساخت بر اساس ترکیب آنها صورت
می گیرد به عنوان مثال عوارض کلسیتی ،عوارض رسی و
عوارض آهنی
بیابان ،صحرا
سخت پوسته بیابانی ،زره بیابانی

سنگفرش بیابانی

Desalinization
Description of thin section (The general standard description
)scheme, proposed by Stoops

)Desert(Gm
)Desert crust(Gm/Sd

)Desert pavement (=Reg)(Gm
A desert pavement, also called reg: ageomorphic action that
causes small pebbles be transported to the surface

Desert soils
Desert shrubs

Desertification
The process by which fertile land becomes desert, typically as a
result of drought, deforestation, or inappropriate agriculture.

Desert varnish (Gm)

Desiltation

خاکهای بیابانی
بوته زار بیابانی

)همدان-بیابان زایی (دشت شراء اراک

جالی بیابانی

الروبی

شسته شدن سیلیکات ها ،دی سیلیکاته شدن
فرایند شسته شدن الیه سیلیکاته در کانی ها به همراه کانی
های بازی ازپروفیل خاک دراثرآبشویی و هوادیدگی شدید در
مناطق استوایی

Desilication process
See Laterisation

)Detachability(Sd
جداپذیری
A coefficient to quantify the susceptibility of soil particles to
ضریبی برای بیان قابلیت جداشدن ذرات خاک در اثر باران
detachment by rainfall
)Detachment(Sd
جداشدن
-Detachment capacity
 ظرفیت/توان جداشدنجداشدن ذرات خاک عبارت از جابهجایی ذرات خاک از Soil detachment is defined as the dislodgment of soil particles
توده خاک در اثر نیروی فرساینده باران ،جریان آب ،یا باد from the soil mass by the erosive forces of rainfall, surface flow of
water, or wind. It is the first step in the soil erosion process.
است .جداشدن اولین گام فرایند فرسایش خاک است.

)Detachment tray(Sd
سینی پاشمان
سینی فلزی کوچک که برای اندازهگیری فرسایش صرفا A very small metal tray is used for measurement of rainfall-
induced erosion.
ناشی از بارندگی به کار میرود.
ط اح و اخت حسین ا دی1392 ،

10 cm

15 cm

10 cm
30 cm

10 cm

دستگاه یابنده
مدل درون یابی تجربی یا جبری مانند IDW
انحطاط ویا نابودی ،مثال خاک یا یک تمدن

)Detector(Rs
)Deterministic model (Gi
Deterioration
See soil erosion or soildegradation

مخروط واریزه ای
دونین :دوره ای از دوران اول زمین شناسی که  ۴۰۸میلیون
سال پیش شروع شده است
ضابطه تشخیص (در ارزیابی اراضی :متغیری که اثر معنی
داری بر میزان درآمد حاصله و یا هزینه های الزم برای یک
استفاده معین دارد)
افق مشخصه (خاک)

ثابت دی الﻜتریﻚ
ویژگی ازماده است كه بیانگر قدرت عایق كردن بین بارهای
الﻜتریﻜی است.

)Detrialcone(Gm
)Devonian (Gl
)Diagnostic criteria(Le

Diagnostic horizon:
Epipedons (Ochric, Mollic, etc); Subsurface horizon (Argillic,
)Cambic, Salic, etc

)Dielectric constant(Sc

موقعیت یابی اختالفی و یا نسبی
فرسایش ناهمسان
تفرق نور ،پراش
پدیده ای در حرکت امواج که در آن جهت حرکت در اثر
تغییر در دامنه یا فاز امواجی که به یک جسم بر خورد می
کنند ،تغییر می کند.

)Differential (relative) positioning (GS
)Differential erosion(Sd
)Diffraction (Rs

الیه دوگانه الﻜتریﻜی
مدل مفهومیﻜه در آن یﻚ سطح جامد داراییﻜبار الﻜتریﻜی به
همراه ابر یونی از یون های با بار مخالف كه بار سطح را
خنثی می كنند ،است.

)Diffuse double layer (DDL)(Sc

انعکاس پراکنده
پخشیدگی
ضریب پخشندگی
عکسبرداری هوائی رقومی (دیجیتال)
دوربین رقومی :در این نوع دوربین به عوض فیلم از
سنجشگریا سنجنده ( ) CCD or CMOSو دتکتور استفاده
میشود
مدل رقومی ارتفاع:
به عنوان یک اصطالح عمومی در متون علمی به جای مدل
رقومی زمین و مدل رقومی سطح زمین استفاده میشود
 DEMبه عنوان الیه مادری محصوالت زیادی مورد
استفاده قرارمی گیرد .الیه هایی که از  DEMتهیه می شوند
در سه دسته بندی کلی ارائه می گردد.

)Diffuse reflection(Rs
)Diffusion(Rs
)Diffusion coefficient(Sph
)Digital aerial photography(Rs
)Digital camera (Example: Ultra Cam-D)(Rs

)Digital elevation model (DEM

-

پارامتر های مورفومتریکی

-

پارامتر های هیدرولوژیکی

-

پارامتر های اقلیمی
Morphometric parameters
Hydrologic parameters
Climatic parameters

ارزش رقومی
عددی است معموال بین صفر تا  ۲۵۶که سنجش گر
(سنجنده) بر اساس شدت و ضعف سیگنال الکترونیک
دریافتی تعیین و برچسب میکند.
شکل مقابل:
 :aتصویر اریژینال  ۵۰۰ردیف و  ۴۰۰ستون  ،مقیاس
۱:۲۰۰۰۰
 :bتصویر بزرگ شده به اندازه  ۱۱ردیف و  ۸۰ستون،
مقیاس ۱:۴۰۰۰۰
 :cتصویر  ۱۰ردیف در  ۸ستون با مقیاس ۱:۴۰۰۰
 :dشماره (ارزش) رقومی پیکسل های تصویرc

نقشه برداری رقومی خاک
عبارت از ایجاد و جمع آوری سیستم های اطالعات مکانی
خاک با استفاده از روش های مشاهدات میدانی و
آزمایشگاهی که با داده های محیطی از طریق ارتباطات کمی
همراه شده اند.
مدل رقومی سطح زمین
معرف رقوم ارتفاعی سطح زمین (شامل تمام عوارض مانند
درخت ،ساختمان و غیره) است

)Digital Number (DN

Digital soil mapping

)Digital surface model (DSM

مدل رقومی زمین
نشان دهنده سطح زمین بدون عوارض موجود بر روی آن
است
رقومی سازی
خاکریز (دیواره گدازه ای در مبحث آتشفشان)
کم شدن دقت (در جی پی اس)
ورقه اكتاهدرال
ورقه هشت وجهی یا اكتاهدرالی است كه در آن دو سوم

مواضع اكتاهدرال توسط كاتیون های سه ظرفیتی مانند
آلومینیم اشغال شده است.

Digitizing
Dike =Dyke
Dilution of precision
)Dioctahedral sheet(Sc

زاویه بستره
در شکل مقابل می بینید چگونه زاویه بستره را بهنگام تفسیر
عکس هوایی تخمین میزنیم .وقتی دو نقطه باالیی  Vرا با
خطی فرضی بهم وصل کنیم به جهت امتداد الیه سنگی (
 ) strikeپی برده و بعد بسته باین که نقطه انتهایی  Vبه چه
طرفی از خط فرضی (جهت امتداد) باشد به زاویه بستره پی
می بریم .برای تعیین دقیق زاویه بستره در کار میدانی از
قطب نمای زمین شناسی استفاده می شود.
دو قطبی
خاصیت دو قطبی (مثال :ملکول آب)
بده  ،تخلیه
نا پیوستگی همشیب

تحلیل جریان نقدی تنزیلی
(در ارزیابی اراضی :تحلیلی بر اساس هزینه های خالص
تفاضلی و فایده های خالص تفاضلی)
داده های گسسته
خاک های هادی بیماری
در برخی خاک ها به دلیل ویژگی ها و شرایط موجود در
خاک ( ، EC ،pHبافت و )...امکان رشد و توسعه یک
پاتوژن خاص گیاهی به خوبی فراهم می باشد و لذا خاک
هادی آن بیماری محسوب می شود.

)Dip (Gl

Dipole
Dipolarity
Discharge
)Disconformity (Gl

Discounted cash flow analysis

Discrete data(Gi) See Vector
)Disease conductive soils (Sb

Disease suppressive soils (Sb)

Dispersion
Dissected area
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)
Dissolution (=solution)
Dissolved load
Distal (see Alluvial fan; apical)(Gm)

Distributed model(Sd)
Distributed models (in contrast with lumped models)provide some
representation of the spatial variability in the region being
modeled. Distributed watershed models are often developed by
linking lumped models of subwatersheds, or by dividing a
watershed into a small number of subregions (e.g., upland and
lowland), or subdividing the region by a grid system.
Distribution coefficient (Kd)(Sc)

Diversion dam
Dolin(Gm)
Dolomite =CaMg (Co3)2
Dolomitic limestone
Domesticated soils
Domesticatedsoils seldom are able to maintain the qualities oftheir
original conditions, and these changesgreatly affect their
productivity and their impacton surrounding geochemical cycles.

Doppler

خاک های دافع بیماری
در برخی خاک ها به دلیل ویژگی ها و شرایط موجود در
) امکان رشد و توسعه یک پا... بافت و، EC،pH(خاک
توژن خاص گیاهی فراهم نیست و لذا خاک دافع آن بیماری
.محسوب می شود
 پخشیدگی، انتشار،پراکندگی
اراضی گسیخته و یا بریده بریده شده
)نا مشابه (واحد نقشه خاک

)انحالل (سنگ
بار محلول
دور از مبداء
درتفسیرعکس هوایی بر اساس روش ژئوپدولوژیک زیر
Apical, واحدهای مخروط افکنه را از نقطه مبداء به ترتیب
 می نامیمDistal  وMedial
گست ده/ مدل توز ع

مدلهای توزیعی (برخالف مدلهای یکپارچه) اطالعاتی از
 این کار.تغییرات مکانی ناحیه مورد مطالعه فراهم میکنند
اغلب با پیوند دادن مدلهای یکپارچه زیر حوضهها یا
تفکیک حوضه به نواحی مختلف (مثال باالدست و پایین
.دست) و یا با سلولبندی توسعه مییابند
ضریب توزیع
ضریبی است كه بیانگر نسبت مقدار ماده جذب شده در فاز
.جامد به غلظت همان ماده در فاز مایع است
سد انحرافی
قیف سنگ
کربنات مضاعف کلسیم منیزیم: دولومیت
آهک دولومیتی
خاک هایی که تحت تاثیر فعالیت انسان از جمله عملیات
کشاورزی در طول زمان متحول شده است و بندرت کیفیت و
.شرایط اولیه خود را حفظ می کنند

)داپلر (در مبحث جی پی اس

تعداد نقطه در اینچ
بند سنگریزهای دوجداره
بندهای سنگریزهای که در دوطرف برای جلوگیری از
.ریزش سنگها فنس قرار داده شدهاست

Dot per Inch (dpi)
Double fence rock check dam(Sd)

Downstream
Drain
Drainage
Drainage basin/ river basin(Gm/Sd)
A river basin is an area of land drained by a river and its
tributaries.
A drainage/river basin is any area of land where precipitation
collects and drains off into a common outlet, such as into a river,
bay, or other body of water.

پایاب
آبگذر
زهکشی
)حوضه زهکشی ( و یا حوضه آبخیز رودخانهای
محدودهای از اراضی که توسط یک رودخانه و انشعابهای
.آن زهکش میشود
محدودهای جغرافیایی از اراضی که تمام بارشهای رخ داده
بر آن محدوده جمع شده و به یک نقطه خروجی مشخص
 دریاچه یا دیگر پهنههای آبی زهکش،مانند یک رودخانه
.میشود

A tributary at the arctic-boreal transition in the Agashashok River Watershed
(USGS)

)کانال زهکشی (در مبحث احیای اراضی
)وضع (چگونگی) زهکش طبیعی (خاک

Drainage canal
Drainage condition:
Examples: well drained; poorly drained, etc.
Drainage effluent

زهاب

Drainage pattern

Drainage rate
Drought(Le/Sd)
-Meteorological
-Agricultural
-Hydrological
-Socio-economic droughts

Drought forecasting indices:
-Palmer Drought Severity Index (PDSI)
-Surface Water Supply Index (SWSI)
-Standardized Precipitation Index (SPI)
-Crop Moisture Index (CMI)
Drought hazard management
Drought indices derived from remote sensing
-a-Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)

شبکه زهکش طبیعی یا آرایش آبراهه ای
 سرعت تخلیه-شدت زهکشی
)خشکسالی (دوره ای طوالنی بدون بارندگی کافی
تعاریف خشکسالی معموال بر پایه چهار موضوع یا مورد
:زیربنا شده است
 خشکسالی هواشناسی خشکسالی کشاورزی خشکسالی هیدرولوژی اجتماعی- خشکسالی اقتصادینمایه (شاخص) های متداول برای پیش بینی خوشکسالی

مدیریت بحران خشکسالی
نمایه های خشکسالی قابل محاسبه از داده های سنجش از
دور

-b- Water Supply Vegetation Index (WSVI)

-c- Vegetation condition index (VCI) was first
suggested by Kogan.
VCI j= (NDVIj -NDVImin)*100/ (NDVImax-

-c-Vegetation Condition Index (VCI)

NDVImin)

-d-Temperature Condition Index (TCI)

Where, NDVImax and NDVImin are calculated from
the long-term record for that month, and j is the
index of the current month.
********
-d-TCI can play an important role in drought
monitoring.

*************

-a-NDVI is calculated from two channels sensor, the near-infrared
(NIR) and visible (VIS) wavelengths, using the following algorithm:
NDVI = (NIR - VIS) / (NIR + VIS)

*********
-b-WSVI is given by:
WSVI=NDVI/Tb; Where Tb is the brightness temperature.

Drought magnitude (Le/Sd)
Drought risk management
Drought-resistant crops(Le)
Drip irrigation (Le)

TCIj = (BTmax-BTj)*100/ (BTmax-BTmin);

Where BT is the brightness temperature. The
maximum and minimum values of BT are
calculated from the long term records of
Remote Sensing images
) DM ( درجه و بزرگی خشکسالی
مدیریت ریسک خشکسالی
گیاهان مقاوم به خشکی
آبیاری قطره ای

Driving force
Drone(Rs)

نیروی رانش
پهپاد

Drylands(Le)
Dryland farming (=rainfed agriculture)
Dry spell
Dune(Gm)

سرزمین های خشک
دیمکاری
دوره خشکی
 تل شنی،تلماسه

Dune land(Gm)

ماسه زار یا شن زار

 به دو روش قیرپاشی و مرزبندی: تثبیت تلماسه

Dune stabilization(Sd)

سخت کفه

Duripan

 غبار،ریزگرد
کاسه خاک
دیو باد
نسبت بین حداکثر و حد اقل شدت مورد استفاده در دستگاه
. واحد اندازه گیری آن دسی بل است.اشکار ساز یا دتکتور

Dust(Sd)
Dust bowl
Dust storm(Sd)
Dynamic range(Rs)

Dynamic forces
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.

نیروهای پویا
فروسنج دینامیکی

Letter E
E-horizon (see Albic horizon)

) نامیده می شدA2  (قبالE افق
، آهن،ویژگی اصلی این افق از دست رفتن کانی های رس
.آلومینیوم یا ترکیبی از این هاست

Earth ball

Earth crust

Earth dam (Sd)
Earth flow (Gm)
Earthquake (Gl)

Earth pillar (=erosion column)(Gm)
Earth Resources Technology Satellite (ERTS)

کره زمین

پوسته زمین

سد خاکی
رانش زمین
زلزله
شکل مقابل گوشه ای از آثار و تخریب زلزله در قیر(استان
)فارس

دودکش جن
۱۹۷۲  پرتاب، اولین ماهواره منابع طبیعی

 Landsatنامی است که بعدا استفاده شده است
کرم خاکی
کوکون کرم خاکی
کوکون یا تخم کرم ،توسط کمربند جنسی تشکیل شده و حاوی
نوزاد کرم ها می باشد .اندازه  ،رنگ و شکل کوکون و نیز
تعداد نوزاد موجود در آن در گونه های مختلف کرمهای
خاکی متفاوت می باشد.

ارزیابی اقتصادی اراضی
اکوسیستم یا بوم نظام
میکوریزبیرونی
همزیستی بین ریشه حدود  ٪10از خانواده های گیاهی ،
اکثرا ً گیاهان چوبی ازجمله توس ،اکالیپتوس ،بلوط  ،کاج و
رز با قارچ های Ascomycota ،Basidiomycotaو
 Zygomycota.می باشد .در این نوع همزیستی
میکوریزی ،هیف های قارچ بصورت غالفی روی سطح
ریشه های کوتاه و نوک ریشه را پوشانده و هیف های قارج
در بین سلول های پوست ریشه توسعه یافته و شبکه ای بنام
هارتیگ را ایجاد می کنند که محل مبادله متابولیت ها بین
دوطرف است ولی هیف های قارچ هیچگاه وارد سلول های
پوست ریشه نمی شوند به همین دلیل میکوریز بیرونی نام
گرفته است.
خاکی ،تحت تاثیر خاک
ادافولوژی
علمی که در آن اثر خاک بر موجودات زنده به ویژه گیاهان،
از جمله نحوه استفاده انسان از زمین به منظور کشت گیاهان
 ،مورد بحث قرار میگیرد.
موجودات زنده خاک:
 -1گیاهی و -۲حیوانی
خاک غیرریزوسفری
خاک بدون ریشه و بدون اثرات ریزوسفری را گویند.
واضح تر کردن عارضه های خطی
مکان لبه ای
مکان واقع درلبه سیلیکات های الیه ای که منشایی برای بار
وابسته به  pHاست.

Later changed the name: Landsat
Earthworm
)Earthworm Cocoon (Sb
Earthworms produce cocoons in which their young ones develop. The
size, color and shape of the cocoon, as well as the number of embryos in
it, vary in different species of earthworms.

)Economic land evaluation(Le
Ecosystem
)Ectomycorrhiza (Sb

Edaphic
Edaphology

Edaphon:
Flora and Fauna
)Edaphosphere( Bulk Soil) (Sb
)Edge enhancement (Rs
)Edge site (Sc

ظرفیت تبادل کاتیونی موثر
مجموع کاتیون های بازی قابل تبادل بعالوه اسیدیتی قابل
جایگزینی با نمک ECEC .در واقع  CECدر  pHبومی
خاک است.
باران کارآ ،بارندگی موثر
سیال خروجی
جریان خروجی پسماند به شکل مایع یا گاز و به طرف
اتمسفر یا پیکره های آبی طبیعی
توضیح :در جلد دهم فرهنگستان مواد خروجی نامیده شده
است

سنگ های آذرین خروجی
پتانسیل اکسایش – کاهش  ،پتانسیلی که میان یک واکنش
اکسایش یا کاهش و الکترود استاندارد هیدروژن به وجود می
آید.
قابلیت هدایت الکتریکی
توانایی خاک برای هدایت جریان الکتریکی که معموالً برای
برآورد مقدار نمک های محلول خاک مورد استفاده قرار می
گیرد.

پتانسیل الکتروسینتیک (زتا)
پتانسیل الکتریکی در سطح صفحه برش که بین مایع
نامتحرک متصل به ذره دارای بار الکتریکی و مایع متحرک
بعد از آن قرار دارد.

)Effective cation exchange capacity (ECEC)(Sc

)Effective precipitation (or … rainfall)(Sd
)Effluent (Sd

)Effusive rocks (Gl
)Eh (Oxidation-reduction potential

)Electrical Conductivity (EC) ( Sc

)Electrical potential (Sc

پتانسیل الکتروسینتیک (زتا)

پذیرنده الکترون
ترکیبی که الکترون ها را در طی واکنش های زیستی یا
غیرزیستی پذیرفته و احیاء می شود.
دهنده الکترون
ترکیبی کهدهنده یا تامین کننده الکترون ها در طی متابولیسم
است و اکسید می شود.
الکترونگاتیوی
معیاری از توانایی یک اتم برای به طرف خود کشیدن
الکترون در مقایسه با سایراتم ها است.

ظرفیت الکترواستاتیک
معیاری از قدرت پیوند بوده و عبارت است از نسبت ظرفیت
کاتیون به عدد همارایی آن.

)Electrokinetic (zeta) potential(Sc

)Electron Acceptor (Sc

)Electron donor (Sc

)Electronegativity (Sc

)Electrostatic valency (Sc

عنصر
از اولین روش های تفسیر عکس هوایی  ،تفسیر بر پایه
عناصر ،پروفسور بورینگ عوارض سطح زمین مانند
پستی و بلندی ،بیرون زدگی سنگی ،شبکه زهکش ها و غیره
را عنصر نامید
روش تفسیر عکس هوایی بر اساس عناصر
انرژی الکترومغناطیس

)Element(Rs

)Element analysis(Rs
)Electromagnetic energy(Rs
)Electromagnetic spectrum(Rs

طیف الکترومغناطیس
ارتفاع (از سطح مبنا)
زاویه ارتفاعی
افق آب شسته
این افقرا قبال A2می نامیدند

Elevation
Elevation angle
Eluvial horizon

فرایند آبشویی مواد الی،ذرات رس و  ...ازافق های باالیی
خاک به افقی زیرین

Eluviation process

پشته ،خاکریز
یک دیواره یا سیلگیر که از خاک یا سنگ ساخته شده و
برای جلوگیری از طغیان رودخانه ساخته میشود .در
حفاظت خاک ،پشتههای خاکی یا سنگریزهای روی دامنهها
ساخته میشوند.

)Embankment(Sd
A wall or bank of earth or stone built to prevent a river flooding
an area.

نشر ،صدور
نسبت انرژی (پرتو) برخاسته از یک جسم به انرژی
برخاسته از یک جعبه سیاه
میزان انرژی (پرتو) برخاسته از یک جسم

)Emission(Rs
)Emissivity(Rs
)Emittance(Rs

ای ام ( ۳۸دستگاهی برای اندازه گیری قابلیت هدایت
الکتریکی بطریق دیجیتال)

مدل تجربی
مدلهای تجربی با برازش معادالت منطقی بر دادههای
مشاهداتی با روشهای آنالیز رگرسیون به دست میآیند.
فرایندهای درونی
کرم های خاکی اندوجئیک (درون زی)
انواعی از کرم ها هستند که در قسمت هـای عمقی خاك
زندگی مـی کننـد واز خـاك تغذیـه کـرده و عناصر مواد غـذا
یی را از مـواد آلـی تجزیـه شـده تـأمین می کنند .آنها کانال
های افقی را در خاک ایجاد می کنند تا از طریق آن ها در
خاک حرکت کنند .کرم های خاکی درون زا اغلب رنگ های
کم رنگ  ،خاکستری  ،صورتی کمرنگ  ،سبز یا آبی دارند.
بعضی از آن ها می توانند کانال های بسیار عمیق در خاک
ایجاد کنند.

EM38

)Empirical model(Gi
Empirical modelsare developed by fitting plausible equation
forms to observational data using regression techniques.
)Endogenic processes (see Exogenic processes
)Endogeic earthworms(Sb
Those are that live in the deep parts of the soil and feed on the soil and
provide the nutrients from the decomposed organic matter.
They make horizontal burrows through the soil to move around to feed
and they reuse these burrows to a certain extent.
Earthworms that are often pale colours, grey, pale pink, green or blue.
Some can burrow very deeply in the soil. Endogeicearthworm species
include Allolobophorachlorotica, , Apporectodeaicterica, Apporectodea
rosea, Murchieonamuldali, Octolasioncyaneum and Octolasionlacteum

میکوریز درونی
در این نوع همزیستی میکوریزی ،برخالف نوع بیرونی،
هیف های قارچ پس از توسعه در بین سلول های پوست
ریشه ،وارد سلول های پوست ریشه می شوند (دیواره سلولی
نفوذ کرده ولی از غشای سلولی عبور نمی کنند) .این نوع
میکوریز به انواع میکوریزهای آربوسکوالر  ،اریکوئید ،
آربوتوئید  ،منوتروپوئید و ارکیده طبقه بندی می شوند.

)Endomycorrhiza(Sb

اندوریزوسفر(ریزوسفر درونی)
فضا یا محیط درونی ریشه که میکروارگانیسم ها در آن نفوذ
کرده اند .در واقع فضای بین سلول های پوست ریشه
) (Cortexمی باشد.
گرما گیر
انرژی

)Endo-Rhizosphere (Sb

)Endothermic (Gl
Energy

Energy density
Energy density is the amount of energy stored in a given system or
region of space per unit volume

تراکم انرژی

Energy intensity
شدت انرژی
 محاسبه آن براساس نسبت درآمد ناخالص ملی. این شاخص میزان انرژی مصرفی یک اقتصاد و راندمان مصرف انرژی را اندازه گیری می کند
.یک کشورو مصرف یک واحد انرژی تولید داخل آن کشور است
Energy intensity measures the energy consumption of an economy and its energy efficiency. It is the ratio between gross inland
consumption of energy and gross domestic product (GDP).

Enrichment(Sd)
-Sediment enrichment ratio
Enrichment is the action of improving or enhancing the quality or value
of something. For example; "enrichment of the soil for more plant
growth"
The concept of the sediment enrichment ratio (SER) is quite important
in understanding the impact and economic cost of chemical loss from
fields. The process of surface erosion tends to be selective towards fine
particles. Consequently, the particle size characteristics of material
eroded at source (at the plot level) is progressively changed towards
finer particles through deposition of the coarser fraction (e.g. sand-size
material). Because of the chemically enriched nature of fine particles
due to the large surface area of clay-size sediment, the concentration of
chemicals that are associated with sediment (phosphorus, metals,
organic nitrogen, hydrophobic pesticides) increases as the impoverished
sand-size fraction is lost during down-field transport resulting in an
increasing proportion of the chemically enriched fine (silt-clay) fraction.

Entisols

غنیشدن
 نسبت غنی شدن رسوبغنیشدن عبارت از بهبود یا افزایش کیفیت یا مقدار چیزی
. مثال غنیشدن خاک برای رشد بهتر گیاه.است
مفهوم نسبت غنیشدن رسوب برای درک اثرات محیطی و
اقتصادی هدررفت عناصر شیمیایی از مزارع بسیار مهم
 فرایند فرسایش خاک برای انتقال ذرات ریزتر انتخابی.است
 بنابراین ذرات فرسایش یافته (رسوب) بیشتر متشکل.است
 زیرا ذرات درشت تر در حین فرایند، از ذرات ریزتر است
 از آنجا که ذرات ریز.فرسایش و انتقال ته نشین میشوند
 غنی از،(رسوبات در اندازه رس) به دلیل سطح ویژه باالتر
 غلظت مواد شیمایی همراه رسوب،عناصر شیمیایی هستند
 آفتکشها) در رسوب منتقل، نیتروژن آلی، فلزات،(فسفر
 نسبت غنیشدن.شده بیشتر از توده خاک فرسایش یافته است
در حقیقت نسبت غلظت یک عنصر یا ماده در رسوب به
.غلظت آن در خاک تحت تاثیر فرسایش است
انتی سول
خاک های جوان و تکامل نیافته که فقط دارای یک افق
سطحی اوکریک می باشند و افق های مشخصه زیرین ندارد

Entity(Gs)
Entrainment(Sd)
The dislodgment of soil particles due to flow shear force is called
entrainment to be distinguished from “detachment” which is the
dislodgment by rainfall impact.
Environment
Environmental footprint(Le)
Defined as the effect that a person, company, activity, etc. has on
the environment, for example the amount of natural resources that
they use and the amount of harmful gases that they produce.

Eocene (Gl)

Eolian =Aeolian (Gm)
Ephemeral gully (Gm)
Ephemeral stream (Gm)
Ephemeries
Epicenter(Gl)
Epigeic earthworms (Sb)

 داده های مکانی موجودیت هایی را بیان:موجودیت (مثال
)می کنند که دارای موقعیت مکانی هستند
کندهشدن
فرایند جداشدن ذرات خاک توسط نیروی برشی جریان در
برخی منابع با واژه کندهشدن بیان میشود تا از جداشدن
.توسط باران متمایز گردد
 محیط زیست، اطراف،محیط
رد پای محیط زیستی
در....  فعالیت،  شرکت، اثری که یک انسان: طبق تعریف
بعنوان مثال مقدارمنابع طبیعی که مصرف.محیط زیست دارد
.ویا میزان گازهای مضر که تولید می کند

ائوسن
 میلیون سال پیش شروع شده۵۸ دوره ای از دورن سوم که
است
بادرفت= نهشته بادی
آبکند فصلی
رودخانه فصلی
)داده های نجومی (در مبحث جی پی اس
کانون زلزله
)کرم های خاکی اپی جیئک ( سطح زی

انواعی از کرم های خاکی هستند که در سطح خاك و در
Epigeic earthworms live on the surface of the soil in leaf litter.
These species tend not to make burrows but live in and feed on the میان بقایای آلی زندگی کرده و از بقایای حیـوانی و گیــاهی
leaf litter. Epigeic earthworms are also often bright red or reddy این گونه ها تمایل به.تــازه و فاســد شــده تغذیــه مــی کننــد

ایجاد کانال ندارند بلکه در بستر برگ زندگی و تغذیه می
کنند  .این کرم های خاکی بطورغالب قرمز روشن یا قهوه
ای مایل به قرمز می باشند .گونه های زیر ازجمله این کرم
ها می باشند
اپی پدون یا افق سطحی خاک
سطح زی(اپی فیت)

brown, such as Dendrodrilus rubidus, Eiseniella tetraedra,
Heliodrilus oculatus, Lumbricus rubellus, Lumbricus castaneus,
Lumbricus festivus

Epipedon
Examples: Ochric, Mollic, etc
)Epiphytic (Sb

میکروارگانیسم هایی که روی سطح اندام هوایی گیاه زندگی می
کنند.
یکسان )همسان) سازی
تعادل
حالتی که از نظر فیزیکی یا شیمیایی متوازن بوده و در آن
نیروها (انرژی ،غلظت و غیره) به نحوی متوازن می شوند
که انتقال جرم یا انرژی متوقف شود.
ارگ ،شن زار ،شن بیابانی ،ماسه زار
تصویر زیبایی از شن زار یا ماسه زار در دشت کویرایران

فرساییدن ،ساییدن
فرسایش پذیر
فرسایش پذیری
 فرسایشپذیری خاکفرسایش پذیری خاک حساسیت ذاتی یک خاک به فرسایش
توسط رواناب و بارندگی است
فرسایش
فرسایش آبی water erosion
فرسایش بادی wind erosion

سطح مبنا و یا مرجع

)Equalization(Rs
)Equilibrium (Sc

)Erg(Gm

)Erode(Sd
)Erodible(Sd
)Erodibility(Sd
Soil erodibility
Soil erodibility is the intrinsic susceptibility of a soil to erosion by
runoff and raindrop impact.
)Erosion (by water)(Sd

)Erosion base level(Sd

Erosion control(Sd)

Erosion column (Gm)

Erosion escarpment(Gm)
Erosion classes map of Iran

Erosion plot(Sd)
Uniform small parcels of land from which runoff and soil loss can be

مهار فرسایش

دودکش جن
عکس مقابل در زنجان بنام قلعه بهستان معروف است

پیشانی فرسایش
نقشه کالس های (شدت) فرسایش ایران

کرت فرسایش
قطعهای کوچک و یکنواخت ازاراضی که رواناب وتلفات

خاک آن میتواند تحت بارندگی طبیعی یا شبیهسازی شده
اندازهگیری شود.

measured under natural or artificial rainfall.

)Erosivity(Sd
فرسایندگی
- Rainfall erosivity
 فرسایندگی بارانفرسایندگی باران توانایی باران برای ایجاد هدررفت خاک از Rainfall erosivity is the capability of rainfall to cause soil loss
from hillslopes by water.
یک دامنه توسط آب (بارندگی و رواناب) است.
In the Universal Soil Loss Equation (USLE), Rainfall erosivity is
در معادله جهانی هدررفت خاک ( ،)USLEفرسایندگی
the kinetic energy of raindrop's impact and the rate of associated
باران ،انرژی جنبشی برخورد قطرات و شدت رواناب
مربوطه است .فاکتور  Rیک شاخص میانگین ساالنه از اثر runoff. The R-factor is a multi-annual average index that measures
rainfall's kinetic energy and intensity to describe the effect of
ترکیبی انرژی جنبشی و شدت بارندگی برای توصیف
rainfall on sheet and rill erosion.
فرسایش شیاری و بینشیاری است.
)Error matrix(Gs
ماتریس مقایسه بین داده های جمع آوری شده با داده های
مطمئن و درست که بعنوان مرجع انتخاب شده اند
)Eutrophication(Le
به پروردگی یا سرشارسازی (مرگ دریاچه)
تهی شدن آب دریاچه از اکسیژن که حاصل باروری یا
سرشارسازی اکوسیستم آبی از مواد غذایی است .افزایش
سرعت عرضه غذایی باعث رشد سریع سیانوباکترها و دیگر
گیاهان آبزی شده و منتهی به تهی شدن اکسیژن می شود.
)Evaluation(Gi
ارزیابی
See also modelling
)Evaporation(Le
تبخیر
به چرخه آب  water cycleمراجعه شود.

تبخیر و تعرق

)Evapotranspiration(Le

Evaporite(Gl)
Event(Sd)
-Rainfall (runoff, wind, etc.) event
A rainfall event typically refers to a specific rainfall depth
distributed in time according to a specific temporal rainfall
distribution
Evozin(Sb)

Exchange capacity
Exchangeable anion
Exchangeable bases
Exchangeable Sodium Percentage (ESP) (Sc)
ESP= (Exchangeable Na/ CEC)x 100
Exchaneable Sodium Ratio (ESR) (Sc)

Exfoliation(Gm)

Exogenic processes(Gm)
Exogamic processes include geological phenomena
and processes that originate externally to the Earth's surface. They
are genetically related to the atmosphere, hydrosphere and
biosphere, and therefore to processes of weathering, erosion,
transportation, deposition, denudation etc

 ته نشست تبخیری،نمک های تبخیری
رخداد
) و غیره، باد، رخداد باردندگی (روانابمقدار معینی از بارندگی/یک رخداد بارندگی معموال به عمق
گفته میشود که بر مبنای توزیع زمانی معینی در طول زمان
.توزیع یافته است
اووزین
ترکیباتی که خاصیت ضد میکروبی شدیدی داشته و توسط
.گلسنگ ها تولید می شوند
گنجایش یا ظرفیت تبادلی
آنیون تبادلی
بازهای تبادلی
درصد سدیم تبادلی
درصدی از مکان های تبادل کاتیونی که توسط سدیم اشغال
.شده است
نسبت سدیم تبادلی
نسبت اکی واالنی سدیم تبادلی بهسایر کاتیون های تبادلی
.)(یعنی کلسیم و منیزیم
 تورق-تخریب پوست پیازی

فرایند های بیرونی
این فرایند ها شامل پدیده ها و فرایندهای زمین شناسی و
هوادیدگی و، بیوسفر،هیدروسفر،محیطی ازقبیل اتمسفر
.می گردد.......فرسایش

دانش کارشناسی
مدل سازی مبتنی بر دانش کارشناس
پلی ساکاریدهای برون سلولی
پلیمرهای طبیعی برون سلولی با وزن مولکولی باال که توسط
میکروارگانیسم ها در محیط ترشح می شوند EPS .ها بیشتر
از پلی ساکاریدها (اگزوپلی ساکاریدها) و پروتئین ها تشکیل
شده اند و به سطح بیرونی سلول متصل هستند  ،یا در محیط
رشد ترشح می شوند .این ترکیبات در شکل گیری بیوفیلم و
اتصال سلول ها به سطوح مهم هستند .اگزوپلی ساکاریدها
کاربردهای متنوعی در صنایع غذایی و دارویی مختلف پیدا
کرده اند .طیف گسترده ای از میکروارگانیسم های خاکزی
 EPSتولید کرده و با حفظ رطوبت محیط و به دام انداختن
مواد مغذی باعث تجمیع ذرات خاک شده ویژگی های خاک
را بهبود می بخشند
مدل نمایی
نقطه ای در خط پرواز (در عکسبرداری هوائی)
جائی که دیافراگم دوربین باز شده و عکس گرفته می شود

)Expert knowledge(Gs
)Expert system(Gs
)Exopolysaccharids(EPS)(Sb

)Exponential model(Gs
)Exposure station(Rs

کشاورزی وسیع یا گسترده
نظام تولید کشاورزی که در آن از نیروی کار ،کود  ،سموم
.....کمتری بعلت گستردگی اراضی استفاده می شود و در
نتیجه به محیط زیست صدمه کمتری وارد می نماید .این نظام
در امریکا و کانادا رایج است

سنگ های آذرین خروجی (مانند بازالت و ریولیت)
برونیابی
در ریاضی (مدل سازی) ،برونیابی نوعی از تخمین فرای
دامنه دادههای مشاهداتی است ،مقدار یک متغییر بر مبنای
رابطهای که با متغیر دیگر دارد

)Extensive agriculture(Le

)Extrusive rocks(Gl
)Extrapolation(Gi
In mathematics, extrapolation is a type of estimation, beyond the
original observation range, the value of a variable on the basis of
its relationship with another variable.

باز چشم
برای مطالعه عکس هوایی با استفاده از استریوسکوپ الزم
است بینوکولر یا استریوسکوپ را بر اساس باز چشم خود که
در اشخاص متفاوت و معموال بین  ۶تا  ۷سانتیمتراست تنظیم
کنید .باز چشم را خیلی ساده می توانید با استفاده از یک خط
کش مدرج و به کمک یکی از همکارانتان اندازه بگیرید.
باز چشم = فاصله بین مرکز مردمک یک چشم تا مرکز
مردمک چشم دیگرتان
از آنجا که پیدا کردن مرکز دایره مردمک چشم مشکل است
راه ساده تر این است که فاصله لبه های سمت راست دو
مردمک چشم خود را با ایستادن مقابل یک آینه و یا با کمک
شخص دیگری اندازه بگیرید

)Eye-base (Rs

Letter F
بافتار
فابریک یا بافتار خاک
فابریک یا عنصر بافتار
)(Stoops, 2003
واحد بافتار (درمبحث میکرومورفولوژی خاک)
عوارض خاکساخت فابریک
رخساره یا شناخت نما
عامل (و یا فاکتور)
تجزیه عاملی :تکنیک هایی که برای کاهش داده ها کاربرد
دارند مانند تجزیه آلفا ،تجزیه حد اکثر درست نمایی

)Fabic(Sm
)Fabric element: to describe soil’s fabric(Sm
-Spatial distribution
-Orientation
)Fabric unit (Sm
)Fabric pedofeature(Sm
)Facies(Gl
Factor
)Factor analysis(Gs

Factors of soil formation

عوامل تشکیل دهنده خاک
افتادن  ،آبشار ،فصل پائیز
شیب شکن
آیش -نکاشت
شبه رنگی (و یا رنگی کاذب)

)Fall(Gm
)Fall structure (=drop structure)(Gm
)Fallow (Le
)False color(Rs

فامیلی :آخرین رده در سیستم رده بندی خاک آمریکایی .
سری خاک در زیر این رده قرار می گیرد

مثلث فامیلی خاک:
شکل روبرو :نشان دهنده فامیلی خاک (به رنگ قرمز) بر
روی مثلث بافت (به رنگ مشگی)

مخروط افکنه ،بادبزنی شکل
بسته به عامل حمل و نهشت مواد (آب و نیروی ثقل) چهار
نوع مخروط افکنه (آبرفتی ،واریزه ای -آبرفتی  ،آبرفتی-
واریزه ای و واریزه ای) را میتوان تشخیص داد:
شکل مقابل :نمونه ای از نوع واریزه ای -آبرفتی است
(  Alluvial fanرا هم ببینید)

پراکنش بادبزنی (در مبحث میکرومورفولوژی خاک)

Family:
In USDA Soil Taxonomy: Order (ex. Alfisols), Suborder (ex.
Xeralfs), Group (ex. Calcixeralfs), Subgroup (ex. Typic
)calcixeralfs), Family (ex. Fine loamy, Mixed, Mesic,…..
Family/ textural triangle

Fan: An example of colluvio-alluvial fan

)Fan-like distribution(Sm
)Fault (Gl

گسل ( و یا گسله) :عکس گسلی در زنجان
آینه گسل
خط گسل
بررسی گرافیکی ارزش های طیفی

Fault escarpment
Fault line
)Feature space(Rs

سیما -عارضه
کانی فلدسپات
شکل مقابل یک نمونه از سنگ گرانیت است که در آن کانی
فلدسپات برنگ سفید برفی رنگ مشهود است.

Feature
)Feldspar(Gl

کانی های با رنگ روشن مانند کوارتز و فلدسپات
لشاب ،باتالق
خاک مردابی ،خاک باتالقی
فری هیدرات
Fe5O7(OH)▪4H2O
اکسید آهنی که تبلور ضعیفی داشته و به رنگ قهوه ای مایل
به قرمز تیره است و در خاک های خیس یا ماندابی یافت می
شود .این کانی در سخت دانه ها و افق های پالسیک وجود

)Felsic (minerals
)Fen(Gm
Fen soil
)Ferrihydrite (Sc

داشته و اغلب می توان آن را در خاک هایی با زهکشی کم
مشاهده کرد.

خاک فرسیالیک با افق  Bقرمز رنگ،
حاوی رس منتقل شده  pH ،خنثی یا قلیایی و کربنات دوباره
رسوب کرده در درون افق C

اراضی حاصلخیز
خاک حاصلخیز
حاصلخیزی  -باردهی
کود (شیمیایی)
عالئم روی اضالع ودر گوشه های عکسهای هوائی

Fersiallic soil

Fertile land
Fertile soil
Fertility
)Fertilizer(Le
)Fiducial marks(Rs

 ظرفیت زراعی یا ظرفیت نگهداریرطوبتی که پس از پایان نفوذ عمیق درمنافذ خاک باقی میماند
به ظرفیت نگهداری و یا ظرفیت زراعی موسوم است .

دامنه دید
فیلم:
فیلمهایی که درعکسبرداری هوایی مورد استفاده قرارمی
گیرند چند نوع میباشند که با توجه بههدف و شرایط آب و
هوایی منطقه می توان انتخاب و پیشنهاد کرد .معمولی ترین
فیلم پانکروماتیک است .فیلم متداول دیگی که در مناطق
پوشیده از گیاهان استفاده می شود فیلم مادون قرمز است

فیلتر:انواع گوناگون فیلترها (مثال :عبورباال وعبور پایین و
غیره) در نرم افزارها (ایلویس و ارداس و غیره) موجود می
باشند .برای خنثی کردن مه آبی در فیلم پانکروماتیک از
فیلتر زرد استفاده می شود .در فیلم مادون قرمز در صورت
لزوم از فیلتر مکمل قرمز(  ) red filterاستفاده می شود.
مواد ریز
به عنوان مثال بهMicromassمراجعه کنید

)Field capacity (FC

)Field of view (FOV)(Rs
)Film (see Infrared
نمونه ای از عکسی که از فیلم رنگی مادون قرمز تهیه شده (شکل زیر) در مقایسه با
عکس رنگی طبیعی ( شکل زیرین) نشان داده شده

)Filter(Rs

(ظاهر) لکه ای
(ظاهر) نقطه ای

 Speckledریز توده
( Dottedدرجه) شفافیت

)Fine material (Sm
Micromass
Limpidity

(ظاهر) ابری
آب دره

 Cloudyشفاف

Limpid
)Fiord (Gm

An inlet or a narrow body of seawater with high cliffs on the sides.

سفت
روش جابجایی رده اول چند جمله ای
درز (درز های تشکیل شده در اثر انبساط و انقباض)
هزینه های ثابت
نور نا منظم (در مبحث جی پی اس)
سنگ آتش زنه
هماوری
فرآیند فیزیکی است که طی آن تجمع میکروفالک ها (تشکیل
ماکروفالک ها) در اثر افزودن یک هماور کننده پلی مری،
انجام می شود .این فرآیند نیاز به هم زدن آهسته دارد.

سیل
زمین سیل گیر
مهار سیالب
بده سیل
نقشه خطر سیل گیری
دشت های سیل گیر
مهار سیل
دشت سیالبی

Firm
First-order polynomial transformation
)Fissure(Gl
)Fixed costs(Le
)Flares(Gs
)Flint (Gl
Flocculation

Flood
)Flood basin (Gm
)Flood control(Sd
)Flood discharge (Gm
)Flood hazard map (Sd
)Flood-liable lands (Gm
)Flood mitigation (Sd
)Flood plain(Gm

Flood erosivity(Sd)
توان فرسایندگی جریان
Fluid (static) threshold velocity(Sd)
ایستا/سرعت آستانه سیالهای
Impact (dynamic) threshold velocity
دینامیکی/سرعت آستانه ضربهای
The fluid or static threshold, defined as the minimum wind speed  حداقل سرعت باد برای آغاز حرکت،آستانه سیالهای یا ایستا
for initiation of sediment transport without antecedent transport ذرات بدون انتقال قبلی (یا توسط باد تمیز) و آستانه دینامیکی
(by clean wind), and the dynamic or impact threshold is defined as  حداقل سرعت باد الزم برای حفظ حرکت ذرات،یا ضربهای
the minimum wind velocity required to keep particles moving in a
.در باد حاوی ذرات شن است
sand-laden wind.

Fluvial
Flux
Flux density
Flying height(Rs)

Flood irrigation (=basin irrigation)(Le)
Flying spot scanners(Rs)

 نهری،رودخانه ای
 سرعت جریان، سیالن،جاری شدن
شدت جریان
ارتفاع پروا
 = ارتفاع پروازH
IFOV = D
 به شکلی که در زیر پیکسل نشان داده شده است:ارجاع

آبیاری سیالبی
 اجزاء این اسکنر در شکل مقابل نشان.اسکنرهای گله ای
داده می شود

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
Focal length(Rs)

Fold (Gl)
Foliose lichen(Sb)

)فاصله کانونی (درعدسی دوربین عکسبرداری هوایی

چین خوردگی
گلسنگ های برگ مانند
گلسنگ هایی که تال های شبیه برگ داشته و بصورت سست
به بستر متصل می شوند

Food security(Le)
Food security, as defined by the United Nations' Committee on World
Food Security, means that all people, at all times, have physical, social,
and economic access to sufficient, safe, and nutritious food that meets
their food preferences and dietary needs for an active and healthy life

امنیت غذایی
 امنیت، طبق تعریف کمیته جهانی امنیت غذایی ملل متحد
غذایی یعنی همه افراد در جامعه برای زندگی فعال و سالم
،درهرزمان با توجه به الگوی غذایی خود به غذای کافی
 اجتماعی واقتصادی،مغذی و با کیفیت دسترسی فیزیکی

دارند

غنی سازی غذا
افزایش عناصرغذایی کم مصرف و یا ویتامین به غذا
زنجیره تامین غذا
مجموعه اقدامات و فرایند های مختلف شامل سیاست گزاری
 ،برنامه ریزی،نظارت و  ....برای تولید و تامین مواد غذایی
در یک منطقه یا کشور

کوهپایه
خاک های جنگلی
ساختار -تشکیالت
فسیل

)Food fortification(Le
or enrichment is the process of adding micronutrients (essential trace elements
and vitamins) to food

)Food supply chains(Le

)Foothill (Gm
Forest soils
)Formation (Gl
)Eg., Ghom formation (Oligo-Miocene
)Fossil(Gl

خاکهای فسیل
خاک هایی که توسط رسوبات پوشانیده شده اند
شکاف ،درز
فراجی پن
فرق فراجی پن با پتروکلسیک ود ی یوری پن در از هم
پاشیده شدن فراجی پن در آب است.
چارچوب (و یا فریم)
اکسیدهای آهن آزاد
به اکسیدهای آهنی که توسط تیمار دی تیونایت احیاء شده و
حل می شوند ،گفته می شود .این اکسیدهای آهن شامل
گئوتیت ،هماتیت ،فری هیدرات ،لپیدوکروسیت و مگهمیت
بوده ولی مگنتیت را شامل نمی شود.
تثبیت زیستی نیتروژن به روش آزادزی

Fossil soils
)Fracture(Gl
Fragipan
A diagnostic horizon in USDA soil taxonomy.A fragipan can
slake in water; an important difference with Petrocalcic Horizon
and a duripan.
)Frame(Rs
)Free iron oxides (Sc

)Free-living N2-fixation (Sb

در این نوع تثبیت زیستی نیتروژن میکروارگانیسم ها بطور
مستقل و بدون کمک گیاه قادر به تثبیت نیتروژن می باشند.
مانند ازتوباکتر ،سیانوباکتری ها
چرخه انجماد  /ذوب شدن

فرکانس
شکننده
گلسنگ بوته مانند
گلسنگ هایی که بصورت رشته هایی از درختان جنگلی
مناطق گرمسیری آویزان شده یا بصورت بوته مانند در سطح
زمینهای سرد قطبی یافت می شوند

سنجنده تمام فریم
فولویک اسید
بخشی ازمواد هیومیک استخراج شده از خاک که در اثر

)Freezing/thawing cycles(Sd

)Frequency(Rs
)Friable (See soil consistence
)Fruticose lichen(Sb

)Full frame sensors(Rs
)Fulvic acid (Sc

اسیدی کردن و بعد از رسوب هیومیک اسید در محلول باقی
می ماند.

مواد فرار (در مبحث تشکیل سنگهای آتشفشانی)
تابع
گروه عاملی
گروه معینی از اتم ها در مولکول که رفتار شیمیایی آنها قابل
پیش بینی است.
فرسایش شخمی
تلفیق

تابع فازی
منطق فازی
اندازه های فازی
تابع عضویت فازی
اعداد فازی
افراز فازی

)Fugitive constituents(Gl
)Function(Gs
)Functional group (Sc

)Furrow erosion (Sd
)Fusion (Rs

)Fuzzy function (Gi
Fuzzy logic
Fuzzy measures
Fuzzy membership function
Fuzzy numbers
Fuzzy partition

:مجموعه فازی
شکل مقابل مقایسه فازی با کریسپ را نشان می دهد

Fuzzy set

Letter G
g (see Subordinate characteristics of master horizonsfor other
letters used in soil profile description)
see also Gleization, here below
Gabion(Sd)
Gabion check dam
Gabion retaining wall
A gabion (from Italiangabbione meaning "big cage"; from Italian
gabbia and Latin cavea meaning "cage") is a welded wire cage,
cylinder or box filled with rocks, concrete, or sometimes sand and
soil for use in civil engineering, road building, slope stability, soil
conservation, military applications and landscaping.

Gain
Gain efficiency
)Gamma ray spectrometer (GR 320)

عالمتی برای نشان دادن وضعیت ماندآبی شدید یا شرایط
احیاء در خاک
گابیون
بند گابیونی
دیواره محافظ گابیونی
 یک قفسه سیمی بافته شده (تور سیمی) مکعبی یا،گابیون
 یا برخی مواقع سنگریزه و، بتن،سیلندری است که با سنگ
 پایداری، راهسازی،خاک پر شده و در سازههای مهندسی
 اهداف نظامی و نمای مناظر به کار، حفاظت خاک،شیب
 بندهای ساخته شده با گابیون و معموال، بند گابیونی.میرود
.پرشده با سنگ میباشند

سودمندی
سودمندی نسبی
اسپکترومتر گاما

رطوبت سنجی با اشعه گاما
تبادل گازی
فرآیندی فیزیکی است که در آن گازها در امتداد سطح اجسام
مانند سطح خاک تحت تاثیر اثر پخشیدگی حرکت می کنند.

ذرات کلوئیدی را به دو گروه سل (  ) Solو ژل تقسیم می
کنند .سیستم کلوئیدی مایع (سل) در اثر بهم پیوستن کلوئیدها
به صورت جامد یا نیمه جامد در می آید که ژل نامیده می
شود.
گوهر شناسی

کلیت بخشی
گیاهان تراریخته
گیاهانی هستند که در کشاورزی مورد استفاده قرار می
گیرند و  DNAآنان با روش مهمدسی ژنتیک تغییر پیدا
کرده اند .هدف وارد کردن یک صفت جدید مثال برای
مقاومت به بیماری یا سازگاری به حشکی در گیاه می باشد
که در گیاه اولیه وجود ندارد.

Gamma ray attenuation
)Gas exchange (Sph
is the physical process by which gases move passively
by diffusion across a surface, such as soil surface.

Gel

)Gemology(Gl

Generalization
)Genetic modified crops (Le
GM crops
Genetically modified crops (GM crops) are plants used in
agriculture, the DNA of which has
been modified using genetic engineering methods. ... In most
cases, the aim is to introduce a new trait to the plant which does
not occur naturally in the species.

تغییر ژنتیکی
فرایند تغییرمواد ژنتیکی یا ژنوم یک سلول با وارد
کردن DNAیک موجود دیگر

زمین شیمی
ژئوکدینگ
در بسیاری از پرژه ها باید داده های متفاوت (تصاویر با
توانهای تفکیک مکانی و طیفی) مورد استفاده در سامانه
اطالعات جغرافیایی به یک سیستم مشترک در آورده شده و
ذخیره بشوند و در اینصورت است که ژئوکدینک الزم می
آید.
تصویر ژئورفرنس شده از نقطه نظر هندسی تصحیح شده
نیست .برای حصول تصویر از هر نظر تصحیح شده (
 )corrected imageباید ژئوکدینگ انجام بشود.
ژئودتیک و ژئوسنتریک دو ترم در مبحث سیستم های

)Genetic transformation(Sb
A process by which the genetic material carried by an individual cell is altered
by the incorporation of foreign (exogenous) DNA into its genome.

Geochemistry
)Geocoding(Rs

)Geodetic (Rs

تصویر نقشه است .زمین را کروی می دانیم و در تهیه نقش
های کوچک مقیاس (یک میلیونیم و کوچک تر) مشکلی
پیش نمی آید ولی در تهیه نقشه بزرگ مقیاس مشکالتی
بوجود می آید و باید به فرضیه بیضی بودن کره زمین
(ژئودزی) روی آوریم

زمین ریخت (ژئوفرم)
سامانه ( یا سیستم) اطالعات جغرافیایی ( ویامکانی)
زمین شناسی
مقطع (افقی) زمین شناسی

)Geoform(Gm
)Geographic Information System (GIS
Geology
Geological cross section

قسمتی از نقشه زمین شناسی همدان (برگ شماره  ،D6مقیاس  :)۱:250000مقطعی که در باال آمده در امتداد خط مایل از گوشه چپ پائین به گوشه راست باال
میباشد .در این مقطع خطوط گسلها ،چینخوردگی و رو راندگی و غیره نشان داده شدهاند

فرسایش زمین ساختی
چکش زمین شناسی

)Geological erosion(Sd
Geological hamer

نقشه ساختار کلی زمین شناسی ایران (ایرانیکا )
)Geological map of Iran (a generalized geologic structure) (Gl

زون بندی ایران از نظر زمین شناسی

ادوار زمین شناسی
پرکامبرین -پالئوزوئیک (کامبرین ،اردویسین ،سیلورین،
دونین ،کربنیفر ،پرمین) -مزوزوئیک (تریاس ،ژوراسیک،

)Geological zones of Iran(Gl

Geologic Time Scale

کرتاسه) -سنوزوئیک (دوران سوم شامل پالئوسن ،ائوسن،
الیگوسن ،میوسن  ،پلیوسن  --و دوران چهارم شامل
پلئیستوسن و هولوسن)

تصحیح هندسی
دگرسازی هندسی
در مبحث تغییر سیستم های مختصات پیکسل های تصویر
(ژئورفرنسینگ)

)Geometric correction (Rs
)Geometric transformation (Rs

)Geomorphology(Gm
ژئومورفولوژی ( و یا زمین ریخت شناسی)

ریخت زمین
ژئوپدولوژی :کاربرد ژئومورفولوژی ،سنجش از دور
وسیستم اطالعات جغرافیایی با تاکید بر مدلسازی در
مطالعات خاک
روشی برای مطالعات خاک و زمین ریخت
این روش در ITCبه ابتکار پروفسور زینک ()۱۹۸۹
جایگزین روش فیریوگرافیگ شد
ژئوپالن

زمین مرجع
زمین مرجع کردن
انتقال نقاط کنترل (انطباق هم گفته میشود) بدو صورت :از
نقشه به تصویری و یا از تصویر به تصویر امکانپذیر است
Image to map registration

Geomorphic
Geopedology

Geopedologic approach

)Geo-plan (Gi

)Georeference(Rs
)Georeferencing(Rs

Image to Image registration

زمین ناودیس

زمین ساخت جهانی

قنات
انرژی آزاد گیبس
پتانسیل ترمودینامیکی که حداکثر کار برگشت پذیرقابل انجام
توسط یک سیستم را در دما و فشار ثابت نشان می دهد.

)Geosyncline (Gl

)Geotectonics(Gl
Ghanat (Qanat) see also Qanat digger

)Gibbs free energy (G) (Sc

Gibbsite (Al (OH)3 )(Gl)
One of the mineral forms of aluminium hydroxide; sometimes
called hydrargillite (hydrargillite)

Gilgai

Glacial(Gm)
Glacial deposits
Glacial outwash
Glacial till
Glacier (Gm)

گیبسیت
یکی از انواع هیدروکسید آلومینیوم

گیلگای
نوعی میکرورلیف که دراراضی با خاک های رسی
.(ورتیسول) دراثر انبساط و انقباض خاک تشکیل می شود

یخبندان
رسوبات یخچالی
بیرون شست یخی
 یخ نهشته،یخ رفتی
یخچال

الیه گالسیک ،
الیه ای به ضخامت  30سانتی متر یا بیشتر دارای  75درصد
یا بیشتر ذرات یخ فشرده شده که معموال در Gelisols
تشکیل می گردد.

Glacic layer
In Gelisols

گالسی :واژه ای است که از زبان فرانسه گرفته شده است .
گالسی فرسایشی نتیجه فرایند دشت سر سازی است در حالی
که گالسی انباشته ای نتیجه توده آبرفتگی است

)Glacis (Gm
)Erosional Glacis and Accumulational glacis (Gm

گالسود یکی از مدل هایی است برای ارزیابی و تهیه نقشه
تخریب خاک .اطالعاتی که کارشناس باید جمع آوری نماید
شامل فیزیوگرافی ،خاک ،زمین شناسی ،اقلیم (شامل نزوالت
آسمانی  ،متوسط درجه حرارت سالیانه ،پراکنش جمعیت،
نحوه کاربری اراضی ،پوشش گیاهی و مدارک و گزارشات

Glasod(Global Assessment of Soil Degradation) Model
)((FAO/UNESCO/ISRIC

موجود در زمینه نحوه زندگی و بهرهبرداری از اراضی و
تغییراتی که طی زمان در کاربری اراضی اتفاق افتاده می
باشد .
جدول ماتریکس گالسود
نمونه ای از فرم تکمیل شده برای منطقه ای در کشور کنیا

Glasod Matrix table

Glasod map of Iran
نقشه گالسود (تخریب خاک) ایران

گلی شدن فرایند احیاء شدن
فرایندی از پیدایش خاک در شرایط فقدان اکسیژن که به
تشکیل خاکهای گلی می انجامد

گلی سول  ،خاک های گلئی
گرمایش جهانی  ،گرم شدن زمین
افزایش میانگین دمای آب و هوای کره زمین که در اثر
فعالیت انسان و انتشار گازهای گلخانه ای اتفاق می افتد

Gleization

Gley soils
Gleysols= lower lvelunit of reference soil group (see World Soil
)Resources Reports No. 84
)Global warming (Le
The rising average temperature of Earth’s climate system

درخشش
گلوتامین سنتتاز
آین آنزیم نقش مهمی درمتابولیسم نیتروژن از طریق ساختن
گلوتامین ازگلوتامات و آمونیاک دارد.این آنزیم واکنش
ترکیب اسیدگلوتامیک با آمونیاک و تولید گلوتامین را انجام
می دهد.
2Glutamin+ADP+Pi

GS

)(Sb

)Glow(Rs
)Glutamine synthetase(GS

Glutamine+2NH3+ATP

نایس نوعی سنگ آذرین است که معموال دانه درشت و
دارای کانی فلدسپات  ،کوراتز و میکا می باشد

گوتیت
اکسی هیدروکسید آهن (پلی مورف آلفا) ،با فرمول
 FeOOHو به رنگ قهوه ای متمایل به زرد دیده می شود.

جی پی اس  -سامانه جهانی مکان یابی:

)Gneiss(Gl

)Goethite (Gl

)GPS (Ground Position System

صورت فلکی ماهواره ها روی مدارهای تثبیت شده روی
کره زمین (ماهواره ها گردش کره زمین را دنبال نمی کنند)

فروافتادگی

چگالی دانه
رنگ آمیزی گرم
روش رنگ آمیزی است برای اولین بار توسط باکتری شناس
دانمارکی هانس کریستین گرام ابداع شد .تقریبا ً اولین قدم در
شناسایی اولیه یک ارگانیسم باکتریایی است و برای تشخیص
و طبقه بندی گونه های باکتریایی به دو گروه بزرگ( باکتری
های گرم مثبت و باکتری های گرم منفی) استفاده می شود.
سلول های گرم مثبت دارای یک الیه ضخیم از پپتیدوگلیکان
در دیواره سلولی هستند که رنگ کریستال بنفش را به خود
می گیرند ولی سلول های گرم منفی دارای یک الیه
پپتیدوگلیکان نازک تر هستند که رنگ صورتی یا قرمز
سافرانین یا فوشین را جذب می کنند .باکتری های گرم مثبت
و گرم منفی در زیر میکروسکوپ به ترتیب به رنگ بنفش و
قرمز دیده می شوند.
گرانیت ( سنگ خارا)

تصویری از یک ماهواره:

)Graben (Gm

Grain density = particle density
)Gram staining (Sb

)Granite (Gl

ساختمان دانه ای
دانه بندی
سنگریزه
ریگی
گرانش -جاذبه
آب ثقلی
بارآبی
گروه بزرگ خاک
در سیستم رده بندی خاک روش USDA
گازهای گلخانه ای
گازهای دی اکسید کربن ،متان ،منواکسید نیتروژن و ....که
دراثر فعالیت انسان و مصرف سوخت های فسیلی( نفت ،
گاز ،زغال سنگ)  ،فعالیت های کشاورزی و دامداری ،
مصرف کودهای شیمیایی ،نابودی جنگل ها ،فرسایش خاک
....درهوا منتشر می شود

انقالب سبز
انقالب سبزدر دهه  ۱۹۶۰با هدف انتخاب و کشت ارقام گندم
و برنج پا کوتاه توانست تولید برنج و گندم درآسیا و
امریکای جنوبی را افزایش چشمگیری دهد.

Granular structure
Granulometry
Gravel
Gravelly
Gravity
Gravity water
Gravitational head
Great soil group

)Greenhouse gases(Le/Sd

)Green revolution(Le

آب سبز ،در اصطالح به آبی گفته می شود که بصورت
باران( پس ار تعرق از گیاهان) ریزش می کند و در خاک
ذخیره می گردد.
آب حاکستری ،در اصطالح به منابع آبی گفته می شود که
قبالآلوده شده است ،بطورمثال پس ازمصرف در کشاورزی
بعلت مصرف سموم و شستشوی عناصر غذایی .
شبکه
فرسایش ناخالص
 فرسایش خالصفرسایش ناخالص مقدار کل خاک فرسوده شده (جداشده از
سطح توسط بارندگی ،رواناب یا باد) از یک نقطه است.
فرسایش خالص مقدار نهایی تلفات خاک و برابر اختالف بین
فرسایش ناخالص و ترسیب است.

سود ناخالص (در ارزیابی اراضی :مابه التفاوت هزینه های
متغیر و سود تولید بدون در نظر گرفتن هزینه های ثابت)
تولید زیست توده ناخالص
تاخیر گروهی
نقاط کنترل زمینی
زمین یخچالی
اندازه یا وسعت سطح برداشت شده وسیله دوربین و یا
سنجش گر(تعیین کننده توان تفکیک مکانی)
فرونشست زمین

)Green water(Le
Green water is the water transpired by the plant that comes from
rain water stored in soil
)Grey water(Le
Grey water is the water that becomes polluted during production,
say in agriculture because of the leaching of nutrients and
pesticides.
)Grid(Gi
)Gross erosion(Sd
- Net erosion
The total mass of sediment (soil) that is effectively detached
away from a surface. Net erosion is the difference between gross
erosion anddeposition.

)Gross margin(Le
)Gross biomass production(Le
)Group delay(Gp
)Ground control points (GCP
)Ground morain(Gm
)Ground sampling distance (GSD
Ground subsidence

به حرکت سطح زمین به طرف پائین گفته میشود.

سطح زمین
حقیقت یابی زمینی -کنترل زمینی
بررسی های زمینی برای تایید و کنترل یافته های یک

)Ground surface(Gm
Ground truthing

بررسی هوایی یا واسنجی و کمی کردن مشاهدات هوایی یا
فضایی
آب زیر زمینی
جریان آب زیر زمینی
حد باالیی آب زیر زمینی
 مراحل مختلف رشد یک محصول شامل جوانه:فصل رشد
) بلوغ و رسیدگی، گرده افشانی، استقرار،زنی
دوره رشد

Groundwater (Gl)
Groundwater flow
Groundwater table
Growing cycle(Le)
Growing period(Le)

The length of the "growing season" or "growing period" (LGS or LGP), as defined by the Agro-Ecological Zones project
(FAO, 1978) is the period (in days) during a year when precipitation exceeds half the potential evapotranspiration. A period
required to evapotranspire an assumed 100 mm of water from excess precipitation stored in the soil profile is sometimes added.
No provision is made for stored soil moisture.

A Beginning Period

The beginning of the growing period occurs when precipitation (PPTN) equals half PET and marks the start to the normal rainy season,
shown as a in the fig. A value of one half PET has been chosen as germinating crops do not evapotranspire at the full rate of PET and false
starts to the rainy season are eliminated. The beginning marks the transition from the dry period to the "intermediate" period when PET/2 <
R < PET.
A wet (humid) Period: This is the period during which precipitation exceeds PET. The beginning and ending dates (shown
as b and c in the above fig., respectively) are the two points where the precipitation and PET curves cross.
An End to the Growing Period: The end of the growing period occurs at the point where the precipitation curve crosses the one-half
PET curve (labelled as d in the above fig.).
An End to the Growing Period: The end of the growing period occurs at the point where the precipitation curve crosses the one-half
PET curve (labelled as d in the above fig.).

Groyne (Gm)

دیواره آب شکن

A groyne is a rigid hydraulic structure built from an ocean shore or from a
bank that interrupts water flow and limits the movement of sediment. It is
usually made out of wood, concrete or stone.

زمین آبکندی
خندق/آبکند
 فرسایش خندقیA gully iscreated by running water, eroding sharply into soil, typically آبکند توسط آب جاری با فرسودن عمیق خاک و اغلب روی
on a hillside. Gullies resemble large ditches that are >30 Cm but can  خندقها گودالهایی نسبتا طویل و.دامنهها ایجاد میشود
also be metres to tens of metres in depth and width.
 اما ممکن است، سانتی مترهستند۳۰بزرگ با عمقی بیش از
 آبراهه های.عرض و عمق آن ها حتی به دهها متر هم برسد
 شیار نامیده میشوند (مراجعه شود به،کوچکتر از این
.)Rill
Gullied land
Gully (Sd)
- Gully erosion

Gully erosion (Sd)
Gullying(Sd)
Gypsan(Sm)
Gypsic
Gypsic horizon

Gypsids

)فرسایش آبکندی (نهری هم گفته شده
خندقی شدن
پوشش یا پوسته گچی
جیپسیک
افق جیپسیک

جیپسیدها
زیر رده ای از خاک های ارید ی سول دارای افق جیپسیک
 سانتی متری خاک100 یا پتروجیپسیک در عمق

گچ
نیاز گچی :مقدار گچ الزم برای کاهش سدیم تبادلی خاک به
سطحی قابل قبول ،به طوری که پراکنش ذرات کلوییدی
خاک اتفاق نیافتد.

)Gypsum (Gl
)Gypsum requirement (Le/Sc

Letter H
h
برای نشان دادن انباشتگی ماده آلی در یک افق خاک مثال
Ah
زیستگاه یا محیط طبیعی زندگی و رشد گیاهان ،حیوانات و
سایرجانداران

بهسازی زیستگاه طبیعی

”h See “Subordinate characteristics of master horizons:

)Habitat(Le

)Habitat restoration(Sd/Le

نیمه بیابانی
نیمه عمر
زمان الزم برای اینکه نیمی از یک ماده از بین برود یا غیر
فعال بشود .از این خصوصیت درسن یابی رسوبات و خاک،
با استفاده از کربن ۱۴-استفاده میشود
کلریت سدیم یا نمک خوراکی
خاک های شور
هالوزیت (هالوئی سیت)
کانی رس از نوع ( ۱/۱فیلوسیلیکاتی متشکل از یک الیه Si
و یک الیه  Alبا شکل لوله ای) .این کانی در خاکهای تشکیل
شده از خاکستر آتشفشان فراوان است

سختی سنج دستی

کمان یخچالی
سختی( در کانی)

)Half desert (Gm
Half life

)Halite (Gl
Halomorphic soils
Halloysite

Hand penetrometer

)Hanging glacial (Gm
Hardness

درجه سختی کانی ها را بر اساس  Mohs scaleتعیین میکنیم .سختی خاک را با استفاده از پنترومتر تعیین میکنیم.
سخت کفه یا سخت الیه
هرس زنی:
عملیات خاک ورزی در تهیه بستر بذر ،کنترل علف هرز یا
مخلوط کردن مواد پخش شده در سطح خاک و غیره
شبکه هارتیک
درهمزیستی میکوریز بیرونی(اکتومیکوریز) هیفهای قارچ
در بین سلولهای پوست ریشه بصورت شبکه های درهم
قرارگرفته که در برش عرضی بصورت دانه های زنجیر
مانند با دیواره نازک یا بصورت نردبانی با دیواره ضخیم
دیده می شوند .این شبکه محل نزدیکترین سطح تماس
سلولهای پوست ریشه و قارچ و نیز محل مبادله متابولیتها
بین دوطرف می باشد .

شاخص برداشت :بخشی از بیوماس خالص محصول که از

Hardpan
)Harrowing(Le

)(Sb

Hartig Net

)Harvest Index(Le

نظر اقتصادی مفید و قابل استفاده است
نوزاد کرم خاکی
نوزاد کرم های خاکی که از کوکون خارج می شوند .تعداد
نوزادهای متولد شده از هر کوکون در گونه های مختلف کرم
های خاکی متفاوت است.

)Hatchlings (Sb
Baby of earthworms that born from the cocoon. The number of
babies born from each cocoon varies in different species of
earthworms

Healthy soil

خاک عاری از آلودگی
گرما=حرارت
فلزات سنگین
فلزاتی که چگالی آنها بیش از  5مگا گرم بر متر مکعب
است .برخی از این فلزات عبارتند از جیوه ،سرب ،کادمیم،
کروم ،نیکل ،کبالت ،آهن ،روی ،مس ،منگنز و مولیبدن.
ارتفاع = بلندی (در پرواز هواپیما و ماهواره)
هماتیت (اکسید آهن برنگ قرمز)
دوجنسی
موجوداتی مانند کرم های خاکی که دارای هر دو اندام تناسلی
نر و هم ماده می باشند.

Heat
)Heavy metals (Sc

Height
Hematite (Gl)Fe2O3
)Hermaphrodite (Sb
Creatures such as earthworms that have both male and female
genitals

پایگانی و یا سلسله مراتبی
سیستمی مانند رده بندی خاک به روش آمریکایی
((USDA Soil Taxonomy
تپه
(زمین نما) تپه ماهوری
در روش تفسیرژئوپدولوژیک  ۷نوع زمین نما را جدا کرده
و در سطوح بعدی به زیر رده و گروه و زیر گروه تقسیم
میشوند .این هفت نوع عبارتند از  :دره ،دشت ،تقریبا دشت،
فالت ،دامنه ،تپه ماهوری و کوه
کوهک
سرازیری تپه (دامنه تپه)
افق هیستیک
افق سطحی خاک که معموال بین  ۲۰تا  ۴۰سانتی متر
ضخامت و در بیشترسال ها حداقل به مدت  ۳۰روز در
شرایط اشباع یا ماندابی قرار دارد  .حد اقل میزان کربن آلی
در این افق در صورت مخلوط شدن تا عمق  ۲۵سانتی متری
بیشتر از  ۱۶در صد می باشد

هیستوگرام) بافت نگار هم ترجمه شده است)
همسان -و یا یکسان  -سازی هیستوگرام (بافت نگار) روش
بارز سازی تصویر(تعداد پیکسل روی محور  Yو
 )۰-۲۵۶( DNروی محور )X

کج بیل

Hierarchy

Hill
)Hill-land (Hilland
See also Landscape

)Hillock (Gm
)Hillslope (Gm
Histic epipedon

)Histogram(Gi
)Histogram equalization (see also linear stretching)(Gi

)Hoe (Le

خرپشته
هولوسن
آخرین دوره از دوران چهارم که حدود یک صد هزار سال
پیش شروع شده وهنوز ادامه دارد
درختچه تاغ
این درختچه در مبارزه با بیابان زائی در کویر اطراف
کاشان و ابرقوی یزد و بسیاری جاهای دیگرکشت می شود.

طبقات هم شیب
همگن
باال آمدگی
تشکیل گرابن و هورست در سطح حرکات کوهزایی
(تصویری از هورست و گرابن در شمال کشور تایلند)

جریان رواناب هورتونی
جریان رواناب مازاد بر نفوذ که جریان هورتونی هم نامیده
میشود ،زمانی رخ میدهد که شدت بارندگی فراتر از
ظرفیت نفوذ خاک در یک ناحیه باشد.

Hogback (Gm) --→see Cuesta
)Holocene (Gl

)Holoxylon(Le/Sd

)Homocline(Gl
Homogeneous
)Horst (Gm

)Hortonian overland flow(Sd
The infiltration excess overland flow is formed (named also Hortonian
overland flow after Horton E. R.), when the rainfall intensity exceeds
the soil infiltration capacity in an area.

لکه داغی
وقتی زاویه خورشید بیشتر از  ۵۲درجه باشد لکه داغی
ایجاد می شود
هیو  ،ته رنگ (در دفترچه رنگ خاک)
شوری انسان ساخته
هیومیک اسید
بخشی از مواد هیومیک که توسط محلول های قلیایی رقیق
از خاک استخراج شده و بعد از اسیدی کردن رسوب می کند.

)Hot spot(Rs

Hue
Human-induced salinization
)Humic acid (Sc

)Humic substances (Sc

مواد هیومیک
دسته ای از مواد آلی زرد تا سیاه رنگ که وزن مولکولی
زیادی داشته و توسط واکنش های سنتز ثانویه در خاک
تشکیل می شوند.

نم مطلق و نم نسبی
هوموس سازی ویا هوموسی شدن
فرآیندی است که طی آن کربن بقایای آلی تغییرشکل داده و
از طریق واکنش های زیستی به مواد هیومیک تبدیل می

)Humidity (absolute, relative
)Humification(Sc

شود.

هیومین
بخشی ازمواد هیومیک خاک که توسط محلول های قلیایی
رقیق قابل استخراج نیست.
کلوئیدهای آلی خاک (هوموس)
بخش کم و بیش پایدار و به خوبی تجزیه شده مواد آلی خاک
در خاک های معدنی.

آبگیری ،هیدراته شدن
بهم پیوستن شیمیایی آب با مواد دیگر

ضریب آبگذری -ضریب هدایت آبی  -آبگذری
تعادل آبی
شیب هیدرولیکی
شعاع هیدرولیکی
آبنمود ،آبنگار ،هیدروگراف
 هیدروگراف رگبار/سیلآبنمود ،گراف (نموداری) است که تغییرات شدت یا دبی
جریان با زمان را در یک نقطه مشخص از یک رودخانه،
کانال یا آبراهه نشان میدهد .شدت یا دبی جریان معموال بر
حسب متر مکعب یا فوت مکعب بر ثانیه بیان میشود.

)Humin(Sc

)Humus(Sc

Hydration

Hydraulic conductivity
Hydraulic equilibrium
)Hydraulic gradient (Sd
)Hyraulic radius (Sd
)Hydrograph(Sd
- Storm/flood hydrograph
A hydrograph is a graph showing the rate of flow (discharge) versus
time past a specific point in a river, channel, or conduit carrying flow.
The rate of flow is typically expressed in cubic meters or cubic feet per
second (cms or cfs).

آب کافت یا هیدرولیز
واکنش شیمیایی که بین یک ماده و آب اتفاق می افتد.

سیکل هیدرولوژیکی (چرخه آب در خاک)

پارامترهای هیدرولوژیکی
خاک های هیدرومورف

)Hydrolysis(Sc

Hydrologic cycle

Hydrologic parameters
Hydromorphic soils

زیر راسته ای از خاک های درون منطقه ای
هیدروفیل  ،آبدوست
ذرات کلوئیدی  Solرا بر حسب قدرت جذب آب بدو دسته
هیدروفیل و هیدروفوب تقسیم کرده اند .اکسیدهای آهن و
آلومینیوم و منگنز آمورف جزو این دسته هستند .خصوصیت
دیگر این دسته این است که قدرت جذب ذرات کلوئید نسبت
به محلول خاک زیاد است
هیدروفوب ،آبگریز
مولکول ها و سطوحی که نسبت به مولکول های آب تمایل
کمی داشته و یا بدون تمایل هستند.

خاک های هیدروفوب (خاک های آبگریز)
خاک هایی که به دلیل تراکم زیاد میسلیوم های قارچی و یا
تبخیر و بازجذب مواد هیدروفوب در طی آتشسوزی ،دارای
خاصیت آبگریزی هستند.

میکای آبدار :نام دیگری برای ایلیت است.
هیدروا کسید
پلی مرهای هیدروکسی-آلومینیم
پلی مرهای آلومینیم دارای بار مثبت زیاد که در خاک های
اسیدی به صورت غیر تبادلی جذب سطحی فضای بین الیه
ای کانی های رس قابل انبساط شده و بخش عمده ای از بار
وابسته به  pHو اسیدیتی باقی مانده را شامل می شوند.

ورمیکولیت با هیدروکسی بین الیه ای
ورمیکولیتی که فضای بین الیه ای آن به طور ناقص با پلی
مرهای هیدروکسی آلومینیم پر شده است.

)Hydrophillic(Sc

)Hydrophobe(Sc/Sph

Hydrophobic soils

)Hydrous mica (Gl/Sc
Hydroxide
)Hydroxy-aluminum polymers (Sc

)Hydroxy-interlayered vermiculite (HIV) (Sc/Gl

هیف یا ریسه

)Hypha (Sb

مدل ذهنی ،فرضیه ،برانگاشت
فرضیه ای كه در حال حاضر به اثبات نرسیده ولی در زمینه
آن شرح و استدالل صورت گرفته باشد
پس ماند (پسماند)
خلل و فرج خاک در راستای پیوسته خود ،ابعاد متفاوتی
دارند که این باعث واپس زدگی آب از منفذ باریک به منفذی
برزگ ترو برعکس می شود

Hypothesis

)Hysteresis(Sph

Letter I
یخکوه
یخ انبارسنتی

)Iceberg (Gm
Ice-cistern

دو نمونه از یخچال (سنتی) در ابرقو (شکل مقابل) و در
خورموج استان بوشهر

مدل درون یابی جبری یا تجربی
در این روش نقاط همسایه براساس تعداد یا فاصله تعریف می
شوند

سنگ های آذرین
آیکونوس

کانی ایلیت
یک کانی رسی  :۱/۲دارای دو ورقه سیلیکاته تتراهدرال
و یک ورقه الومینیم اکتاهدرال می باشد.

نوردهی
افق انباشته
انباشتگی ،فرایند تجمع موادازافق های باالیی درافق های
پایین ترخاک که در نهایت موجب تشکیل افق تجمع رس و یا
مواد دیگرمی شود.

)IDW (Gi

Igneous rocks
IKONOS
IKONOS was a commercial Earth observation satellite and was
the first to collect publicly available high-resolution imagery at 1and 4-meter resolution. It collected multispectral and
panchromatic imagery.

Illite

)Illumination(Rs
Illuvial horizon
Illuviation
See eluviation

Imagery (Rs)

Image classification(Rs)
Image coordinate system(Rs)
Image enhancement(Rs)

تصویر
 مثال،این اصطالح برای داده های رقومی بکار میرود
IKONOS  و یاTM تصویر
طبقه بندی = آنالیز = تفسیر تصاویر ماهواره ای
سیستم مختصات تصویر
افزایش کیفیت تصویر

Image enhancement techniques are mathematical techniques that are
aimed at realizing improvement in the quality of a given image. The
result is another image that demonstrates certain features in a manner
that is better in some sense as compared to their appearance in the
original image.

Image fusion(Rs)
Image interpretation(Rs)
Image matching(Rs)
Image processing system(Rs)
Image sensor (Imager)(Rs)
Image to image registration(Rs)
Image to map registration(Rs)
Imagery(Rs)
Imogolite (Sc)

Impeded drainage

تلفیق تصاویر
تفسیر تصویر ماهواره ای (چشمی و یا با استفاده از نرم
)افزار نصب شده روی کامپیوتر
جفت و جور کردن
سیستم پردازش تصویر
سنجنده = سنجش گر
انطباق تصویر خام با تصویر تصحیح شده
انطباق تصویر با نقشه
)تصویر پردازی (مثال لندست
ایموگولیت
Al4Si2O10.5H2O
آلومینوسیلیکات آبدار در اندازه رس که پاراکریستالین بوده و
.بیشتر در خاک های با منشاء آتشفشانی یافت می شوند

زهکشی دشوار

نفوذ نا پذیر ،غیر قابل نفوذ
آبگیر
کوهک
خاک های رده اینسپتی سول
(با افق شاخص کامبیک)

زاویه تابش

Impervious
Impoundment
)Incelberg(Gm
Inceptisols

)Incidence angle (Rs
Incident energy

انرژی تابشی
زاویه میل
پیسه یا اراضی متفرقه
در شکل مقابل اراضی متفرقه یا پیسه های  Bو  Eرا
بخوبی در واحد نقشه جدا شده را می بینیم

نمایه
شاخص حداکثر کاهش
فاکتوری است که با استفاده از آن مقیاس نقشه می تواند تا

Inclination angle
Inclusion: Soils included in a map delineation seldom all belong to
one taxonomic unit

Index
(IMR)Index of Maximum Reduction

قبل از این که میانگین اندازه محدوده ها ( averaged size
 )delineationبا میزان  MLDبرابر شود (قبل از این که
نصف نقشه غیرخوانا بشود) ،مورد ارزیابی قرار بگیرد.
 IMRبا تقسیم کردن  ASDبر  MLDبدست می آید و تعیین
می کند که آیا مقیاس انتخابی نقشه با اندازه های واقعی
واحدها هم خوانی دارد( .ارجاع به )ASD
معرف ،معیار
بومی
دانش بومی
دانشی که در یک منطقه و یا یک کشور شکل گرفته
وبصورتی سنت شده است
سخت شده
سخت شدن ته نشست ها
انقالب صنعتی
انقالب صنعتی که به انقالب صنعتی اول نیز شناخته میشود
به دگرگونی و تحوالت های علمی بزرگ در صنعت،
کشاورزی ،تولید و حمل و نقل که از سال  ۱۷۶۰شروع و
تا سال  ۱۸۴۰اتفاق افتاد گفته می شود .این تحوالت ابتدا در
انگلستان آغاز شد و سپس به اروپا و آمریکا راه یافت.

نوار آلودگی
در برقراری همزیستی بین باکتریهای ریزوبیوم و
گیاهان لگوم ،بالفاصله پس از ورود باکتری به داخل
تارکشنده ،گیاه ماده لزجی دور باکتری ترشح کرده و
دیواره ای از جنس دیواره سلولی گیاه به دور باکتری
درحال تکثیر تشکیل می گردد و نوار ایجاد شده به
سمت پایه تار حرکت کرده و با ایجاد انشعاباتی وارد
سلول های پوست ریشه می شود.

مکانیسم استنتاج

Indicator
Indigeous
)Indigeousknowledge(Le

Indurated
Induration
Industrial Revolution

)Infection thread(Sb

Inference mechanism
)Infilling (Sm
Chn: Channel, Vu: Vugh, Ve: Vesicle, Pn: Plain, OM: Organic matter, NFC: Needle fiber calcite

پرشدگی (فصل هفتم کتاب خاک های ایران ،اسپرینگر )۲۰۱۸
نفوذ
ورود رو به پائین آب از سطح خاک به درون آن
گنجایش نفوذپذیری یا ظرفیت نفوذ
حداکثر مقدار نفوذ آب به خاک است.
ظرفیت نفوذ یا شدت نفوذ
نفوذ سنج
وسیله ای برای انداه گیری سرعت یا حجم ورودی مایع
(معموال آب) به درون خاک

فروسرخ یا مادون قرمز
فروسرخ دورفروسرخ میانهفروسرخ نزدیک
تذکر :عکس هوایی زیرپانکروماتیک (توجه به رنگ خاکستری
آب رودخانه) و عکس روبرو همین منطقه را نشان میدهد که با
فیلم مادون قرمزعکسبرداری شده است (توجه به رنگ سیاه آب
رودخانه)

Infiltration
)Infiltration capacity (Sph
It is the maximum rate of infiltration
Infiltration rate
Infiltrometer:
-Single ring
-Double ring

)Infrared (IR) (Rs
-Far Infrared
-Middle Infrared
-Near Infrared

تلقیح
انتخاب یک/چند سویه مناسب میکروارگانیسم ،تکثیر و سپس
افزودن آن ها به خاک یا گیاه به منظور تامین سالمت
گیاه(بیوکنترل) و یا بهبود تغذیه و رشدو نموگیاه ،افزایش
مقاومت گیاه به تنشهای محیطی و بهبود ویژگی های
خاک(کودزیستی) را تلقیح گویند.
معدنی
به هزماده شییایی عاری از کربن و هیدروژن گفته می شود.
مثال :در نیترات ها ( ٔ )NO2نیتروژن معدنی است در حالی
که نیتروژن موجود در اوره ( ) NH2CONHمعدنی نیست
نهاده (درمبحث ارزیابی اراضی شامل کود ،آب ،سم ،کارگر
و غیره میشود ،ولی این واژه مفاهیم مختلفی در مباحث دیگر
مثل استفاده آن درکامپیوتر دارد)
جذب سطحی کره درونی
جذبی که باحذف مولکول های آب کره آب پوشی واقع در
فضای بین یون های جذب سطحی شده و سطح همراه است.

)Inocculation(Sb

Inorganic

Input

)Inner sphere adsorption(Sc

حشره کش
درجا  ،در محل
(خاک هایی که در جا یعنی در محل سنگ مادری تشکیل
شده اند)
)Insolation (Rs
تابش خورشید
)Interpolation(Gi
درونیابی
درونیابی نوعی از تخمین و روش ایجاد داده جدید در دامنه Interpolation is a type of estimation, a method of constructing new
data points within the range of a discrete set of known data points.
یک سری گسسته از نقاط مشاهداتی است.
)Insecticide(Le
)In situ (example: in situ soil formation

)Interrill erosion(Sd
فرسایش بینشیاری
فرایند جداشدن ذرات در اثر برخورد قطرات باران و انتقال A process of soil detachment by the impact of raindrops, transport
by shallow sheet flow, and delivery to rill channels.
توسط جریان رواناب ورقهای کم عمق و تحویل آن به آبراهه
شیار.

تداخل الیه ای
مخلوط شدن انواع مختلف الیه های سیلیکاتی در امتداد بعد
 cدر یک فیلوسیلیکات .این تداخل می تواند تصادفی یا منظم
باشد.

روش وزن دهی عکس فاصله
آبپوشی یون
جهت گیری کردن و پیوند یافتن مولکول های آب در سطح
یک یون.

)Interstratification (Sc

)Inverse Distance Weighting (IDW) (Gi
)Ion hydration (Sc

الکترود یون گزین (الکترود ویژه یون)
یک حسگر الکتروشیمیایی که پتانسیل آن وقتی به یک
الکترود مرجع مناسب متصل است به لگاریتم فعالیت یک
یون معین در محلول آبی بستگی دارد.

)Ion-selective electron (Specific ion electrode)(Sc

انتخاب گری یون
جذب سطحی نسبی یک یون در مقایسه با سایر یون ها توسط
فاز جامد.

)Ion selectivity(Sc

قدرت یونی
پارامتری است برای برآورد برهم کنش های الکترواستاتیک
یون ها در یک محلول .برای محاسبه آن از حاصل ضرب
غلظت کاتیون و آنیون در توان دوم ظرفیت آن ها میانگین
گیری می شود.

)Ionic strength (Sc

مواد همسان
مواد معدنی را می توان به انواع بلورین و غیربلورین یا
آمورف تقسیم کرد .مواد بلورین اتم هایی دارند که در یک
الگوی سه بعدی به نام شبﻜه بلورین آرایش یافته اند .اغلب
کانی ها بلورین و ناهمسان هستند یعنی با تغییر جهت بلور
خواص فیزیﻜی ساده آن ها (مانند سرعت انتقال نور ،سختی)
تغییر خواهد کرد  .در مواد غیر بلورین اتم ها آرایش
تصادفی دارند و به صورت توده های همسان عمل میکنند.
گنجایش نفوذ پذیری و یا ظرفیت نفوذ

)Isotropic (Sm

اندازه دید لحظه ای سنجنده بر روی زمین
ابزار (مثال تخته سه پایه و یا گیرنده جی پی اس)
زهکشی یک پارچه
مدیریت تلفبقی آفات
مدیریت یک پارچه منابع آب
مدیریت یک پارچه منابع آب شامل اقدامات فنی  ،سیاست و
ابزارهای اقتصادی  ،حکمرانی آب ،اقدامات و روش ها ،

See also Anisotropic

)Infiltration capacity (Sph

It is the maximum rate of infiltration
)Instantaneous field of view (IFOV
Instrument
Integrated drainage
Intergrated pest management, IPM
Integarted water resources management

شرایط محیطی ،اجرا و مطالعات موردی می باشد

حقوق مالکیت معنوی
شدت
کشاورزی فشرده یا متمرکز
نظام تولید کشاورزی که در آن از نیروی کار ،کود  ،سموم
 ،مواد شمیایی و  .....زیادی برای افزایش تولیداستفاده می
شود .این نظام کشاورزی در بسیاری از کشورهای اروپایی
رایج است .

Intellectual property right
Intensity
Intensive agriculture

شدت خاکزایی
گیرش گیاهی
مهار باران توسط گیاهان ؛ بخشی از باران که توسط پوشش
گیاهی گرفته می شود
جریان زیر سطحی
میان دو آب یا میان رفت
دامنه های بین دو دره یا آبراهه

Intensity of soil formation
)Interception (Sd

بینابین ،حد واسط
بین دانه ای
نرخ بازدهی سرمایه (در ارزیابی اراضی :حداکثر نرخ بهره
ای که یک طرح می تواند به منابع مصرفی بپردازد)
فرسایش بین شیاری
بین رشته ای (تخصص های مختلف)
دخالت
رادار ایفسار

Interflow
)Interfluve (Gm

Intergrade
)Intergranular (Sm
)Internal rate of return(Le
)Interrill erosion (Sd
Interdisciplinary
Interference
)Interferometric synthetic aperture radar(IfSAR)(Rs

•

•

•

•

•

•

Intermittent (stream) (Rs)
Interpolation(Gi)

Interpretation elements(Rs)

Interpretation legend
Interrill erosion
a process of soil detachment by the impact of raindrops, transport
by shallow sheet flow, and delivery to rill channels
Interstices
Intrazonal soils

Intrusive rocks (Gl)
Ions
Ionic activity
Ionic strength
Irradiance (Rs)
Irrigation:
Surface irrigation. Water is distributed over and across land by
gravity, no mechanical pump involved.
Drip irrigation.
Sprinkler irrigation.
Center pivot irrigation.
Sub-irrigation.
Manual irrigation.
Irrigable land
Iron pan
Isomorphic substitution(Sc)
The replacement of one atom by another of similar size in a crystal
structure without disrupting or seriously changing the structure. When a
substituting cation is of a smaller valence than the cation it is replacing,
there is a net negative charge on the structure.

Isomorphism (Sc/Gl)

)رود خانه دوره ای ( یا موقتی
رود یا بخشی از رود که تمام سال جریان ندارد
انترپوالسیون = میان یابی یا درون یابی
برآورد میزان متغیر پیوسته در مناطق نمونه گیری نشده با
 روش های درون.استفاده از مقادیر معلوم در نقاط همسایه
) و زمینIDW یابی به دو رده ی جبری (مانند جبری محلی
 ) تقسیم می شوندKriging آماری (مانند کریجینگ
:عناصر تفسیر
) به۱۹۶۰ در روش تفسیر عکس هوایی (پروفسور بورینگ
 عارضه های سطح زمین مانندElement Analysis اسم
،  نحوه استفاده از اراضی، گیاهان طبیعی،پستی و بلندی
زهکش طبیعی و غیره که برای تفسیر معتبر و مناسب بودند
عنصر نامیده میشدند
راهنمای نقشه تفسیر
فرسایش بین شیاری
روزنه ها
 در تشکیل این خاک ها عوامل: خاک های درون منطقه ای
دیگری بجز اقلیم دخالت داشته و نسبتا تکامل یافته هستند
) گلیی سول، رندزینا:(مثال
)سنگ های آذرین درونی (مانند گابرو و گرانیت
یون ها
فعالیت یونی
قدرت یونی
جریان انرژی در واحد سطح
آبیاری

اراضی قابل آبیاری
کفه آهن دار
 جانشینی همشکل،جایگزینی همشکل
جایگزینی یک اتم توسط اتم دیگری با اندازه تقریبا ً مشابه
 بدون ایجاد،ولی نه الزاما ً همبار در یک ساختار بلورین
.تغییرات مخرب در آن
ایزومورفیسم

An example is albite (NaAlSi3O8) and orthoclase (KAlSi3O8) feldspars.
In the feldspar crystal structure, Na (sodium) and K (potassium) are
alkalis and can substitute freely for one another, so that all compositions
between albite and orthoclase may exist.

Isostasy (Gl)
Isoterms

هم ستاری
هم دما

جسم ایزوتوپ ،همسا
بعضی از این اجسام پرتو زا هستند

)Isotope(Rs

ایزوواریوگرام
از شیوه های زمین آماری است که برای بررسی تغییرات
تعدادی ویژگیهای خاک به کار می رود

)Isovariograms(Gl

Letter J
اختالل (در مبحث جی پی اس)

Jamming

جروسایت  :نتیجه اکسیده شدن سولفید آهن است .در خاک
اسیدی (  )pH of <3.5تاالب های ساحلی بصورت پوشش
زرد رنگ روی خاکدانه ها دیده میشوند

) ) Jarosite (KFe (OH) (SO
4 2

شکاف (شکستگی طبقات سنگی بدون افتادگی)

6

3+
3

Joints

خط شکاف

Joint line

جهش

Jumping

ژوراسیک :دوره ای از دوران دوم که  ۲۰۸میلیون سال
پیش شروع شد
رودخانه جوان

Jurassic
Juvenile river

Letter K
 Kبرای نشان دادن انباشتگی پیدایشی کربنات ها (غالبا از
نوع کربنات کلسیم) در افقی از خاک مانند  Bkکه نشان
دهنده وجود آهک در افق  Bاست
افق کندیک
افق زیرین خاک که حداقل  ۳۰سانتی متر ضخامت دارد و
از انتقال وتجمع رس با ظرفیت تبادلی کم ( کمتر از۱۶

K

Kandic Horizon

سانتی مول بر کیلو گرم رس) مانند کاتولی نیت تشکیل می
گردد.

کائولن ،خاک چینی

)Kaolin (Gl

کائولینیت
نوعی کانی رس دارای یک ورقه سیلیکات تتراهدرال و یک
ورقه الومنیوم اکتاهدرال است

)Kaolinite (Gl

شیارآهکی (حاصل پدیده انحالل)
کارست (نتیجه انحالل سنگ آهک ،گچ و دولومیت) .این ترم
از زبان کروات (یوگسالوی سابق) گرفته شده است

Karren
)Karst (as example in dolomitic limestone in S. Spain; ElTorcal

تپه های کارستی
چشمه کارستی

Karst hills
Karst spring
Kinds of map units

Kinetic energy of rainfall(Sd)
The rainfall kinetic energy is one of the useful indicators in the
potential ability of rainfall for separating soil particles from the
soil surface. Basically, the rainfall kinetic energy results from the
kinetic energy of individual raindrops that strikes the soil.

Knickpoint
Knoll
Knowledge base
Kőppen’s Climate classification

تعیین نوع واحد نقشه
انرژی جنبشی باران
انرژی جنبشی باران شاخص مفیدی است که توانایی بالقوه
-باران را برای جداکردن ذرات خاک از سطح خاک بیان می
 اساسا انرژی جنبشی باران ماحصل انرژی جنبشی تک.کند
.تک قطراتی است که به سطح خاک برخورد می کنند
رود شکن
تپه یا پشته مدور کوچک
دانش مبنا و یا پایه
طبقه بندی اقلیم بر اساس روش کوپن

کریجینگ :یک تخمینگر نا اریب با کمترین واریانس تخمین

)Kriging (in geostatistics

در این روش که درون یابی احتمالی نیز خوانده میشود ،نقاط
مجهول را بر اساس خود همبستگی بین نقاط اندازگیری شده
و ساختار فضایی آنها پیش بینی می کنند.
 کریجینگ ساده Simple کریجینگ معمولیOrdinary کریجینگ شاخص Indicator -کزیجینگ منفصل یا گسسته Disjunctive

کروتوینا
حفره ای است که کرم خاکی و یا هر موجود زنده دیگری در
خاک حفر کرده و بعدا وسیله مواد معدنی و آلی منتقل شده از
افق دیگری پر شده باشد

)Krotovina(crotovina
An animal burrow that has been filled with organic or mineral
material from another soil horizon

جعبه (قالب) نمونه گیری کوبینا (میکرومورفولوژی)

Kubiena box

Letter L
فلوم/کرت آزمایشگاهی
 فلوم شیب پذیرکانال مصنوعی که برای مطالعات هیدرولیکی ،فرسایش و
انتقال رسوب از مواد مختلفی ساخته شده و شیب آن قابل
تنظیم است ،معموال یک مخزن تامین آب در باالدست و یک
قیف یا ابزار جمعآوری رواناب در خروجی دارد.

)Laboratory Flume(Sd
- Tilting flume
A flume is a human-made channel for hydraulic, soil erosion and
sediment transport studies in laboratory. Its slope usually is
adjustable.

بخش ایجاد
روان آب

فلوم آزمایشگاهی (گروه علوم خاک دانشگاه گیالن)

الکولیت یا گدازه بین الیه ای
دریاچه ای
نهشته دریاچه ای

فلوم شیب-
پذیر
دانشگاه
گریفیث

5.8 m

1m

)Laccolith (see Batholit
)Lacustrine(Gm
)Lacustrine deposit(Gm

الیه های بسیارباریک رسی درعمق خاک که معموال بوسیله
نوارهایی با بافت درشت ترازهم جدا شده اند

Lamellae

)Laminar flow(Sd
جریان الیهای
جریان سیالها به دو نوع مختلف گروهبندی میشود :جریان Fluid flows can be divided into two different types: laminar flows
الیهای و جریان متالطم .جریان الیهای زمانی رخ میدهد که and turbulent flows. Laminar flow occurs when the viscous forces
نیروهای لزوجت غالب بوده و جریان سیال در الیههای بیare predominant and the fluid flows in infinitesimal parallel layers -
with no disruption between them.
نهایت ریز موازی و بدون اختالل جریان مییابد.

رگه  ،الیه بندی
رگه (الیه) های با ضخامت کمتر از یک سانتیمتر در سنگ
های رسوبی و یا رگه هایی که بصورت افقی در خاک قابل
تشریح می باشند
اراضی یا سرزمین
قابلیت اراضی
کالس و زیر کالس قابلیت اراضی
پوشش زمین
خصوصیت اراضی
طبقه بندی اراضی
طبقه بندی استعداد اراضی
( روش وزارت کشاورزی آمریکا)

Lamination

)Land(Le
)Land capability(Le
)Land capability class/ subclass(Le
)Land cover(Le
)Land characteristic(Le
Land classification
Land capability classification

تخریب اراضی
ارزیابی اراضی
شکل زمین
در رده بندی ژئوپدولوژیک این واژه به معنای آخرین و
کوچک ترین کالس رده بندی می باشد.
اصالح اراضی
شاخص اراضی :معیاری از درجه مرغوبیت کلی اراضی
برای استفاده مورد نظر می باشد
کیفیت اراضی
(مثال :دسترسی به اکسیژن در محیط ریشه ،دسترسی به
عناصر غذایی)
زمین نما و یا زمین خطه
در روش ژئوپدولوژی ( ) Zinckهفت لندسکیپ پیشنهاد شده
است.
در شکل مقابل چهار واحد کوه ،تپه ماهور،دره و اراضی
دامنه نشان داده شده اند.
برای مطالعه بیش تر به کتاب ژئوپدولوژی مراجعه شود.

ماهواره لندست
زمین نما ،منظر گاه ،زمین خطه
مدلسازی چشم انداز (زمین خطه=لندسکیپ)

)Land degradation(Sd
Land evaluation
)Landform (Gm
In Geopedologic approach:
Landscape-Relief form- Lithology- landform
Example: Valley-Terrace-Alluvium- Tread
Land improvement
)Land Index(Le
Land quality
)(examples: Oxygen availability, nutrient availability, etc.

Landscape
(Examples: Mountains, Hilland, Plateaux, Piedmont, Plain, Peneplain,
)Valley

)Landsat satellite (Rs
Landscape
Landscape modeling

رانش ،لغزش ،زمین لغزه

)Landslide (Gm

Landslide distribution map of Iran
نقشه گسترش زمین لغزه ایران

تناسب ( ویا استعداد) اراضی
واحد اراضی
نقشه کاربری اراضی (نقشه استفاده از اراضی)
برنامه ریزی کاربری سرزمین
شکل مقابل ده مرحله در مطالعه کاربری زمین (اراضی) به
روش پیشنهادی  FAOرا نشان می دهد .ارزیابی اراضی
 Land suitability evaluationمرحله پنجم است

)Land suitability (eg., FAO system) (Le
)Land unit(Le
)Land use map(Le
)Land use planning (Le

احتیاجات یا نیاز های کاربری اراضی
شیار انحاللی
لیزر
سرریز جانبی
التریت

خاک التریتی
التریتی شدن (تشکیل خاک های قرمز رنگ نظیر اکسی
سول ها در مناطق استوایی )
شبکه
آرایش هندسی منظم نقاط در یک صفحه یا فضا .شبکه
یک واژه ریاضی است که برای توصیف نحوه توزیع
گروه تکرار شونده ای از اتم ها در یک ساختمان بلورین
مورد استفاده قرار می گیرد.

)Land use requirements(Le
)Lapiez(Gm
)Laser (light amplification by stimulated emission of radiation)(Rs
)Lateral flow spillway (Gm
)Laterite (Gl
)(Ironstone according to Soil Taxonomy

Lateritic soil
Lateritization
)Lattice (-structure) (Gl/Sc

عرض-/طول جغرافیائی

)Latitude/Longitude (Lat/Lon)(Gs

گدازه
الیه
در خاک الیه  CوR
• در زمین شناسی الیه های سنگی
• در کانی شناسی رس آرایش ورقه ها در
کائولینیت ،ایلیت و غیره
• در سامانه اطالعات جغرافیایی الیه هایی مانند
راه ها ،پستی و بلندی ،پوشش گیاهی ،رخنمون
ها و غیره که مجموعا تصویری از سطح زمین
را ارئه میدهند (شکل مقابل)

)Lava (Gl
)Layer(Gi

بار الیه ای
مقدار بار خالص حاصل از جانشینی همشکل به ازای
واحد فرمولی کانی رس که توسط یون های با بار مخالف
موجود درخارج از الیه خنثی می شود

)Layer charge (Sc

لیزر

Lazer
(Light Amplification by Simulation Emission of Radiation): A device that
)emits light (Rs

آبشویی ( آبشویه)
خروج مواد محلول از ناحیه به ناحیه دیگر خاک از
طریق حرکت آب در پروفیل.

شاخص سطح برگ
شاخصی که در پوشش های گیاهی متراکم و مدلسازی
تولید محصول استفاده میشود .مقدار این شاخص بین -۱و
 ۱متغیر است
حداقل تنظیم مربع
باد پناه

بادپناه
راهنمای نقشه

Leaching

)Leaf Area Index (Rs

Least square adjustment
Lee

)Leeward (Gm
Legend

لپیدوکروسیتFeOOH
یک اکسی هیدروکسید آهن به رنگ نارنجی که در
منقوطه ها و سخت دانه ها در خاکهای خیس یافت می
شود.

انتقال رس بصورت ذرات معلق به افق پایین
تردراثرفرایند آبشویی .

بند سرریزی

)Lepidocrocite (Sc
Lessivage
.

Levee- decantation basin

برای شرح بیشتر به کتاب ئوپدولوژی از انتشارات موسسه تحقیقا ت خاک و آب مراجعه شود

بند سرریزی یا آب بند (در ژئومورفولوژی) :لکه ها و پهنه
های سفیدی که در عکس هوایی مشاهده میشوند.

)Levee (as seen on air-photo

 Point barsرا هم مشاهده کنید

لیدار
تکنیکی است در سنجش از دور که جهت جمع آوری
اطالعات توپوگرافیکی استفاده میشود و بر پایه استفاده از
اندازه گیری فاصله با تابش نور لیزر استوار است; سیستمی
مجهز به دستگاهی که نور لیزر می تاباند و دریافت می کند

Lidar (Light Detection and Ranging): An active type of sensor

امواج لیدار

نور
سخت دانه آهکی
نیاز آهکی
مقدارمواد آهکی الزم بر حسب کربنات کلسیم معادل که به
منظور افزایش  pHو یا کاهش غلظت آلومینیم محلول در
حجم یا جرم معینی از خاک به کار برده می شود.

سنگ آهک
آهک دهی
محدودیت ها
عامل باز دارنده یا محدود کننده
الیه محدود کننده
لیمونیت (اکسید آهن زرد رنگ  :ئیدراته شدن هماتیت)
با فرمول FeO (OH) nH2O
تعادل هیستوگرام خطی
سنجنده های با نظم خطی
بسط یا توسعه خطی (روش بارزسازی تصویر)

Lidar waves

)Light(Rs
Lime concretion
)Lime requirement (Le/Sc

Limestone
)Liming (Le
Limitations
)Limiting factor (Le
)Limiting layer(Le
)Limonite (Gl
)Linear histogram stretching(Gi/ Rs
)Linear array sensors(Rs
)Linear stretching(Gi

حد سیالن یا حد روانی
لیتیوفوریت(Al,Li)MnO2(OH)2
یک اکسید منگنز سیاه رنگ که دارای ساختمان الیه ای بوده
و در ندول های آهن-منگنز درخاک های اسیدی یافت می
شود.

انقطاع سنگی
الیه ای در خاک که در اثر فرایندهای ژئولوژیک تشکیل
شده است و ارتباطی با فراینده خاکسازی درآن خاک ندارد.

ساحلی
لیتوسل
خاک های جوان و معموال کم عمق

Liquid limit
)Lithiophorite (Gl/Sc

Lithologic discontinuities

)Lithoral(Gm
Lithosols

الشبرگ
معیشت  ،زندگی
لوم
شن درشت لومی
شن لومی
تغییرات مکانی
لس ،باد نهشته (خاک باد آورده)
بندهای الواری
بندهای الواری همانگونه که از اسم ان مشخص است از
الوارو دیرکهای چوبی و در عرض خندق ساخته میشوند.

گمگشت بعدی سیگنال
سست (در تشریح پایداری خاک)
فروبوم -اراضی پست
فیلترپایین گذر
حد خمیری
رطوبتی است که در رطوبت های کمتر از آن خاک حالت
خمیری نداشته و در صورتی که فتیله ای از خاک به قطر ۳
میلیمتر(توسط دست) تهیه کنیم ،این فتیله نمی تواند پایدار
مانده و می شکند
زاویه دید
جدول نمایش ارزشهای ورودی و خروجی
صدف سنگ یا لوماشل
نمونه ای از لوماشل (شکل مقابل) از صخره ساحل خلیج
فارس در بوشهر
(شکل زیر  ،شادروان مهندس بنایی در حال بررسی این سنگ ها)

Litter
Livelihood
Loam
Loamy coarse sand
Loamy sand
Local transformation
Loess
)Log wood check dam(Sd
Log check dams made of logs and posts are placed across the gully.

)Loss of lock (in GPS
Loose
)Lowland (Gm
)Low pass filter(Rs
)Lower liquid limit(Sph

)Look angle(Rs
)Look-Up Table= LUT(Rs
)Lumashl stone (Gl

لومن
واحد اندازه گیری درخشندگی
درخشندگی
آن مقدار انرژی که بیننده از منبع نور دریافت میکند
مدل یکپارچه
در مدل یکپارچه ،منطقه یا حوضه مورد مطالعه به عنوان
یک کلیت در نظر گرفته میشوند و با یک سری از
پارامترهای منفرد مثال یک عدد برای شیب ،پوشش ،خاک،
بارندگی ،دما و غیره توصیف میشود .به توضیح مدل
توزیعی/گسترده مراجعه شود.

)Lumen(Rs
)Luminance(Rs
)Lumped model(Sd
In lumped models, the region or watershed being modeled is
treated as a single entity characterized by a single set of
parameters such as slope,aspect, vegetation, soils, precipitation,
temperature, etc.

Graphicalrepresentationsof (a) lumped (b) semidistributedand (c) distributed hydrologic models
(Paudel et al., 2009).

الیسیمتر

Lysimeter

Letter M
 mنمادی برای نشان دادن سیمانی شدن خاک (در تشریح
نیمرخ خاک)
عناصر پر مصرف -ماکروالمنت
ازت ،فسفر ،پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم و گوگرد
منافذ درشت (منافذ تهویهای)
منافذی که پس ازاشباع شدن خاک آب ازآن ها تخلیه شده و
هوا جای آن را میگیرد (منافذ بزرگتر از ۵۰میکرومتر).
بزرگ همزیست (میزبان)
درهمزیستی موجودی که از لحاظ جثه و ابعاد بزرگتر بوده و
موجود همزیست در درون بافت بدن آن زندگی می کند
بزرگ همزیست یا میزبان گویند .گیاهان لگوم در همزیستی
ریزوبیوم -لگوم ،درختان چوبی غیرلگوم در همزیستی
اکتینوریزی و گیاهان در همزیستی میکوریزی ،بزرگ
همزیست یا میزبان می باشند
مافیک:
کانیهای تیره رنگ; فرومنیزیم دار
ماگما (مواد مذاب درون کره زمین)
نوعی قرمز تیره= سرخابی و یا ارغوانی (مجنتا)

”m See “Subordinate characteristics of master horizons:
)Macronutrients (Le
)Macropores (Air-filled pores)(Sph
Pores which are drained after soil saturation (pore size > 50 μm).
)Macrosymbiont (Host) (Sb

)Mafic(Gl
)Magma(Gl
)Magenta (see cyan

مگهمیتFe2O3
یک اکسید آهن مغناطیسی به رنگ قهوه ای متمایل به قرمز
تیره که از نظر شیمیایی مشابه هماتیت ولی از نظر
ساختمانی مشابه مگنتیت است .اغلب درخاک های مناطق
حاره که به شدت هوادیده بوده و زهکشی خوبی دارند ،یافت
می شود.

مگنتیت Fe3O4
اکسید آهن مغناطیسی سیاه رنگ که معموالً از سنگ های
آذرین وارد خاک شده و اغلب به شکل دانه های شن جذب
آهن ربا می شود.

عناصر اصلی
شامل  ۹عنصر Ca, C, H, O, Mg, N, P, K, S
استفاده اصلی از اراضی
عملیات اصلی اصالح اراضی
سوء تغذیه
سوء تغذیه کودکان

شاخص مدیریت
سیستم های مدیریت اطالعات
منگن یا پوشش منیزیمی
غالف
درهمزیستی میکوریز بیرونی(اکتومیکوریز) هیف های قارچ
بصورت پوششی شبیه بافت پارانشیمی  ،سطح ریشه های
کوتاه را می پوشانند(قطر غالف 100-20میکرون) که
غالف قارچی نام دارد.

کود دامی
نقشه
سیستم مختصات نقشه

)Maghemite (Sc

)Magnetite (Gl/Sc

)Major elements (Le
)Major land use(Le
)Major land improvement(Le
Malnutrition
Child malnutrition

)Management Index(Le
)Management Information Systems (MIS) (Gi
)Mangan (Sm
)Mantle (Fungal

)Manure (Le
Map
)Map coordinate system(Gi

Mapping
Map projection
Map resolution
Map scale
Map unit (of soil map)

)بنقشه در آوردن= نقشه برداری (مثال خاک
افکنش نقشه
دقت نقشه
مقیاس نقشه
:واحد نقشه خاک
) است کهdelineations ( شامل مجموعه ای از مرز بند ها
 نام بیتا معین و مشخص می باشند، رنگ، با عالمت

Marble (Gl)
Marginal land (Le)
Marginal yield(Le)
Marine Observation Satettlite (MOS)
Marl (Gl)
Marsh (Gm)
Marsh soils
Masepicplasmic fabric (Sm)
Mass balance equation (Sc)

سنگ مرمر
زمین حاشیه ای یا کم بازده
تولید بحرانی
ماهواره مشاهدات دریایی
سنگ مارن
مانداب
خاک های باتالقی
فابریک پالسمیک ماسپیک
معادله مورازنه جرم
معادله ای است که غلظت های تعادلی گونه های شیمیایی
مختلف در یک محلول را به یکدیگرو به غلظت های
 به عبارت.آنالیتیکی مواد حل شده مختلف مربوط می کند
 مقدارکلیه گونه های شیمیایی حاوی یک اتم (یا،دیگر
گروهی از اتمها) در یک محلول باید با مقداری از آن اتم (یا
. برابر باشد،گروهی از اتمها) که وارد محلول شده
جریان انبوه
گران کوه
حرکت توده ای
جریان واریزه ای یا جابجایی توده ای

Mass flow (Gm)
Massif (Gm)
Mass movement (Gm)
Mass wasting (Gm )

Type of material

Rockfall

Engineering soils
Predominantly
Predominantly fine
coarse
Debris fall
Earth fall

Rock topple

Debris topple

Earth topple

Few units

Rock slump

Debris slump

Earth slump

Many units

Rock blockglide
Rock slide
Rock spread

Debris block-glide
Debris slide

Earth block-glide
Earth slide

Debris spread

Earth spread

Rock flow
(deep creep)

Debris flow
(soil creep)

Earth flow
(soil creep)

Type of movement

Bedrock

falls
Topples
Rotational
Slides:

Translational
Lateral spread
Flows

Complex

Combination of two or more principle types of movement

انطباق
پتانسیل ماتریک
مکش ماتریک (  ) Smیا نیروی نگهدارنده رطوبت در خاک
را با تانسیومتر اندازه میگیرند Sm=0 .بمعنای اشباع بودن
خاک از آب است
ماتریس:
چه در سنگ های رسوبی و چه در سنگ های آذرین این
واژه برای مشخص کردن اجزای ریزیکه اجزای درشت را
در بر میگیرد به کار می رود.
تجزیه حد اکثر درست نمایی یا حداکثر مشابهت
(یکی ازالگوریتم هایی که در طبقه بندی نظارت شده داده
های سنجش از دور استفاده میشود)
میانگین خطای مطلق
میانگین دمای ساالنه هوا
میانگین دمای ساالنه خاک
میانگین خطای انحراف
میانگین انحنای زمین
مئاندر( پیچان رود)

پشته های پیکانی
میانگین مجذور اشتباهات= میاگین مربعات خطا
اندازه گیری
میانه (در آمار)
اپی پدون مالنیک
تخت کوه
مزیک

)Matching(Rs
Matric potential

)Matrix (Gl/Sm
See also c/f ratio
)Maximum likelihood analysis(Rs

)Mean Absolute Error (MAE) (Gi
)Mean Annual Temperature (MAT
)Mean annual soil temperature (MAST
)Mean Bias Error (MBE) (Gi
)Mean Curvature (MENAC
)Meander(Gm

Meander bars (Gm): see point bars
)Mean Squares of Error (MSE
Measurement
)Median (Gi
Melanic epipedon
)Mesa (Gm
)Mesic (Soil temperature regime

دمای خاک درعمق  ۵۰سانتیمتری بین  ۸تا  ۱۵است
مزوزوئیک :دوران دوم زمین شناسی شامل سه دوره
تریاس ،ژوراسیک و کرتاسه
راندمان متابولیک
درصدی از کربن مصرفی میکروارگانیسم که صرف ساخت
وزن بیولوژیک آن می گردد .بعبارت دیگر راندمان
متابولیک نشان می دهد که ازکل کربن مصرفی چه مقدار آن
صرف سوخت و ساز و چه مقدار صرف ساخت توده سلولی
می گردد و بصورت رابطه زیر بیان می شود:
کل کربن مصرف شده/کربن جذب شده= راندمان متابولیک.
راندمان متابولیک در باکتری ها حدود  10-5و در قارچ ها
حدود  40 -30درصد می باشد.
متا هالوزیت=هالوزیت دهیدراته
سنگ های دگرگون
سنگ هایی که تحت تاثیرعوامل داخلی ،فشار ،حرارت و
فریندهای شیمیایی تغییر شکل یافته اند مانند سنگ نایس
()Gneiss
کانی
گروهی از فیلوسیلیکات های  2:1که به دو دسته نرم (حاوی
پتاسیم یا سدیم) و سخت (حاوی کلسیم) تقسیم می شوند.

)Mesozoic (Gl
)Metabolic efficiency(Sb

کربن جذب شده
مصرفکربنکل شده

= متابولیکراندمان

Meta halloysite
)Metamorphic rocks (Gl

)Mica (Gl

چگونگی تبدیل کانی میکا به کانی های دیگر نظیر ورمی
کولیت و اسمکتیت –مونتموریلونیت در شکل مقابل نشان
داده شده است.

ریسه
ریسه های آهک  ،گچ و یا نمک در خاک
میکرو ویو
خرد اقلیم –اقلیمک
سیدروفورهای میکروبی
سیدروفورهایی که فقط توسط میکروارگانیسمها تولید می
شوند( رجوع به سیدروفور) .میکروارگانیسم های مولد
سیدروفور با رشد در پلیتهای حاوی  ،CSA-agarبا تولید
سیدروفور آهن را از کمپلکس ( CAS-Feآبی رنگ) جدا
نموده و کمپلکس سیدروفور-آهن ایجاد می نمایند .ماده CAS
(نارنجی) در اطراف کلنی باکتری ،هاله شفافی را ایجاد می
کنند که نسبت قطر این هاله به کلنی بیانگر توانایی باکتری
در تولید سیدروفور می باشد.
میکرو کلین
فلدسپات پتاسیم دار
ریز توده
مواد ریز را با مطالعه خصوصیاتی مانند ترکیب ،nature

Micellium
)Micellia (plural
)Microwaves(Gs
)Microclimate (Le
)Microbial Sidorophore(Sb

Microcline
)Micromass(Sm

 رنگ های، Limpidity  درجه شفافیت، color رنگ
shape شﻜل،sizeاندازه، interference colors تداخلی
 همچنین می توان از این خصوصیات.وغیرهتشریح می کنند
 معدنی-برای تشریح مواد معدنی و مواد آلی
. ریز استفاده کردorganomineral

شکل از کتاب پروفسور استوپز
Rock fragments (R) in opaque micromass and brown typic clay coating
(cc) in void (v). PPL

Micronutrient (Le)
Micropores(pore size < 50 μm)(Sph)
Storage micropores (pore size 50-0.2 μm ) which store water available
for plant use.
Residual micropores (pore size < 0.2 μm) which held water so strongly
that is not available to plants.

Microrelief (Gm)
Microstructure (Sm)
See also The general standard description scheme, proposed by G.
Stoops (2003)
Microstructure of the 4th hor. Of profile FA11in Hamadan (in XPL,
magnification x2.5

عناصر کم مصرف
 مولیبدن، بر، روی، مس، منگنز،نظیرآهن
) میکرومتر50 منافذ ریز (منافذ کوچکتر از
 میکرومتر است که50  تا0.2  منافذ ریزذخیرهای با قطر.آب قابل استفاده گیاهان در آنها نگهداری می شود
 میکرومتر0.2  منافذ ریز باقیمانده با قطر کوچکتر ازاست که آب در آن ها به شدت نگهداری شده و قابل استفاده
.گیاهان نمیباشد

 ناهمواری خرد-ریز ناهمواری
)ساختمان میکروسکپی ( ویا میکروساختار
: ساختار-شامل دو خصوصیت مهم در تشریح میکرو
Degree of separation )درجه جداشدگی (تفکیک خاکدانه ها
 می شودDegree of accommodation و درجه انطباق
The same in PPL: field description= columnar structure

کوچک همزیست
همزیستی می تواند بین میکروارگانیسم ها بایکدیگر یا بین
میکروارگانیسم ها و ارگانیسم های بزرگتر مانند گیاهان ،
حشرات و حیوانات رخ دهد .در همزیستی یک ارگانیسم
ممکن است در داخل سلول یا بافت دیگری (اندوسیمبیوز) یا
در نزدیکی بافت شریک ،زندگی کند (اکتوسمبیوز) .به
موجودی که از لحاظ جثه و ابعاد کوچکتر بوده و در درون
بافت موجود دیگر زندگی می کند کوچک همزیست گویند.
باکتری های ریزوبیوم در همزیستی ریزوبیوم -لگوم،
اکتینومیست فرانکیا در همزیستی اکتینوریزی و قارچ های
میکوریزی در همزیستی میکوریزی ،کوچک همزیست می
باشند.
کانی  ،ماده معدنی
کانی شدن -معدنی شدن
کانی شناسی
ضایعات معدنی
معدنی شدن
آلگوریتم حد اقل فاصله تا میانگین
(در مبحث طبقه بندی نظارت شده داده های سنجش از دور)
حداقل مساحت خوانا
بعنوان مثال :برای نقشه ای با مقیاس ۱:۲۰۰۰۰برابر۶/۱
هکتار و برای نقشه ای با مقیاس ۱:۵۰۰۰۰برابر  ۱۰هکتار
و برای نقشه ای با مقیلس یک ملیونیم حد اقل مساحت خوانا
برابر چهار هزار هکتار یا  ۴۰کیلومتر مربع است
خاک ورزی کم یا حداقلی
عنصرهای فرعی
عملیات فرعی اصالح اراضی
میوسن :دوره ای از دوران سوم که از  ۲۴میلیون سال پیش
شروع شد
آمیخته
خاکرخ مدال -رایج ترین خاکرخ
الگو  ،نمون
مرحله بندی ساخت مدل
واسنجی مدل
واسنجی مدل ،فرایند تنظیم پارامترهای مدل برای دستیابی به
شبیه سازی از مدل از فرایند مورد عالقه به گونهای که
معیار آماری مد نظر قانع کننده باشد (بهترین برازش).

)Microsymbiont (Sb

)Mineral (Gl
Mineralization
Mineralogy
Mine spoils
Mineralization
)Minimum distance to the mean (MDM) algorithm(Rs
(Minimum legible area(MLA

)Minimum tillage (Sd/ Le
)Minor elements (see micronutrients
)Minor land improvements(Le
)Miocene (Gl
Mixed
Also used in USDA soil Taxonomy at family level
Modal profile
Used in soil correlation
)Model (Gi
)Model building phase(Gi
)Model calibration(Gi/Sd
Model calibration is the process of adjustment of the model parameters
to obtain a model representation of the processes of interest that satisfies
pre-agreed criteria (Goodness-of-Fit).

مدلسازی
فرایندی است که روابط پیچیده بین واقعیات و رخداد ها را
ساده و و روشن بیان ی کند .در مدل سازی هفت مرحله
مطرح می باشند -۱ :مفهوم سازی-۲ ،مرحله بندی ساخت
مدل-۳ ،برنامه سازی-۴ ،صحت سنجی-۵ ،واسنجی-۶ ،
اعتبار سنجی و  -۷ارزیابی نتایج
مودر :نوعی هوموس حد واسط بین مور و مول .هوموسی
شدن اغلب شدید تر از مور می باشد
مدوله
رطوبت
منحنی رطوبتی خاک
مقدار یا میزان رطوبت
مقطع کنترل رطوبتی
رژیم رطوبتی
منحنی نگهداری رطوبت
اپی پدون مولیک

رده مولی سول
فراسنگ:
تپه های مفدی که به گونه ای چشمگیرباالتر ازسطح اطراف
ایستاده اند

)Modelling (Gi

Moder
Modulated
Moisture
Moisture characteristic curve
Moisture content
Moisture control section
Moisture regime
Moisture retention curve
Mollic epipedon

)Mollisols (in USDA Soil Taxonomy
)Monadnock (Gm

صفحه نمایش (مثال صفحه تلویزیون)
پایش
تک رنگ
مونولیت
مونتموریلونیت
کانی رس  2:1دی اکتاهدرال از گروه اسمکتیت که دارای دو
ورقه سیلیکاتتراهدرال و یک ورقه آلومینااکتاهدرال با
جانشینی همشکل منیزیم به جای آلومینیم است.

Monitor
Monitoring
Monochromic
)Monolith (see soil monolith
Montmorillonite

مور :از مواد فاقد عناصر غذایی کافی و در مناطق مرطوب
بوجود آمده اند C:N .زیاد (حدود  )۳۰و اسیدی ( ۳/۵ pHتا
 )۴/۵و  B.S.%کمتر از ۱۰است
یخ رفت
واحد ریخت شناسی
ریخت شناسی
پارامترهای ریخت شناسی یا مورفومتریک
موزاییک:
عکس های هوایی را با رعایت پوشش طولی و عرضی بغل
هم چیدن و در صورت لزوم بریدن و بهم چسباندن آن ها
 موزائیک کنترل شده -موزائیک کنترل نشده

)Mor (raw humus

رنگ دانه ها

)Morain(Gm
Morphologic unit
)Morphology (Gm
)Morphometric Parameters(Rs
)Mosaic (Rs
Controlled and uncontrolled

Mottles
Below: an example of mottles as appear in micrograph (XPL), and in the
opposite column: in soil profile

الیه موسیژل
مواد موسیالژی ریشه همراه با گروه های میکروبی،
فراورده های متابولیک آن ها ،کلوییدهای خاک ،یک الیه ای
بنام موسیژل را ایجاد می کنند که نگهدارنده آب ،عناصر
غذایی بوده و محل مناسبی برای فعالیت باکتری های همیار
بوده و نیز محافظت کننده ریشه های جوان و حساس می
باشد.

مواد موسیالژی
مواد لعابی و لزج که از کالهک و بافت های نوک ریشه
تولید شده و عمدتا شامل همی سلولز و پکتین می باشد.
ماک (سیاه پوده)
مواد آلی از خاک که در آن منشاء قسمت های گیاهی غیر
قابل تشخیص است .ماک تیره تراز پیت بوده و حاوی مواد
معدنی بیشتری است.
خاک سیاه پوده
خاک آلی که در آن پسماندهای گیاهی به گونه ای تغییر یافته
اند که قابل تشخیص نیستند

)Mucigel (Sb

)Mucilage (Sb

)Muck (Sc

Muck soil

جریان گل -روانه گل
حرکت توده ای زمین ،عمد تا بیش از  ۵۰درصد از مواد
خاکی ریز بافت با اندازه کمتر از  ۲میلی متر .اگر بیش از
نصف بخش جامد از موادی بزرگتر از اندازه شن تشکیل
شده باشد ترجیحا به آن جریان آواری گویند

)Mudflow(Sd
Mudflow is a moving mass of soil made fluid by rain or melting
snow.

Lahar=fast moving mudflow

مول :نوعی هوموس مخلوط شده با مواد معدنی در افق
Ahوبرنگ قهوه ای مایل بخاکستری تا سیاه است .در این افق
بازمانده گیاهی خیلی کم و یا اصوال غایب میباشد
مالچ -خاکپوش
روش ارزیابی چند معیاره
مسیر چندگانه سیگنال
تیپ های بهره وری چندتایی
چند طیفی
سیستم رنگ مانسل
کانی موسکویت -میکای سفید
آنالیز چند متغیره
شریک قارچی (در تشکیل گلسنگ)
گلسنگ از همزیستی قارچ با جلبک یا سیانو با کتری بوجود
می آید .به شریک قارچی که وظیفه آن تامین آب،
عناصرغذایی ،محافظت در برابر شرایط نامساعد محیطی و
نیز ساخت برخی ترکیبات آلی می باشد Mycobiont ،می
گویند.

Mull

)Mulch(Sd
)Multicriteria Evaluation (MCE) (Gs and Le
)Multipath(Rs
)Multiple land utilization types(Le
)Multispectral(Rs
Munsell color system
)Muscovite(Gl
)Multivariate analysis(Gi
Mycobiont

مایه تلقیح میکوریزی
کود زیستی حاوی قارچهای میکوریزی اندو /اکتو که با هدف
تامین بخشی از فسفر وعناصر ریزمغذی و یا افزایش
مقاومت گیاه میزبان به تنشهای غیرزنده استفاده می گردد.

Mycorrhizal Inoculant (Sb
The nature's soil inoculants, tiny fungal filaments that work
symbiotically with plant roots to help them absorb more moisture and
nutrients. They also release enzymes which help break down nutrients
into forms more easily utilized.

همزیستی میکروریزی

)Mycorrhizal Symbiosis (Sb

مجموعه ای است متشکل از یک نوع قارچ و اندام زیرزمینی گیاه
(ریشه ،ریزوم ،ریسه )...که بصورت ارتباط متقابال مفید برای
دوطرف می باشد .همزیستی میکوریزی را در یک تقسیم بندی
کلی به دو نوع  -:میکوریز بیرونی ) (Ectomycorrhizaeو-
میکروریز درونی ) (Endomycohhizaeتفکیک می کنند.

توقف رویش اسپور قارچ ها
توقف رویش اسپور قارچ ها به دلیل وجود عوامل خارجی
(خاکی)

)Mycostasis(Sb

Letter N
 :nنمادی که انباشتگی زیاد سدیم در خاک
ضریب  : nرابطه بین درصد آب در شرائط مزرعه و در
صد رس و هوموس

”nSee “Subordinate characteristics of master horizons:
n-value = A+0.02R/ L+3H
A: moisture%
R:% sand and silt
L: % clay
H: % humus

راندمان تثبیت نیتروژن
نسبت مقدار نیتروژن تثبیت شده به مقدار ماده کربنی
مصرف شده برای تثبیت می باشد که بین  1تا  4درصد
متغیر می باشد.
نادیر
افق ناتریک
داری ویژگی های افق ارجلیک یعنی تجمع رسو دارای

)N2-Fixation Efficiency(Sb
E=(Fixed N2)/Consumed C)*100

Nadir
Natric horizon
)(Columnar structure is strickingly seen

ساحتمان منشوری و یا ستونی است .در ۴۰سانتی متر مرز
باالیی افق،میزان سدیم تبادلی رس بیشتر از  ۱۵در صد
ومیزان  SARبیشتر از ۱۳می باشد

پیکره طبیعی
زهکش طبیعی
فرسایش طبیعی

Natural body
Natural drainage
)Natural erosion(Sd

ناوبری
پیام ناوبری
قارچ های تله گذار برای نماتده
این قارچ ها اندامهایی را تولید می کنند که موجب به دام
افتادن نماتدها شده وسپس اندام هایی را تولید می کنند(هیف
های اختصاصی) که به داخل سلول نماتد نفوذ کرده و از
محتویات سلول تغذیه می کند.

ساختار تو در تو (در زمین آمار)
ترسیب خالص
درآمد خالص مزرعه :در آمد نهایی از یک مزرعه که تمامی
هزینه های متغیر و ثابت استفاده های مختلف درآن لحاظ شده
باشد
ارزش خالص کنونی
فاکتورنیتروژن
تعداد واحدهای نیتروژن معدنی مورد نیاز برای تجزیه 100
واحد ماده آلی بدون نیاز به مصرف نیتروژن خاک می

Navigation
Navigating message
)Nematode Trapping Fungi (Sb

Nested structure
)(Sd

Net deposition

)Net farm income(Le

)Net present value(Le
)N-Factor (Sb

باشد.این فاکتور به نسبت کربن به نیتروژن در ماده آلی
بستگی دارد.
مرکز کره زمین (نیکل= -Niآهن)= Fe

Nife(Gl)See also Earth crust
Nitrification

نیترات سازی -نیتراته شدن -شوره سازی

نیتروژن

)Nitrogen (see C:N ratio
May be present in different forms:
-Organic compounds
-Nitrate and Nitrite anions
)-Ammonium ions (as exchangeable cation

آنزیم نیتروژناز
کمپلکس آنزیمی که مرکب از دو نوع پروتئین بنام دی
نیتروژناز ردوکتاز(پروتئین حاوی آهن) و دی نیتروژناز
( پروتئین حاوی آهن و مولیبدن) بوده و در فرایند تثبیت
زیستی نیتروژن نقش اساسی ایفا می کند.

)Nitrogenas Enzyme(NE) (Sb

NE

N2+8H+ +8e- +16MpATP --→ 2NH3+H2+16ADT+ 16Pi

گرهک آهکی (در تشریح پروفیل خاک)

)Nodule (in field

Nodule (in soil micromorphology: aggregate nodule,
altromorphic-, dendritic-, geodic-)(Sm)

، گرهک انشعابی، گرهک دگرسان، گرهک مجتمع:گرهک
گرهک تو خالی

An example: Stipple speckled b-fabric (sp) in groundmass surrounding
the nodule (n). XPL.
)Stoops, 2003(
Moderately impregnated orthic aggregate iron hydroxide nodule. Paddy
soil. PPL.

Noise(Rs)
Nonpoint source pollution(Sd)
Nonpoint source pollution generally results from land runoff,
precipitation, atmospheric deposition, or drainage. Nonpoint source
(NPS) pollution, unlike pollution from industrial and sewage treatment
plants, comes from many diffuse sources.

پارازیت سیگنال
آلودگی غیرنقطهای
،آلودگی غیر نقطهای معموال ناشی از رواناب اراضی
 آلودگی. ترسیب اتمسفری یا زهکشی است،بارندگی
- برخالف آلودگی ایجاد شده توسط تصفیهخانه،غیرنقطهای
. از منابع پراکنده منشاء میگیرد،های فاضالب و صنعتی

Non- stationary (Gs)
Nontronite (Gl/Sc)

Normal distribution(Gs)
Normal fault (Gl)
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI):
NDVI= RNIR-Rred/ RNIR+Rred
NDVI is calculated from the visible and near-infrared light reflected by
vegetation. Healthy vegetation (left) absorbs most of the visible light
that hits it and reflects a large portion of the near-infrared light.
Unhealthy or sparse vegetation (right) reflects more visible light and
less near-infrared light

)عدم پایانی (در زمین آمار
نانترونیت
یک اسمکتیت دی اکتاهدرال که حاوی آهن سه ظرفیتی بوده
و بخش اعظم بار الیه ای آن از ورقه تتراهدرال منشاء می
.گیرد

توزیع نرمال
 گسل معمولی-گسل عادی
: شاخص گیاهی تفاضلی نرمال شده
تفاضل بین حد اکثر جذب در ناحیه قرمز ناشی از رنگ دانه
های کلروفیل و حد اکثر بازتاب در ناحیه مادون قرمز ناشی
از ساختار سلولی برگ است

.

The Normalized Difference Water Index (NDWI)
is known to be strongly related to the plant water content. It is therefore
a very good proxy for plant water stress. The Normalized Difference
Water Index (NDWI) (Gao, 1996) is a satellite-derived index from the
Near-Infrared (NIR) and Short Wave Infrared (SWIR) channels.

شاخص رطوبتی تفاضلی نرمال شده

انقباض طبیعی(مراجعه به منحنی مشخصه انقباض خاک)
بدون یا بی خاک ورزی
واریانس تصادفی (در زمین آمار)

اثر قطعه ای (در زمین آمار)
کمبود عنصر یا ماده غذایی
داده های عناصر غذایی
برهمکنش عنصری
تنش غذایی
منابع ومحل های تثبیت عناصرغذایی
فرایند روند کلی منبع و ذخیره سازی عناصرغذایی،رطوبت
 ،حرارت ،نور ودی اکسید کربن در محیط رشد گیاهان
درنمودار نشان داده شده است

سمیت غذایی

)Normal shrinkage (Sph
)No-till, No-tillage (zero-till
)Nugget (Gi

)Nugget effect (Gs
)Nutrient deficiency (Le
)Nurient inputs (Le
)Nutrient interaction (Le
)Nutrient stress (Le
Nutrient sources and sinks

)Nutrient toxicity (Le

راندمان یا بازدهی مصرف عناصر غذایی

Nutrient-use efficiency(Le)

Letter O
o See “Subordinate characteristics of master horizons”
Oasis (Gm)
Object
Object-based classification

 نمادی برای نشان دادن افق های حاوی مواد آلی در خاکO
های معدنی است
واحه
شئی
طبقه بندی شی گرا

Object-based or object oriented classification involves categorization of
pixels based on the spatial relationship with the surrounding pixels. Object
based classification methods were developed relatively recently compared to
traditional pixel based classification techniques

Observations

Obsequent stream (Gm)

Observed yield
Ocean
Ochric epipedon
Ochtahedron

:نقاط مطالعاتی
مانند حفر پروفیل خاک و یا مته زدن در حاشیه جاده ها و
غیره
وارود

 متوسط تولید چندین ساله زارع:تولید مشاهده شده
اقیانوس
اپی پدون اوکریک
)اکتاهدرون (هشت وجهی
نوعی چند وجهی با هشت وجه مثلثی

الیگوسن
دوره ای از دوران سوم زمین شناسی که  ۳۷میلیون سال
پیش شروع شد
منحنی امبروترمیک

خاک ورزی یکباره
نرم افزار متن باز
عمق بهینه خاک

Oligocene

Ombrothermic diagram

)Once-over tillage (Sd
Open source
Optimum soil depth
Orbit

مدار

خطای مدار ماهواره
اردوویشین :دوره ای از دوران پالئوزوئیک که  ۵۰۵میلیون
سال پیش شروع شد.
کانسنگ
ارگانن
کربن آلی

Orbital error
Ordovician
)Ore (Gl
)Organan(Sm
Organic carbon

درصد وزنی کربن در ذرات ریزتر از  ۲میلیمتر ( در
آزمایشگاه با روش واکلی -بلک اندازه گیری می شود)۲۰ .
درصد کربن در خاک را خیلی زیاد و کمتر از  ۲در صد را
کم نامیده می شود.
مواد آلی قابل تشریح در مقطع نازک خاک

کشت ارگانیک یا آلی
خاک آلی
خاک های مردابی
مواد آلی

جاندار
گیاهان ،جانوران و یا شکل های دیگر زیست که از یاخته،
بافت ،اندام ،اندامک و مانند آن تشکیل شده است.
جهت یابی  ،توجیه
کوه زاد
نیروهای کوهزایی
اورتو ریشه یونانی دارد و در شیمی آلی بمعنای درست /
مستقیم است .واما در سنگ شناسی مثال وقتی گفته می شود
اورتو نایس  Orthegneissیعنی اینکه سنگ اولیه آذرین
بوده که بعد تغییر شکل یافته و به نایس تبدیل شده است.
پیشوند پارا هم در سنگ شناسی به کار برده میشود مثال اگر
گفته شود پارا نایس.دراینصورت سنگ رسوبی تغییر شکل
یافته و تبدیل به نایس شده است.

>20% (very high content); 10-20% (high); 4-10% (medium); 2)4% (low) and <2% (very low

)Organic constituents visible in soil thin section (Sm
Organic
 Amorphousبقایای اندام (اندام
مواد آلی ریز بی
residue
 organic fineگیاهی)
شکل
matterial
Tissue
 Puntuationsبقایای بافتی و یا
تیره منقوطه های
)(residue
) (organicنسوجی
آلی
Organic fine
 Organicمواد آلی ریز
رنگدانه های آلی
material
pigment
Cells
 Monomorphicسلول
مواد آلی یک
O.M.
شکل (و یا
مونومورفیک)
Cell residue
 Polymorphicبقایای سلولی
مواد آلی جند شکل
O.M.
(و یا پلی
مورفیک)

)Organic farming (Le/Sd
Organic soil
Organic hydromorphic soils
)Organic matter (OM
To calculate organic matter content of a soil sample.
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.
Organism

Orientation
Orogenic
)Orogenic forces (Gl
Ortho
The prefixes ortho, meta and para derive from Greek words
meaning correct/straight, following/after, and similar,
respectively.

Orthoclase (Gl)
Orthophoto/Orthoimage (Rs)
Osmotic potential(Sph)

ارتوکالز
فلدسپات حاوی کانی پتاسیم متداول در سنگ های آذرین
)اورتو فوتو (عکس هوائی اصالح شده
(Ψ) پتانسیل اسمزی

The potential of water molecules to move from a hypotonic solution
(more water, less solutes) to a hypertonic solution (less water, more
solutes) across a semi permeable membrane.

Outcrop (Gl)
Outer Sphere Adsorption (Sc)

Outflow (Gm)
Outliers
Orthoclase

رخنمون
جذب سطحی کره بیرونی
جذب یون ها از طریق نگهداری مولکول های آب کره
 در این.آبپوشی در بین سطح و یون های جذب سطحی شده
حالت نیروی نگهداری یون ها فقط جاذبه الکترواستاتیک
. این یون ها به آسانی قابل تبادل می باشند.است
 به بیرون جاری شدن،طغیان
)اعداد بی قواره (در آمار
یک کانی از گروه فلدسپات ها

Ortstein

افق اسپودیک سیمانی شده

Osmosis

اسمز
.گرایش سیال برای عبور ازغشای نیمه تراوا

The tendency of a solvent to pass through a semipermeable membrane,
as the wall of a living cell, into a solution of higher concentration, so as
to equalizeconcentrations on both sides of the membrane.

Output
Overlap (forward)

 ستانده-رخنمون
پوشش طولی و یا جانبی

رونهاد
قراردادن الیه ای (از اطالعات) روی الیه ای دیگر را
 overlyingگویند
روراندگی

Overthrust

دریاچه قوسی

)Oxbow lake (Gm

افق اکسیک
افق زیرین خاکدارای حد اقل  ۳۰ساتی متر ضخامت که
درمناطق استوایی تحت تاثیر هوادیدگی شدید تشکیل می
گردد.این افق تقریبا فاقد کانی های اولیه می باشد وکانی های
غالب در آن شامل کانی رسی کائولی نیت و کانی های مقاوم
به هوادیدگی نظیر کوارتزو هیدرواکسید های آهن  ،الومینیم
می باشند.ظرفیت تبادل کاتیونی رس پایین و کمتر از ۱۶
سانتی مول بر کیلوگرم رس می باشد .

اکسایش
واکنشی که طی آن یک گونه شیمیایی الکترون از دست می
دهد یا یک ماده شیمیایی با اکسیژن ترکیب می شود.
فرمول زنگ زدگی:
4Fe + 3O2 → 2F→Fe2O3.x H2O

وضعیت اکسایش

)Overlay (Gi

Oxic horizon
See Oxisols

)Oxidation(Sc
Oxidationis 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.

Oxidation state

پتانسیل اکسایش -کاهش

)Oxidation-reduction potential (Eh

تمایل محلول خاک برای انتقال الکترون از ،یا به یک
الکترود مرجع

اکسی سول ها
این خاک ها دارای افق اکسیک می باشند و ازنظر
حاصلخیزی بسیارفقیرند CEC .در این خاک ها بسیارکم
است.

Oxisols

Letter P
 :pنمادی برای نشان دادن خاک شخم خورده
حفرات آرایشی
حفراتی که در نتیجه فشردگی ضعیف اجزاء خاك حاصل می
شوند ،سطوح حفرات آرایشی با هم انطباق ندارند .دارای
ابعاد یﻜسان و یا کشیده بوده وعمدتا به یﻜدیگر مرتبط هستند
و تخلل بافتی خاک را بوجود میاورند .این حفرات را میتوان
به انواع زیر تقسیم بندی نمود:
 aآرایشی ساده:b ،آرایشی مرکب : c ،آرایشی پیچیده : d ،
وزیﻜول : e،کانال : f ،حجره : g ،وگهای منظم و ستاره ای
شکل : h ،صفحه ای
حفرات آرایشی ساده
حفرات آرایشی مرکب
حفرات آرایشی پیچیده
خاک شالیزار
خاک شناسی دیرینه یا پارینه

”p: See “Subordinate characteristics of master horizons:
)Packing voids (Sm

)Packing voids (simple) (Sm
Equant to elongate, much interconnected, occurring between
single grains
)Packing voids (compound) (Sm
Equant to elongate, much interconnected, occurring between peds,
the faces of which do not accommodate each other.
)Packing voids (complex)(Sm
Voids occurring between single grains and small aggregaes
Paddy soil
Paleopedology

خاکهای قدیمی یا پالئوسل

Paleosols

دیرینه زیستی یا پالئوزوئیک (دوران اول زمین شناسی شامل
هشت دوره و زیر دوره ) .قدیمی ترین دوره کامبرین است
که  ۵۷۰میلیون سال پیش شروع شد.
شدت خشکسالی پالمر ()PDSI

Paleozoic

)Palmer Drought Severity Index(Sd

پلی گورسکیت
یک نوع کانی رس فیبری شکل که ورقه اکتاهدرال کاتیون
های غالب الومینیم و منیزیم می باشد و فرمول شیمیایی آن
) (Mg,Al)2Si4O10(OH)·4(H2Oمی باشد

کفه
پانکروماتیک (نوع فیلم و باند در تصاویر ماهواره ای)
پانل (مثال در مبحث جی پی اس)
تبخیر از طشتک
پارا (ارجاع به اورتو)
تپه های ماسه ای سهمی
مدل سهمی گونه
دریا کناری
الگو ،الگو واره  ،نگاره  ،نظام فکری
تماس شبه سنگی
پاراالکس (در مبحث عکس هوائی و دید استرئوسکپی)
پاراالکس  Yو پاراالکس ( Xشکل های روبرو
)PA=Xparallax
پاراالکس  Xافقی است وبرای دید استریوسکوپی الزم است
 ،ولی پاراالکس ( Yبا جهت عمودی) مزاحم دید
استریوسکوپی است

روش توام یا موازی
شبکه زهکشی موازی

مواد مادری خاک
سنگ مادر
چگالی حقیقی
تجزیه اندازه ذرات
روش اندازهگیــری انــدازه ذرات مــیباشــد ،و یــا فنــاوریهــای

Palygorskite
Palygorskite or attapulgite is a magnesium aluminium phyllosilicate
with formula (Mg,Al)2Si4O10(OH)·4(H2O) that occurs in a type of clay
soil common to the Southeastern United States. It is one of the types of
fuller's earth.

Pan
Panchromatic
)Panel(Rs
Pan evaporation
)Para (see Ortho
)Parabolic dunes (Gm
Paraboloid model
Paralic
Paradigm
Paralithic contact
)Parallax(Rs

)Parallel approach (Le
)Parallel drainage pattern (Gm

Parent materials
Parent rock
)Particle density(Sph
)Particle size analysis(Sph
Particle size measurement, or laboratory techniques which

آزمایشگاهی جهت تعیــین دامنــه تغییــرات یــا انــدازه ذرات در
یک ماده پودری شکل مانند خاک.

determines the size range, or mean size of the particles in a
powdered material such as soil.

کالس های اندازه ذرات
توزیع اندازه

Particle size classes
)Particle size distribution(Sp
ذرات

تعیین جرم ذرات جامد در اندازه های مختلف در یک ماده پودری شکل یا دانه دانه مانند خاک.
The Particle size distribution of a powder or granular material such as soil, is a list of values or a mathematical function that
defines the relative amount typically by mass, of particles present according to size.

توزیع اندازه ذرات خاک میتواند هم به صورت مقادیر ذرات با اندازه های مختلف نشان داده شود وهم به شکل تابع ریاضی که قادر است مقادیر
جرم ذرات را برای اندازههای متفاوت ارائه کرد.

قسمت در میلیون ( پی پی ام)
-۱غلظت محلول ها که بر حسب واحدهای وزنی یا جرمی
جسم حل شده به ازای هر میلیون واحد وزنی یا جرمی
محلول بیان می شود
-۲غلظت ماده های جامد بر حسب واحد وزنی یا جرمی ماده
افزوده شده به هر میلیون واحد وزنی یا جرمی ماده جامد
مانند خاک
پاسکال :واحد فشار= با یک نیوتن بر متر مربع
سیستم غیر فعال
سنجنده هایی که انرژی طبیعی موجود را اندازه گیری می
کنند را غیرفعال می نامند ولی اگر قرار است سنجنده نور
بفرستد تا امکان اندازه گیری آن فراهم آید آنرا فعال می نامند
(شکل مقابل )

)Parts per million (ppm
1 ppm = 1part per million = 0.0001 percent

)Pascal(Sph
)Passive (Rs
Remote sensing systems which measure energy that is naturally
available are called passive sensors

.

تابش انحرافی

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

پاترن = نقش = الگو (در مبحث تفسیر داده های سنجش از
دور)
تشخیص و بررسی پاترن در مبحث تفسیر داده ها
اوج (در منحنی ها)
پیت ،تورب
مواد آلی از خاك كه حداقل تجزیه در آنها انجام شده اس ،در
حالیکه ماک ( )muckبه ماده کامال تجزیه شده گفته می
شود.

تورب مردابی ،تورب باتالقی
این واژه به طور معمول جهت توصیف زمین توربی استفاده
می شود.
خاک پیت ،خاک تورب
خاک آلی که در هر کیلوگرم آن بیش از  ۵۰۰گرم ماده آلی
وجود دارد
خاک واحد

)Pattern (ex. Drainage pattern
)Pattern recognition (Rs
Peak
)Peat (Gl/Sc

Peat bog

Peat soil

Ped

 aدانه ای b ،اسفنجی متخلل  c ،مکعبی زاویه دار d،مکعبی نیمه
زاویه دار e ،منشوری  f ،صفحه ای و صفحه ای عدسی شﻜل .
معموال نوع منشوری بخوبی درمیکروسکپ دیده نمی شود.
عکس زیر نمونه ای است از واحد منشوری در یک خاک همدان.

دشت سر

)Pediment (Gm

فرایند دشت سر سازی
دشتستان
ویژگی پدولوژیکی
خاکزایی
تشکیل خاک -پدوژنیک
پدولوژی:جنبه هایی ازعلوم خاک در باره منشا ،ریخت
شناسی ،پیدایش ،توزیع ،نقشه برداری ،رده بندی و طبقه
بندی بر اساس کاربرد
پدون (کوچکترین پیکره خاک)

عوارض خاکساخت
پوشش های رسی ،گرهک های آهﻜی ،بلورهای یوهدرال
گچی ،مواد دفعی جانوران خاك ،ماتل های گوتایت و
عوارض مسیر جانوران نمونه هایی ازعوارض خاکساخت
هستند.
درشت بلور
ریز بلور
مخفی بلور
بافتار بلورین
بافتار فاقد فرم اصلی بلور
(گزونوتوپیک)
بافتار دارای فرم بلورین
ناقص
بافتاربا بلورهای درشت در
متن ریز(پورفیری)
بافتار بلور در بلور

Macrocrystalline
Microcrystalline
Cryptocrystalline
Idiotopic fabric
Xenotopic fabric
Hypidiotopic fabric
Porphyrotopic fabric
Poikiliotopic fabric

گرهک خاکساخت  :گرهک تشکیل شده در خاک)

)Pedimentation(Gm
Pediplain
Pedofeatures
Pedogenesis
Pedogenic
Pedology

Pedon

)Pedofeature(Sm
Examples of pedofeaturesare:clay coatings, calcite nodules, euhedral
gypsum crystals, excrements of soil fauna, goethite mottles, and passage
features.

----------Classification of pedofeatures according to their relation with the
groundmass:
گرهک هسته ای
گرهک ستاره ای
 معمولی و یاتیپیک
 بر جا حمل شده جابجا شده موروثی و یا بامنشا مواد مادری
 پدومورفیک و یاتشکیل شده در
خاک

Nucleic
nodule
 SeptaricTypicOrthicAnorthic
DisorthicLithomorphic
Pedomorphic-

عوارض
خاکساخت متنی
 غیر متنی تلقیحی تخلیه ای فابریک یا بافتار مرکب -مجاور

Matrix
pedofeatues
 IntrusiveImpregnativeDepletionFabricCompoundJuxtaposed-

Pedomorphic nodule

پدوسفر -پوسته خاکی

توابع تبدیل خاکی  -توابع انتقالی خاک
مخلوط شدن افق های خاک
در اثرعوامل مختلف خاکسازی نظیرفعالیت موجودات زنده
،یخبندان و زیر و روشدن رس

ساختمان لوله ای خاک
دشتگون=دشت هموار شده
پنیسیلوانین :زیر دوره کربنیفراز دوران اول زمین شناسی که
 ۳۲۰میلیون سال پیش شروع شد
فروسنج
انواع گوناگون فروسنج ها را برای اندازه گیری درجه سختی
خاک می توان تهیه کرد.

مقاومت فرو روی
نیروی وارد بر واحد سطح مخروط استاندارد انجمن
مهندسان کشاورزی آمریکا که برای فرو رفتن مخروط در
خاک ضروری است
 =ASAEانجمن مهندسان کشاورزی آمریکا
عروسک آهکی

Pedosphere

Pedotransfer function
Pedoturbation
Mixing between soil horizons.Itincludes churning clays,
cryoturbation,and bioturbation.

)Pedotubule(Sm
)Peneplain (Gm
)Pennsylvanian (Gl
Penetrometer

)Penetrometer resistance (Sph

Peppet, lime

حرکت عمقی آب (در داخل خاک تا سرانجام وارد الیه آبدار
زیر زمینی بشود)

Percolation

گیاهان چند ساله
گیاهان زراعی که در طول سال رشد می کنند و چند بار
برداشت می شوند نظیر موز.این گیاهان هم می توانند چند
ساله باشند و نیاز به کشت مجدد ندارند نظیر یونجه و
درختان میوه.
رود دائمی
حاشیه یخچالی
دوره (برهه زمان)
یخبندان دائم
افقی از خاک که در سراسر سال یخ زده است
بار دائمی
بارمنفی خالص ذرات رس که از جایگزینی همشکل در
ساختار بلور کانی رس منشا می گیرد و زیر تاثیر تغییرات
 pHو یا واکنش های تبادل یونی قرارنمی گیرد .
نقطه پژمردگی دائم
نفوذ پذیری
آخرین دوره از دوران اول زمین شناسی که  ۲۸۶ملیون سال
پیش شروع شد
افت کش ها
افت کش شیمیایی
افق پتروکلسیک
قطعه هایی از افق پتروکلسیک

)Perennial crops(Le

سنگ نگاری
افق پتروجیپسیک
افق پیوسته گچی که بشدت سیمانی وتوده ای شده است
منحنی Pf

)Perennial stream (Gm
)Periglacial (Gl
Period
Permafrost
)Permanent charge(Sc

Permanent wilting point
Permeability
)Permian (Gl
Pesticides
synthetic pesticides

Petrocalcic horizon

Petrography
Petrogypsic horizon
See also Gypsic horizon

Pf curve

از این منحنی برای تعیین رطوبت قابل استفاده گیاه استفاده
می شود.
بعنوان مثال رطوبتی که در مکش ماتریک پانزده اتمسفر و
یا بیشترموجود باشد نمی تواند وسیله ریشه گیاه جذب و
بمصرف برسد.
در محور  Yعدد  ۲ظرفیت نگهداری یا ظرفیت زراعی (
 )FCو  Pf=4.2نقطه پژمردگی (  )WPگیاه است.

پ-هاش خاک
درجه اسیدی یا قلیایی خاک که با  pHمتر اندازه گیری
میشود.
تصویرمقابل یک نوع  pHمتر رومیزی (در آزمایشگاه )
نشان می دهد  ،ولی نوع صحرایی (با روش کلریمتریک) آن
هم در بازارموجود است که دقت آن درمقایسه با نوع
رومیزی کمتر است.

بارالکتریکی وابسته به پ-هاش
بخشی ازظرفیت تبادل کاتیونی یا آنیونی خاک که با pH
تغییر می کند
فاژها

pH, soil

)pH-dependant charge(Sc

)Phages (Sb

ویروسهایی که انگل میکروارگانیسم ها هستند.معموال نام آن
ها از نام میکروارگانیسم میزبان گرفته می شود .مثال
ویروس هایی که به سیانوباکتری ها ،باکتری های ریزوبیوم
و قارچ ها حمله می کنند به ترتیب سیانوفاژ ،ریزوفاژ و
مایکوفاژ نام دارند.

فاز (سیگنال)
حالتی از چیزی (بعنوان مثال حالت شور سری خاک حسن
آباد)
ابهام فاز (در مبحث جی پی اس)

Phase

)Phase ambiguity(Rs

آنزیم فسفاتاز
این آنزیم با هیدرولیز اتصال استری در موادآلی موجب
آزادشدن فسفر از ترکیبات آلی می شود .بهینه فعالیت آنزیم
فسفاتاز اسیدی در  pHحدود  5/5-5ولی در فسفاتاز قلیایی
 8-9می باشد .فسفاتاز اسیدی توسط ریشه گیاه و گروه های
میکروبی ولی فسفاتاز قلیایی فقط توسط میکروب ها تولید
می شود.

باکتری های حل کننده فسفات
گروه نامتجانسی از باکتریهای خاک که با تولید اسیدهای آلی
و معدنی و تولید آنزیم فسفاتاز باعث انحالل ترکیبات معدنی
فسفر و آزادشدن فسفراز ترکیبات آلی می شوند .این باکتری
ها با رشد در پلیت های حاوی ترکیبات نامحلول فسفر ،با
تولید اسیدهای معدنی و آلی ترکیبات فسفر را حل کرده و در
نتیجه اطراف کلنی باکتری ،هاله شفافی را ایجاد می کنند که
نسبت قطر آین هاله به کلنی بیانگر توانایی باکتری در انحالل
ترکیبات فسفری می باشد.
فسفریت
گونه سنگ رسوبی با فسفات های کلسیم گوناگون که بیشتر
از آپاتیت ها بوجود آمده اند

فسفر

)Phosphatase Enzyme (Sb

)Phosphate solubilizing bacteria (PSB) (Sb

)Phosphorite (Gl
Phosphorite, phosphate rock or rock phosphate is a non-detrital
sedimentary rock that contains high amounts of phosphate minerals. The
phosphate content of phosphorite varies greatly, from 4% to 20%
phosphorus pentoxide. Marketed phosphate rock is enriched to at least
28%, often more than 30% P₂O₅

)Phosphorous (P) (Sc
-Inorganic P : more important for crop nutrition; can occur as
compounds of Ca, Fe, Al, or available in solution. It can also be present
as exchangeable phosphate on the edges of clay plates. Availability of P
depends very much on the soil pH
To calculate P to P2O5 ---→P x 2.29
To calculate P2O5 to P --→ P2O5 x 0.44

تثبیت فسفر
غیر متحرک شدن فسفربراثر جذب قوی یا رسوب

بازعکس
فاصله دو ایستگاه هوایی عکسبرداری (باز هوایی) که
بمقیاس عکس کوچک شده باشد .درعمل فاصله بین مرکز
یک عکس با مرکز عکس مجاور منتقل شده را بازعکس
گویند.
فاصله  A—Bدرعکس مقابل

)Phosphorous fixation (Sc
Fixation occurs when P reacts with other minerals to form insoluble
compounds and becomes unavailable to crops. ... This is the ideal
environment for soil P and optimum crop growth.

)Photo-base (Rs

شریک نوری در تشکیل گلسنگ
به جلبک یا سیانوباکتری همزیست که در تشکیل گلسنگ
شرکت می کند ،شریک نوری یا  Photobiontگفته می
شود که وظیفه اش فتوسنتز(و یا تثبیت  )N2است .اگر
شریک نوری جلبک باشد phycobiont ،و اگر
سیانوباکتری باشد Cyanobiont ،گفته می شود.
تعداد عکس های هوائی که یک منطقه (مورد مطالعه) را
میپوشاند
فتوگرامتری
عکس (مبحث عکسهای هوائی)
عکسبرداری
فتولیتوتروف (فتواتوتروف)
باکتری هایی که از دی اکسیدکربن و نور به ترتیب بعنوان
منبع کربن و انرژی استفاده می کنند .مانند سیانوباکتری ها،
باکتری های گوگردی سبز و ارغوانی

)Photobiont (Sb

Photo block
Photogrammetry
Photograph
)Photography(Rs
)Photolithotroph (Photoautotroph)(Sb

Cyanobacteria

فوتون (مبحث نور)

Photon

سیلیکات های مطبق
کانی های فیلوسیلیکات ساختمان الیه ای دارند و بخش مهمی
ازکانی های رس خاک نظیر کانی های گروه میکا  ،کلریت ،
کائولی نیت ،اسمکتایت و  .......را تشکیل می دهند.

Phyllosilicates
Phyllosilicates. The phyllosilicates, or sheet silicates, are an important
group of minerals that includes the micas, chlorite, serpentine, talc, and
the clay minerals.

فیلوسفر
اصطالحی است که در میکروبیولوژی به کارمی رود تا به
کل قسمت های هوایی گیاهان به عنوان زیستگاه
میکروارگانیسم ها اشاره نماید .امروزه فیلوسفررا به بخش
های کالوسفر (ساقه)  ،فیلوپلن (برگ)  ،آنتوسفر (گل) و
کارپسفر (میوه) تقسیم می کنند .فیلوسفر در بقای باکتری ها
و قارچ های بیماری زا و ایجاد روش های جدید برای کنترل
شیوع آن ها و نیز مسمومیت غذایی با میوه و سبزیجات آلوده
به میکروب ها از اهمیت زیادی برخوردار است.

)Phyllosphere(Sb

هوادیدگی فیزیکی
نیروهای فیزیکی مانند یخبندان که سنگ ها را نتدریج خرد و
متالشی می کنند.

Physical weathering

وضع ظاهری

)Physiognomy (Gm

روش تفسیر بر پایه وضع ظاهری
روشی درتفسیر چشمی داده های سنجش از دور ( بعنوان
مثال عکس هوایی).
فیزیوگرافی:

)Physiognomic analysis (Rs
See also element analysis
Physiograhy

تعاریف چندی ازفیزیوگرافی بسته به تخصص های مختلف (جنگل
و مرتع ،خاکشناسی و غیره) موجود است .
در ایران از ۹تیپ اصلی اراضی کوهستان ،تپه ها  ،فالت ها و
تراس های فوقانی  ،واریزه های بادبزنی شکل سنگریزه دار،
آبرفت های بادبزنی شکل سنگریزه دار  ،دشت های رسوبی دامنه
ای  ،دشت های رسوبی رودخانه ای ،اراضی پست ،دشت های
سیالبی در مطالعات خاک و طبقه بندی اراضی استفاده میشود

جذب فیزیﻜﻲ
فرآیند اتصال مواد غیر یونﻲ مانند مولﻜول هاي آّب ،اسید
استیﻚ و اسیدهاي نوكلئیﻚ به رس و سایر سطوح فاز جامد.
اتصال مولﻜول هاي بزرگ به رس از طریق فرآیندهاي
یونﻲ ،جذب فیزیﻜﻲ تلقﻲ نمﻲ شود.
تفسیرعکس بر پایه فیزیوگرافی
بعد از جمع آوری و بررسی اطالعات موجود از منطقه
مورد مطالعه ،تیپ زمین یا لند تایپ ها را جدا می کنند .جدا
کردن لند تایپ ها (قطعه بندی) بر اساس تشابه و همگونی
ظاهری استواراست .بنا به تعریف ،تکرار ترکیب معینی از
پستی و بلندی ،پوشش گیاهی ،سنگ مادر ،فرسایش و آبراهه
ها ،تن عکس و غیره در سطح بخشی از عکس را لند تایپ
می نامند.
فیتوسیدروفور(سیدروفورهای گیاهی)
سیدروفورهایی که در شرایط کمبود آهن توسط گیاهان
استراتژی(IIتک لپه ای خانواده گرامینه) تولید شده و با آهن
فریک کمپلکس ایجاد می نماید .این کمپلکس به کمک پذیرنده
های اختصاصی موجود در غشای سلولی ،امکان انتقال آهن
به داخل سلول را فراهم می کند.

)Physiosorption(Sc

)Physigrahic analysis (Rs

)Phytosiderophore(Sb

عکس عکس هائی که با دوربین معمولی گرفته می شود
فشار سنج

Picture
Piezometer

فرسایش النه روباهی
پیکسل :تصویر ماهواره ای (راستر) از پیکسلهای زیادی
تشکیل می شود

)Piping erosion (Sd
)Pixel (see also Flying hight=H)(Rs

ارزش پیکسل (رقم و یا عددی که پیکسل دارد)
انحنای افقی زمین
برنامه ریزی
پهن شدگی
باکتری های ریزوسفری محرک رشدگیاه
به باکتری های ریزوسفری مفید و غیرهمزیست گفته می
شود که قادرند با یک یا چند مکانیسم خاص بطور مستقیم یا
غیر مستقیم رشد گیاه را افزایش دهند .به آنها باکتری های
افزاینده محصول ) (Yield Increasing Bacteriaنیز می
گویند زیرا در اکثر موارد تلقیح گیاه با این باکتری ها افزایش
عملکرد را بدنبال داشته است.

)Pixel value (Rs
)Plan curvature (PLANC
Planning
)Planation (Gm
)Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) (Sb

تنظیم کننده های رشد گیاه
موادآلی که درغلظت های خیلی کم (گاهی کمتر از 1پی پی
ام) روی رشد و نمو گیاه اثر محرک دارند .اکسین ،جیبرلین،
سیتوکینین ،اتیلن ،آبسزیک اسید ،سالیسیلیک اسید،
جاسمونیک اسید مواد تنظیم کننده رشد گیاه یا هورمون های
گیاهی هستند .بسیاری از میکروارگانیسم های ریزوسفری
قادر به تولید این مواد می باشند.

Plant Growth Regulators

شاخص خمیرایی
تفاضل بین رطوبت حد جریان و حد خمیرایی است:
Ip=WL-Wpکه در آن  WLو Wpرطوبت های خاک در دو
حد فوق می باشند.

)Plasticity Index(Sph

زمین ساخت پهنه ای
فالت
سکو (در مبحث ماهواره و ایستگاه آن)
صفحه زمین

Plate tectonics
)Plateau (Gm
Platform
)Plate (example: plate tectonic

ساختمان (خاک) ورقه ای  -بشقابی

چاله داخلی
دوره پلئیستوس  ،دوره چهارم زمین شناسی که دو میلیون
سال قبل شروع شد
پلینتیت  ،الیه متشکل از گره های آهن می باشد که درخاک
های مناطق مرطوب و گرم مانند التی سول تشکیل می گردد
لکه های قرمز آجری رنگ
عکس مقابل :نمونه ای ازمنطقه ای در کشورغنا

Platy structure

)Playa (used mainly in N. America
)Pleistocene (Gl
Plinthite
Plinthitic mottles

پلیوسن
دوران سوم شامل دوره های پالئوسن ،ائوسن ،الیگوسن،
میوسن و پلیوسن می باشد .شروع پلیوسن را پنج میلیون سال
پیش می دانند
کفه شخم
استریوسکوپ جیبی

Plow pan
)Pocket stereoscope (Rs

خاک پدزول

)Podzol(see Albic horizon

)Pliocene (Gl

افق آلبیک (با رنگ خاکستری) را هم مشاهده کنید.
عکس :نمونه ای از پدزل در شرق کشورهلند

فرایند تشکیل پدزول
کوهانه رود

کریجینگ نقطه ای
نقطه خالص بار صفر
مقدارعددي  pHمحلول در حال تعادل با یﻚ ماده دارای بار
متغیر یا مخلوطی ازمواد وقتی كه ظرفیت تبادل كاتیونی با
ظرفیت تبادل آنیونی برابر است.
موقعیت یابی و تعیین مختصات نقاط (در جی پی اس)
تغییرات نقطه ای
پالریزاسیون
میکروسکپ پالریزان ( یا سنگ شناسی)

جلگه آهکی
دشت کارستی که در نتیجه پدیده انحالل تشکیل شده است
کشت چند محصولی

Podzolization
Point bars

)Point kriging (GS
)Point of zero net charge (PZNC) (Sc

)Point positioning(Rs
)Point transformation(Rs
Polarization
)Polarizing microscope (Petrographic-microscope)(Gl/Sm

)Polje (Gm
)Polyculture(Le

Form of agriculture which includes planting multiple crops
together.

Polygenetic

نوعی از کشاورزی است که در آن چند گیاه با هم کشت می
.شود

چند منشایی

Polygenetic (polygenic) soil

خاک چند منشایی
خاکی که زیرتاثیر دو و یا بیشتر فرایندهای مختلف تشکیل
شده به نحوی که به طور معمول هیچکدام از افق های آن
شبیه دیگری نیست

Pollination(Le)
Pollinators (Le)
Birds, bats, bees, butterflies, beetles, and other small mammals
that pollinate plants are responsible for bringing us one out of
every three bites of food. They also sustain our ecosystems and
produce our natural resources by helping plants reproduce.

گرده افشانی
موجودات گرده افشان
،  سوسک ها،  پروانه ها، این موجودات شامل زنبورها
. خفاش ها و حتی پستانداران کوچک می شوند،پرنده گان

Pollution
Polynomial distribution (Gi)
Polypedon (see pedon)

Population

آلودگی
 آلودگی خاک، آلودگی آب،آلودگی هوا
توزیع چند جمله ای
:پلی پدون
گروهی از پدون های پیوسته

افزایش جمعیت

increase
)and its effect on land (degradation

منافذ (انواع آن در تشریح پروفیل خاک)

توزیع اندازه ای منافذ
پرفیریک
تثبیت پتاسیم
فرایندی است كه در آن شﻜل های محلول و تبادلی پتاسیم در
حفره های شش گوش (یا دوسه گوش) مابین صفحات
اكسیژن قاعده ای برخی فیلوسیلیﻜات ها مانند ورمیﻜوالیت،
دراثر انقباض فضای بین الیه اي به دام می افتد .تثبیت پتاسیم
می تواند به خودی خود و یا در اثر حرارت صورت گیرد.
پتاسیم تثبیت شده فقط پس از انبساط فضای بین الیه ای
بصورت تبادلﻲ در آمده و در دسترس گیاه خواهد بود.

پاالیش متعاقب (در جی پی اس)
موقعیت یابی
پتانسیل چگالی شبکه آبراهه
تبخیرو تعرق پتانسیل یا مطلق

)Pores (Types

)Pore size distribution (Sph
)Porphyric(Sm
)Potassium fixation (Sc

)Post processing(Rs
Positioning
)Potential drainage network density (DDENS
)Potential evapotranspiration(Le

طبقه بندی تناسب اراضی در شرایط آتی
عملکرد بالقوه -تولید پتانسیل
آبیاری کوزه ای

کرم های گلدانی
کرم های ریز (مزوفون و قطر بدن کمتر از  2میلیمتر) بی
رنگ یا سفید رنگ که از موادآلی در حال تجزیه و فضوالت
جانوران خاک و حتی باکتری ها ،قارچ و جلبک و نماتد
تغذیه می کنند .معموال در الیه سطحی خاک و بصورت
کلونی وجود دارند.
کاهش فقر
بدون آناالیزور (نور صفحه ای قطبی )PPL ،
در نورصفحه ای قطبی  PPLعوارض زیر قابل مطالعه
هستند :شﻜل ،رخ ها ،رنگ ( از جمله چند رنگی با چرخاندن
صفحه) ،و رلیف که خاصیتی از کانی است مربوط به تفاوت
در ضریب شﻜست یک کانی با محیط مجاور خود است .اگر
اختالف خیلی کم باشد ،مرز کانی به سختی قابل رویت
خواهد بود و در این حالت می گوییم کانی دارای رلیف پایین
است .اگر اختالف زیاد باشد کانی دارای مرزهای تیره
واضح خواهد بود که به این کانی رلیف باال می گوییم.
پرکامبرین
دوران قبل از دوران پالئوزوئیک که شروع آن را ۳۴۰۰
میلیون سال پیش تخمین زده اند
نزوالت جوی -ریزش جوی
کشاورزی دقیق یا هوشمند
مفهوم کشاورزی دقیق به طور ساده مدیریت تغییرپذیری در
نوع خاک ,عمق خاک  ,ناهمواری یا شیب  ,یا علف های
هرز و غیره که موجب تغییرات درعملکرد در سطح مزرعه
می شوند با استفاده از تکنولوژی امروزی و تطبیق دادن
نهاده ها  ,مانند کود شیمیایی یا بذر ,با پتاسیل محل می
باشد.در این روش ,عملکرد گیاه زراعی به حداکثر می رسد
و در ضمن مصرف بیش از اندازه نهاده های زراعی به
حداقل کاهش می یابد.

)Potential land suitability (Le
)Potential yield(Le
Pot irrigation

Pot Worms

This group of small, unpigmented worms

)Poverty alleviation (Le
)PPL= Plain Plarized Light (Sm
See Petrographic microscope = Polarizing microscope

)Precambrian (Gl

Precipitation
)Precision agriculture(Le
Precision agriculture, satellite farming or site specific crop management
is a farming management concept based on observing, measuring and
responding to inter and intra-field variability in crops.

پیش بینی
جریان ترجیحی
جریان آب در پروفیل خاک درامتداد مسیری حاصل ازبه هم
پیوستن منافذ درشت خاک می باشد ،که این مسیر در نتیجه
پوسیدن ریشه گیاهان ،دانال های بجا مانده از کرم های
خاکی ،درزها و شکاف ها حاصل شده است
جریان ترجیحی
جریان آب در پروفیل خاک در امتداد مسیری حاصل از به
هم پیوستن منافذ درشت خاک می باشد ،که این مسیر در
نتیجه پوسیدن ریشه گیاهان ،داالنهای بجا مانده از کرم های
خاکی ،درزها و شکاف ها حاصل شده است.

Prediction
)preferential flow (Sph
It is a flow of soil water along tree roots, earthworm channels,
joints, cracks and their subsequent creation of macropores

)Preferential flow (Sph
It is a flow of soil water along tree roots, earthworm channels,
joints, cracks and their subsequent creation of macropores

مسیر ترجیحی
مسیری است که جریان ترجیحی در آن با سرعت بیشتری در
پروفیل خاک به طرف پایین حرکت می کند.

)Preferential pathways (Sph
They are pathways that rapidly transport water down the soil
profile.

قبل از یخبندان
تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی
یک روش آماری برای تعریف متغیرهای جدید برحسب
ترکیب خطی از متغیرهای اولیه است .متغیرهای جدید نسبت
به هم مستقل بوده و واریانس آن ها دارای روند نزولی است
فاصله کانونی
نقطه مرکزعکس

)Preglacial(Gm
)Principal Component Analysis (PCA)(Rs

تجزیه و تحلیل اجزای اصلی سازنده )تصاویر(
ساختمان (خاک)
استوانه ای

)Principal distance(Rs
)Principal point (Rs

)Principal component analysis(Gi
Prismatic soil structure

احتمال پذیر
فرایند
تولید
اراضی بارور
شاخص تولید دهی
انحنای عمودی زمین
برنامه سازی
تجسم (تصویرکره سه بعدی برروی کاغذ=نقشه) :مخروطی
(  ) conicalواستوانه ای () Cylindrical
زادمایه
هرواحد یاخته ای که توانایی تشکیل یک جاندار کامل را
داشته باشد .در مورد قارچ های میکوریز واحد ممکن است
اسپور ،هیف یا بخشی ازهیف و یا ریشه های حاوی هیف و
وزیکول قارچ باشد.

Probabilistic
)Process (eg., Soil forming processes
)Produce(Le
Productive land
)Productivity Index(Le
)Profile curvature (PROFC
Programming(Gi)See modelling
Projection
)Propagule (Sb

Arbuscular mycorrhiza structures in the roots of cowpea . Arbuscles [A] , spores [S]. vesicles [V] ,
]and subtending hyphae [SH

نزدیک سنجی
پسدوگلئی ،اشباع و ماندابی شدن موقت خاک
شبه مسافت
مشاهدات شبه مسافت (در مبحث جی پی اس)
مدلی است برای تخمین فرسایش و رسوب حوضه آبخیز .در
این روش ،میزان فرسایش ساالنه در هکتارو میزان رسوب
دهی ساالنه در هکتار تخمین زده میشود .دراین روش
۹عامل محیطی؛ زمین شناسی ،خاک ،آب و هوا ،رواناب ،
توپوگرافی  ،پوشش زمین ،کاربری اراضی ،فرسایش
سطحی و رودخانه ای بررسی می شود.
(ارجاع به  Erosion classes mapو Landslide
)distribution map
گلخراب
شله زنی
تخریب ساختمان خاک و کاهش تخلخل و نفوذپذیری آن که
برای کشت برنج در شمال ایران ،هند  ،چین  ،تایلند و سایر
مناطق دیگر کشت می شود

Proximal sensing
Psudogley
Pseudorange
Pseudorange observation
)PSIAC model(Sd
Soil Conservation and Watershed Management Research Institute of
Iran (SCWMRI) published a series of maps on soil erosion, landslide
distribution and erosion features. Soil erosion classes were defined
)based on the EPM model (PSIAC, 1968

Puddled
Puddling

ضربان (در مبحث لیزر و لیدار)
سنگ پا
سنگ های آذرین خروجی با ساختمان اسفنجی
مسیر موازی با طول = اسکن خطی( در اسکنرها)

Pulse
Pumice
Push broom

یخ رفت فشاری
moraine

Push

کانی پیریت (سولفید آهن)
آذرآوار
مواد آواری آتشفشان که بصورت انفجاری و یا پرتابی از
دهانه آتشفشان بیرون می ریزد
پیروکسین  ،از کانی های اولیه خاک دارای ساختمان
سیلیکاته

)Pyrite(Gl
)Pyroclastics(Gl

)Pyroxene(Gl

Letter Q

کیو
نمادی برای نشان دادن انباشتگی سیلیس ثانویه (در تشریخ
نیمرخ خاک)
مقنی (چاه)
شکل روبرو چرخ کارودو نفری که مسئول باال کشیدن خاک
ازعمق زمین می باشند نشان می دهد.

Q

Qanat (Ghanat) digger

سازند قم
متشکل از مارن (به رنگ های سبزوقرمز) ،شیل و سنگ
آهک به رنگ روشن (سفید تا زرد و صورتی) با سن
الیگوسن پایانی و میوسن آغازین.

)Qom geological formation(Gl

همگرایی درجه دوم
طبقه بندی کیفی تناسب اراضی

)Quadratic convergency(Gi
)Qualitative land suitability(Le

سور(در مبحث منطق فازی :سورعمومی و سور وجودی)
کمی کردن (نقطه مقابل کیفی کردن)
طبقه بندی کمی تناسب اراضی
نسبت مقدار به شدت()Q/I
بیانگر تغییرات مقدارماده جذب شده درمقابل تغییرات آن در
محلول است واز شیب رابطه این دو به دست می آید.

دوران چهارم (در زمین شناسی)
کوارتز (کانی با فورمول )SiO2

Quantifier
Quantification
Quantitative land suitability
)Quantity Intensity Ratio (Sc

)Quaternary (Gl
Quartz

شبه اوج
فرضیه شبه پایایی
کواترنری -دوران چهارم زمین شناسی
رس روان
شن روان
آزمون سریع خاک
کواری
بهعنوان مثال میتوان با طرح یک کواری))Query using SQL
به محل همه رستورانهای ایرانی در محدوده چهار
کیلومتری هتل محل اقامت خود پی برد و یا نزدیک ترین
اداره پست به هتل را پیدا کرد.

Quasi-climax
Quasi-stationarity hypothesis
Quaternary
Quick clay
Quick sand
Quick test, soil
)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

رس حساس
رواناب تند

Quick clay
Quick flow

Letter R
R
نمادی برای نشان دادن سنگ بستردر تشریح نیمرخ خاک.
تذکر :برنامه کامپیوتری  Rبرای محاسبات آماری که این روزها
در علوم خاک هم استفاده می شود.

رادار
رادیان (واحد اندازه گیری سطح زاویه دار)

R
R is also a programming language and free software environment
for statistical computing and graphics
)Radar (Radio Detection And Ranging
Radar equation
Radian

زمانی که طول کمان برابر شعاع دایره باشد زاویه برابر یک
رادیان است .چون دایره  ۲ᴫرادیان است ،تبدیل بین درجه و
رادیان به صورت رابطه زیر است:

1rad= (180/ᴫ) degrees
شبکه زهکش شعاعی

تابندگی -تابش

)Radial drainage pattern (Gm/Rs

Radiance

Radiant energy(Rs)
Radiant intensity(Rs)
Radioactive decay
Radioactive isotope
Radioactive waste
Radioactivity
Radiometer:
Radiometers may also be described as solar radiometers or UV radiometers.

Radiometric resolution(Rs)
Radius Ration

Radiation
Rainfall simulator(Sd)

انرژی تابشی
شدت تابندگی
تجزیه رادیواکتیویته
ایزوتوپ پرتوزا
ضایعات پرتوزا
پرتوزایی
رادیومتر= طیف سنج
انواع متنوع با قیمت های متفاوت قابل خریداری است

)توان تفکیک رادیومتری (وابسته به سنجنده
(Sc)

نسبت شعاعی
.نسبت شعاع کاتیون به شعاع آنیون احاطه کننده آن

 تشعشع- تابش
شبیه ساز باران

باران سنج

فرسایش پاشمانی
میدان تصادفی
تابع تصادفی
متغیر تصادفی
محدوده ،پهنه تغییر (از ..تا)..
موقعیت یابی ساکن سریع
راستر یا رستر
داده های پیوسته راستروداده های گسسته وکتور را تشکیل
می دهند.

نسبت گیری
حمله موش های صحرائی

Rain gauge

)Rain splash erosion(Sd
)Random field (Gi
)Random function (Gi
)Random variable (Gi
)Range(Gi
)Rapid static or fast static(Gs
)Raster(Rs

)Rationing(Rs
Rats attack

همانند حمله ملخ ها که به محصول کشاورزی صدمه زیادی می
زند،،حمله موش های صحرائی نیز به گیاهان از جمله ریشه گیاه
آتریپلکس وخوردن آن درنهایت به خشک شدن گیاه منجرمی گردد
 .نمونه ای از این حمله را در ابرقومی بینید (شکل مقابل)

پرتو= اشعه
زمان واقعی (در مبحث جی پی اس)
بازگشت دوباره
مشاهدات اختالف مضاعف بین گیرنده  -زمان
اختالف سه گانه بین گیرنده –ماهواره -زمین
شناسایی اجمالی
بازیافت
رداکس :مخفف دو واژه اکسایش و کاهش
پتانسیل ریداکس ()EH
برای توصیف ظرفیت کلی اکسید کنندگی یا احیاء کنندگی خاک در
شرایط اشباع (عدم حضوراکسیژن محلول) مورد استفاده قرار می
گیرد .پتانسیل ریداکس برحسب میلی ولت بوده و با استفاده از
اختالف پتانسیل الکترود پالتین نسبت به الکترود استاندارد
هیدروژن مورد اندازه گیری قرار می گیرد.

)Ray(Rs
)Real-time(Gs
)Reacquiring (Gs
Receiver-time double difference
)Receiver-satellite-time triple difference(Gs
Reconnaissance survey
Recycling
)Redox(Sc
)Redox potential(Sc

کم خاک ورزی
احیاء
آبسنگ  ،صخره دریایی
سطح مبنا

)Reduced tillage (Sd/Le
Reduction
)Reef(Gm
Reference plane

بازتاب
Reflection

منحنی انعکاس
چین خوردگی مجدد
جنگل کاری مجدد
شکنندگی نور (انکسار)

متغیر ناحیه ای (در مبحث زمین آمار)
سنگپوش – رگولیت
رگوسل
خاک های جوان و معموال کم عمق بدون تکامل پروفیلی

)Reflectance curve(Rs
)Refolding (Gl
)Reforestation(Le/Sd
)Refraction(Rs

)Regionalized variable (Gi
Regolith
Regosols

سن نسبی
منظم سازی (در زمین آمار)
ماندگاریا قدیمی
خاک قدیمی
نشیب و فراز -پستی و بلندی
پستی و بلندی منظم (شکل باالیی)
پستی و بلندی نا منظم (شکل پایینی)

جابجائی ارتفاعی

دور سنجی -سنجش از راه دور=سنجش از دور
نمونه گیری مجدد
زمان اقامت
بیانگر متوسط مدت زمانی است که یک یون یا مولکول در
خاک سپری می کند.

خطای بجامانده

Relative age
Regularization
Relict
Relict soil
)Relief (Gm

)Relief displacement(Rs

)Remote sensing (RS
)Replicability (of image interpretation
)Resampling(Rs/Gi
)Residence time (Sc

)Residual error(Gi

مواد درجا تشکیل شده

انقباض پسماند – انقباض باقیمانده
انقباض به مقداری کمترازحجم آب ازدست رفته در مراحل
نهایی خشک شدن خاک
فرایند سیلیکاته شدن
تشکیل کانی کاتولینیت دراثرافزایش هیدرواکسید سیلیسیم
 Si(OH)4در محلول خاک

جهندگی -برگشتن :مقاوم یا پایدار
توانایی یا مقاومتیک بوم نظام برای حفظ تنوع ،تمامیت و
فرایندهای بوم شناختی خود دراثر دخالت انسان و ......
تاب آوری نظام یا سیستم های کشاورزی
کریجینگ محدود
تفکیک پذیری -قدرت تفکیک
منابع
سامانه مدیریت منابع
پایش منابع
نوساخته
مایه تلقیح ریزوبیوم
کود زیستی حاوی یک یا چند باکتری ریزوبیوم متناسب با
گیاه لگوم میزبان که به صورت بذرمال یا مصرف خاکی
استفاده می شود

Residual materials

)Residual shrinkage (Sph

)Resilicationprocess (Sc
Resilication as a Soil-Forming Process , below the formation
of Soils from Bauxite in Southeastern Brazil:

Resilience

)Resilience of agricultural systems(Le
)Restricted kriging (Gi
)Resolution (Rs
Resource
)Resource management system(Le
Resource monitoring
Reworked
)Rhizobium Inoculant (Sb

ته نشست های ریشه
مجموع موادآلی آزادشده از ریشه ها ی گیاه درخاک که عامل
اصلی ایجاد ریزوسفر می باشد

ریزومرف
درهمزیستی میکوریز بیرونی(اکتومیکوریز) گاهی هیف
های طویل سطح غالف بصورت خیلی متراکم کنار هم
قرارگرفته و بصورت طناب مانند درمی آیند که رایزومرف
نام دارد

منطقه نفوذ ریشه یا ریزوسفر
الیه نازکی از خاک اطراف ریشه های گیاه که
میکروارگانیسم های موجود در آن از لحاظ تعداد و تنوع
تحت تاثیر فعالیت های ریشه قرار دارند
تاثیر ریزوسفر

)Rhizodeposition(Sb

)Rhizomorph(Sb

)Rhizophere(Sb

)Rhizosphere effect (Sb

شدت تاثیر ریشه یا نیروی محرک ریشه روی میکروارگانیسم
های خاک می باشد که با نسبت  R/Sسنجیده می شود( :Rتعداد کل
میکروارگانیسم ها یا تعداد گروه میکروبی مورد نظر در واحد
وزن خاک ریزوسفری است :S .تعداد کل میکروارگانیسمها یا
تعداد همان گروه میکروبی موردنظر در واحد وزن خاک
غیرریزوسفری مجاور آن) .از سطح ریشه تا جایی که نسبت R/S
بزرگتر از یک می باشد ،دامنه ریزوسفر بوده و پس از آن خاک
غیرریزوسفری است .دامنه وسعت ریزوسفر در گیاهان مختلف،
در خاک های مختلف و در مراحل مختلف رشد گیاه  ،متفاوت می
باشد

ریزوپلن
به سطح ریشه و میکروارگانیسم هایی که در تماس کامل با
آن هستند گفته می شود
پشته -یال
پشته ،برآمدگی ،مرز ،خرپشته
شیب جلویی برآمدگی

)Rhizoplane (Sb

)Ridge (Gm
)Ridge(Sd
Ridge front slope

شیب پشتی برآمدگی

Ridge back slope

فروزمین
شیار
فرسایش جویباری یا شیاری
ریپل مارک – موج نقش

)Rift valley (Gm
Rill
)Rill erosion (Sd
)Ripple mark (Gm

کناره یا حاشیه رودخانه
به زمین لبه یا کنارههای آبراهه یا رودخانهها میگویند.

بستر رودخانه
تراس رودخانه
رود رفت -ته نشست رودخانه ای
رودخانه ای
خطای جذر میانگین مربعات (در مبحث جی پی اس)
سنگ ها و کانی ها

)Riverbank (Gm
The land at either edge of a river.

)River bed(Gm
)River terrace (Gm
)River wash (Gm
)Riverine (Gm
)RMS error(Gi
)Rocks and minerals (Gl

ریزش سنگی
رخنمون سنگی

اشغال ریشه

Rock fall (Gm) See also mass wasting
Rock outcrop

)Root colonization (Sb

توان رشد ،تکثیروگسترش یک میکروارگانیسم روی سطح ریشه
و خاک ریزوسفری است .کلونیزاسیون ریشه یکی از شرایط
اصلی موفقیت در تلقیح یک میکروارگانیسم به گیاه محسوب می
شود.

به مجموع تراوشات و ترشحات ریشه گفته می شود.
عصایی شدن تارکشنده
درمراحل برقراری همزیستی بین باکتری های ریزوبیوم و
گیاهان لگوم ،در سرتار کشنده خمیدگی عصایی ایجاد شده و
باکتری از درون قسمت خمیدگی با ترشح آنزیم های حل
کننده بداخل تار وارد می شود.

)Root Exution(Sb
)Root Hair Curling(Sb

تراوشات ریشه
مواد محلولی که از طریق نشت و انتشار و بدون صرف
انرژی متابولیک از ریشه ها آزاد شده و وارد خاک می شوند
مثل قندها...

)Root leakage (Sb

سلولهای ریزان ریشه
سلول های مرده و متالشی شده پوست ریشه گیاه که بصورت
پوست اندازی ریشه ازریشه ها جدا شده و وارد خاک می
شوند

)Root lysate (Sb

ریشه دوم مربعات استاندارد
گره (غده) ریشه
غده ها یا گره های ریزی که در نتیجه همزیستی(عمدتا) گیاهان
خانواده لگومینور با باکتری های ریزوبیوم روی سیستم ریشه ای
گیاه میزبان ایجاد شده و محل فعالیت باکتری تثبیت کننده نیتروژن
می باشد.

ترشحات ریشه

)Root Mean Square Error (RMSE) (Gi
)Root Nodules(Sb
Root nodule symbiosis is a mutualistic interaction observed between
mainly leguminous plants and nitrogen-fixing soil rhizobia, in which
plants can obtain fixed atmospheric nitrogen, and provide rhizobia
with photosynthate as a carbon source.

)Root secretion (Sb

مواد درشت مولکول با ساختمان پیچیده که با صرف انرژی
متابولیک از ریشه های گیاه آزاد و وارد خاک می شوند مانند
آنزیم ها ،پلی ساکاریدها...

تناوب
ناهمواری
نقطه نا معلوم (فرعی)
سنگالخ
سرخ شدگی
بر اثرتشکیل هماتیت (اکسید آهن) خاک قرمز میشود
آبدوی  ،رواناب
زراعت سیالبی
دره تاقدیسی

)Rotation (Le
Roughness
)Rover (GPS
Rubble land
Rubefaction
Runoff
)Runoff farming (Le
)Ruz(Gm

Letter S
 :sنمادی برای نشان داده انباشتگی سزکویی اکسیدها وماده
آلی به شکل کمپلکس درافق زیرین خاک
افق تمرکز نمک (در نیمرخ خاک)

”s See “Subordinate characteristics of master horizons:
Salic horizon

عکس :نمونه ای از خاک شوربا افق سالیک دردشت شرا ،همدان

سالیدها-
خاک های شور با افق سالیک ،زیر رده اریدی سول ها
شوره زار
نمک زدایی
شاخص شوری
نشان دهنده رفتارطیفی خاک شوراست .چند شاخص شوری
وجود دارد:

Salids
Salina
Salinity control
Salinity Index
For example:
NDSI (Normalized Differential Salinity Index: R-NIR/R+NIR). R=red Band
)and NIR= Near Infrared Band

)SI1, SI2 ,SI3, NDSI , NDMI and Brightness Index (BI

پدیده شورشدن (خاک ویا اراضی)=شوری زایی
جهش  ،پرش ( در مبحث نهشته های بادی)

Salinization
)Saltation (Sd

Salt-affected soils
خاک های مبتال به شوری (خاک های متاثر از نمک ،نمک زده)
خاکی که به دلیل حضورنمک های محلول با ،یا بدون مقادیرزیادی ازسدیم قابل تبادل و یا حضورهردوآنها  ،دچارتغییرات نامطلوبی شده وبرای رشد اغلب
محصوالت زراعی نامناسب است.

کفه نمکی
دریاچه شور
گنبد نمکی
مخازن سپتیک یا مخازن فاضل آب
جهش -پرش
اصطالحی که در مبحث فرسایش بادی استفاده می شود
نمونه (مثال نمونه خاک)

سطح نمونه
روش نمونه برداری

شن
تپه ماسه ای ( یکنوع نهشته بادی)

)Salt flat (Gm
)Salt-lake (Gm
)Salt plug (Gm
Septic tank
)Saltation (see surface creeping
Sample

Sample area
Sampling method

Sand
)Sand dune (Gm

عکس:تپه ماسه ای درحاشیه کویر،ازکاشان بطرف آران و بیدگل

تثبیت تپه ماسه ای
یکی از روش های تثبیت شن های روان (در آران ،کاشان)

ماسه سنگ
رس شنی
لوم رسی شنی
لوم شنی
ماهواره
ضریب آبگذری اشباع

Sand dune stabilization

)Sandstone (Gl
Sandy clay
Sandy clay loam
Sandy loam
)Satellite (Rs
Saturated conductivity

ناحیه خاک اشباع
اشباع
عصاره اشباع

Saturated soil zone
Saturation
)Saturation extract (Sc

محلولی که ازخاک دروضعیت رطوبتی اشباع استخراج می شود.

رطوبت اشباع خاک
علف زار
دشت های علف زاری در مناق استوایی و زیر استوا با
درختان کم

مقیاس
اسکنر

Saturation water content
)Savannah(Le
A grassy plain in tropical and subtropical regions, with few trees

Scale
)Scanner(Rs
)Scatter diagram(Gi

نمودار پراکنش
(مثال در مورد ارزش های طیفی(

پراکنش
فریم لندست یاهر تصویر ماهواره ای
درخش (در مبحث جی پی اس)
تفاله آتشفشانی
واریزه

)Scattering(Rs
Scene
Scintillation
)Scoria (Gl
)Scree (Gl

شعاع جستجو (در زمین آمار)
شوره زار

Search radius
)Sebkha(Gm

گشتاور مرتبه دوم
مواد رسوبی
ظرفیت حمل رسوب
غلظت رسوب
نسبت جرم خشک رسوب در مخلوط آب-رسوب (نمونهای که از
یک رودخانه یا هر پیکره آبی به دست آمده) به جرم کل مخلوط،
غلظت رسوب جرمی گفته میشود .غلظت رسوب حجمی ،نسبت
حجم رسوب به حجم کل مخلوط است.

بار رسوبی
رسوبدهی
رسوبگذاری
تلقیح بذر/گیاه

Second order moment
Sediment
)Sediment carrying capacity (Sd
)Sediment concentration(Sd
Gravitational sediment concentration is the ratio of the dry weight of the
sediment in a water-sediment mixture (obtained from a stream or other
body of water) to the total weight of the mixture. The volumetric
sediment concentration is the ratio of sediment volume to the total
volume of the mixture.

)Sediment load (Sd
)Sediment yield (Sd
)Sedimentation (Gm/ Sd
)Seed Inocultion(Sb

افزودن یک یا چند میکروارگانیسم به گیاه (بذر ،نهال ،نشا ،برگ
پاشی ( )..رجوع به تلقیح)

قطعه بندی
ضریب گزینش )انتخابگری(

Segmentation
)Selectivity Coefficient (Sc

ضریب تعادلی مشروط برای یک واکنش تبادل یونی که غلظت
یون های تبادلی رابه غلظت یا فعالیت یون های محلول مربوط می
کند.

نیمه بیابانی
آنالیز حساسیت
سنجنده =سنجشگر(فعال و غیر فعال)
سری های رقت

)Semi desert (Gm
Sensitivity analysis
Sensor
)Serial Dilution(Dilution series) (Sb

تهیه سری های رقت در واقع رقیق سازی مرحله به مرحله یک
ماده در یک محلول است .یکی از سری های رقت ،رقت دهدهی
نام دارد که درآن یک میلی لیتر از محلول اصلی به 9میلی لیتر
محلول رقیق کننده اضافه می شود و فرایند رقیق سازی تا رقت
مورد نظر ادامه می یابد.سری های رقت در علوم تجربی از جمله
بیوشیمی  ،فارماکولوژی  ،میکروبیولوژی و فیزیک بطور

گسترده استفاده می شود .درشمارش جمعیت میکروب ها
درخاک ،آب  ،کودهای زیستی و محیط های دیگر از سری
های رقت استفاده می شود.
سزکویی اکسید
اکسیدی است که درآن نسبت اتمی اکسیژن به فلز  3به 2
است.همچنین ،یک واژه کلی است که برای اکسیدها و
هیدروکسیدهای آهن و آلومینیم در خاک مورد استفاده قرار
می گیرد.
مجموعه
گردآیه ای معین از اشیاء مانند مجموعه های معمولی و
مجموعه های فازی
سایه و روشن ،بر اساس زاویه تابش خورشید

)Sesquioxide (Sc

)Set (Gi

Shadow

تصحیح یا تعدیل سایه (در تصاویر ماهواره ای)
پلمه سنگ یا شیل
پیچیدگی اشکال زمین
سرریز لبه تیز

Shadow correction
)Shale (Gl
)Shape complexity index (SCI
)Sharp crested weir(Sd

سرریز لبه پهن  Vشکل (notch sharp crested weir
مقاومت برشی:
بیشترین اندازه پایداری خاک در برابر تنش برشی
تنش برشی
عبارت است از مؤلفهای از تنش که بر سطح مقطع یک جسم
اعمال میشود .تنش برشی از بردار نیروی عمود بر بردار
نرمال سطح مقطع ناشی میشود .از سوی دیگر ،تنش نرمال
نیز از بردار نیروی موازی یا نا موازی نرمال سطح مقطع
جسم به وجود میآید .تنش برشی را به اختصار با τنمایش
میدهند.
پره برشی (شیروین)

)V

ابزار ساده ای است که با آن قدرت تنش برشی خاک را در
مطالعات فرسایش خاک تعیین می کنند .شیروین را در سطح خاک
مرطوب (اشباع) فرومی کنیم و با یک چرخش مالیم دست (در
جهت گردش عقربه های ساعت) وبعد از این که چرخش پس زده
میشود عدد روی دسته را می خوانیم .این عدد نشان دهنده قدرت
تنش برشی است .به عبارت ساده تر قدرت ازهم پاشیده شدن (بهم
ریختگی) ذرات خاک در اثر اصابت قطرات باران بر روی سطح
خاک نشان می دهد.

فرسایش ورقه ای
جابجائی
آستانه رسوبی
دریا کنار ،ساحل دریا
شانه شیب
انقباض
حد انقباض
پتانسیل انبساط وانقباض
تغییرنسبی قابل انتظاردرحجم یک خاک یا یک رس با
تغییرات درصد رطوبت

)Shear strength(Sph/Sd
)Shear stress(Sph/Sd

)Shear vane(Sph/Sd

شکل دست راست  :پره برشی جیبی ()pocket shear vane

)Sheet erosion(Sd
)Shift (Gl
)Shoal(Gl
)Shore(Gl
)Shoulder (a facet of hill-slope)(Gl
)Shrinkage(Sph
)Shrinkage limit(Sph
)Shrink- swell potential(Sph

پوشش عرضی
( overlapمالحظه شود )

سیدروفور

)Sidelap (+15-30%)(Rs

)Siderophore (Iron Transport Agent) (Sb

موادآلی با وزن مولکولی کم و میل شدید برای ترکیب شدن
بطوراختصاصی با آهن ،که توسط میکروارگانیسم ها و گیاهان
برای مقابله با کمبود آهن خاک تولید شده و امکان انتقال آهن به
داخل سلول را فراهم می نماید.

سیروزم
زمان انتشار سیگنال (در جی پی اس)
سطح اعتماد
گدازه زبانه ای
گدازه زبانه ای
باکتری های سیلیکاتی
این باکتری ها با تولید متابولیت ها(اسیدهای آلی )...موجب
شکسته شدن شبکه ساختمانی آلومینوسیلیکات ها و در نتیجه
آزاد شدن عناصر غذایی تثبیت شده در آن ها (پتاسیم) می
شوند.

سیلت= الی
الیروبی

لوم سیلتی
آب نهشتگی
سنگ سیلت
رس سیلتی (بافت خاک)
لوم رسی سیلتی (بافت خاک)
سیلورین :دوره ای از دوران اول زمین شناسی است که

Sierozem
Signal propagation time
)Significant level(Gi
)Sill (Gm/Gl
)Sill (see Batholit
)Silicate Bacteria (Sb

Silt
Silt clearance = desiltation

Silt loam
Silting
Siltstone
Silty clay
Silty clay loam
Silurian

. میلیون سال پیش شروع شد۴۵۸
واحد خاک های مشابه

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 UdollicOchraqualf. 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.

خاک های تشکیل دهنده یک مجموعه (درواحد نقشه) در سطح
 مثال درسطح،مشخصی از سیستم رده بندی و در سطوح باالتر
 زیر رده و رده دارای مشخصات مشابه و یا،  گروه،زیر گروه
.تقریبا مشابه ( با اختالف جزیی)هستند

شبیه سازی

Simulation (Gi)
The production of a computer model of something, especially for the
purpose of study."the method was tested by computer simulation"

)تک دانه ای (ساختمان خاک
فروچاله

Single grain
Sinkhole

SI units:
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

:واحد های استاندارد
me  وppm  واحدهایی مثل، واحدهایی که معرفی شده
.وغیره را جایگزین می کنند

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

)اندازه (ساختمان خاک
like

اعوجاج (کج و معوج)
چولکی
تابش آسمانی
شکفته شدن -وارفتن
ساییده رخ ها
سطح صیقل داده شده خاکدانه در خاک های ورتی سول

رانش زمین
مثال تبدیل جنگل به زمین زراعی بدون مطالعه باعث رانش
افق سطحی خاک می شود

شیب

Skew
Skewness
Sky irradiance
Slaking
)Slickenside (in Vertisols

)Sliding (Sd

Slope

زاویه شیب :زاویه صفحه زمین با افق

رده (کالس) های شیب  :درجه تندی شیب زمین

تخمین شیب
(در کارمیدانی)

تبدیل درصد به درجه شیب

بازتابش نور خورشید
اسالتد تمپلت:
برای موزائیک کردن عکس های هوایی ازاین روش استفاده

Slope angle

Slope classes

Slope gradient estimation in field

Slope gradient conversion table

)Slope insolation (SINS
Slotted template

می شد .با به بازار آمدن کامپیوتر و نرم افزارهای گوناگون
کار مثلث بندی آسان شده است .

فروریختگی
به فرایند حرکت توده ای با ویژگی زمین لغزه گفته می شود

قطعه فروریخته
اسمکتیت

Slump

)Slump block (Gm
Smectite

گروهی ازسیلیکات های الیه ای  ۲:۱با ظرفیت تبادل کاتیونی زیاد
وفاصله بین الیه ای متغیر

(شبه مسافت) صاف شده
سدیمی شدن -انباشتگی سدیم
سدیمی بودن
خاک سدیمی
خاک
عوامل خاکدانه سازی
بسیاری ازمیکروارگانیسم های ریزوسفری با تولید مواد
لعابی لزج ) (Exo-polysaccharideموجب اتصال ذرات
خاک به یکدیگرشده و خاکدانه های ریزرا تولید می کنند.
قارچ ها نیز با ایجاد شبکه های وسیع میسیلیوم موجب اتصال
خاکدانه های ریز و تولید خاکدانه های درشت تر می شوند.

)Smoothed (in GPS
)Sodication(Sc
)Sodicity(Sc
Sodic soil
Soil
)Soil Aggregation Agents (Sb

بهسازخاک  ،هرماده ای مانند آهک ،گچ  ،کمپوست ،کود
های الی  ،پسماند گیاهی یا مواد مصنوعی که برای بهبود
رشد گیاه بخاک اضافه می شود.
خاک مجموعه
نوعی واحد نقشه خاک است  .در این جا از نظر پراکندگی
پیکره های خاک و مناطق متفرقه موجود در واحد به اندازه
ای بزرگ است که در نقشه با مقیاس  ۱:۲۴۰۰۰می توان
بطو جداگانه تفکیک کرد.
زیست شناختی (بیولوژی) خاک
مبحثی در باره ویژگی های زیست شناختی ،شامل موجودات
و مواد زنده در خاک و فرایندهائی که از موجودات زنده به
وجود می آید.
موجودات خاکزی

Soil amendment

)Soil association (See association

Soil biology

)Soil biota (Sb

به کلیه موجودات زنده ای که در خاک وجود دارند گفته می
شود و براساس ابعاد فرم بالغ به میکروبیوتا)(Microbiota
 ،مزوبیوتا) ،(Mezobiotaوماکروبیوتا )(Macrobiota
تقسیم می شوند .که به ترتیب میکروارگانیسم ها  ،جانوران
متوسط و درشت خاکزی می باشند.

شیمی خاک
شاخه ای ازعلم خاکشناسی است به اجزای شیمیایی تشکیل
دهنده ،خواص شیمیایی و نیز واکنش های شیمیایی خاک می
پردازد.
فرسودگی شیمیائی خاک
به افت شیمیائی خاک با زمان گفته می شود که باعث تغییرات نا
مطلوب در اسیدیته ،کاهش ذخیره و مقدار قابل دسترس عناصر
غذائی ،کاهش توانائی خاک در خنثی کردن ترکیبات سمی و تجمع
امالح محلول در ناحیه ریشه ها می شود

)Soil Chemistry (Sc

)Soil chemical degradation (Sd

رده بندی خاک
اقلیم خاک (رژیم رطوبتی و رژیم حرارتی):
رژیم رطوبتی خاک شامل :آکویک ،توریک ،یودیک،
یوستیک و زریک
رژیم حرارتی خاک شامل:پرجلیک ،کراییک ،فریجید،
بورآل ،مزیک ،ترمیک و هایپرترمیک
چسبندگی خاک
رنگ خاک
برای مثال10YR 4/5 :
دفترچه رنگ خاک (مانسل)
تذکر :دفترچه رنگ نوع ژاپنی (ارزانتر از نوع آمریکایی)
هم استفاده میشود و باید توجه داشت که اختالفاتی بین این
نوع با دفترچه مانسل (آمریکایی) است و بهمین خاطر
توصیه میشود که در گزارش نوع دفترچه رنگ قید شود

Soil classification
Soil climate (soil moisture: Aquic, Torric, Udic, Ustic, and Xeric,
and soil temperature regimes: Pergelic, Cryic, Frigid, Boreal,
)Mesic, Thermic and Hyperthermic

Soil cohesion
Soil color
Soil colour chart

تراکم خاک ،فشردگی خاک:
افزایش چگالی ظاهری خاک و همزمان با آن کاهش تخلخل
خاک بر اثر وارد آمدن نیروی مکانیکی به خاک

Soil compaction

واحد کمپلکس خاک
نوعی واحد نقشه خاک است  ،در این واحد نقشه از نظر
پراکندگی پیکره های خاک و مناطق متفرقه موجود در واحد
به اندازه ای کوچک است که در مقیاس نقشه ۱:۲۴۰۰۰
نمیتوان بطور جداگانه تفکیک کرد

Soil complex

پایداری خاک
خاک مجموعه همسان
نوعی واحد نقشه خاک است که گویای خلوص و یا همسان
بودن خاک ها از نظر مدیریت در واحد نقشه است
آلودگی خاک
نمونه دست نخورده خاک

Soil consistence
Determined when soil is dry, when moist, and when wet (see
)FAO Guidelines for profile description
)Soil consociation (See consociation

)Soil contamination (see soil pollution
Soil core

Soil correlation
As example ref. to USDA: In order to avoid duplications USA
(USDA) created the figure of soils correlator, with three important
functions:
– to check that each candidate for recognition as a new series
really is such that it has been described according to the
established standard
– to keep a single, constantly up-dated, soil series record;
– to check that the limits established for map units coincide with
those of earlier maps.
Soil creep(Sd)

همبستگی خاک
.نام گذاری ورده بندی انواع خاک ها دریک منطقه یا کشور
یکنواخت نامگذاری کردن خاک ها بطوری که سری خاک
ها تعریف شده ومشخص باشند وهمه خاک شناسان در سطح
.کشور بتوانند خاک را تا سطح سری نامگذاری کنند

Soil Culture (Soil Inoculum) (Sb)

اینوکولوم خاک
رایج ترین نوع کود زیستی حاوی قارچهای میکوریز درونی
 این نوع کود.که دارای پتانسیل اینوکولومی باالیی است
 ریشه های،زیستی مخلوط یکنواختی از خاک بستر
 هیف های برون ریشه ای و اسپور قارچ،میکوریزی شده
.های میکوریزی می باشد

Soil database
Soil degradation
Soil development (See soil genesis too)
Soil ecology

Soil erosion (ex. Rills)

Soil erosion is the displacement of the upper layer of soil; it is a form
of soil degradation. This natural process is caused by the dynamic
activity of erosive agents, that is, water, ice (glaciers), snow, air (wind),
plants, animals, and humans.

خاک خزش

بانک اطالعات خاک
تخریب خاک
تکامل خاک
بوم شناختی (اکولوژی) خاک
بررسی روابط فی مابین موجودات زنده در خاک و بین این
موجودات و محیط خاک
فرسایش خاک
فرایند جداشدن و انتقال ذرات خاک توسط یک نیروی
 بر. یخچال یا نیروی ثقل است، باد،فرسایند همچون آب
، به انواع فرسایش بادی،اساس نوع نیروی فرساینده
. فرسایش توده ای و غیره دسته بندی می شود،فرسایش آبی
 و خندقیrill  شیاری،sheet  ورقه ای: فرسایش آبی

(آبکندی)  gullyنامیده می شود.

بافتار خاک
حاصلخیزی خاک
تشکیل خاک
formation

Soil fabric
Soil fertility
Soil

Soil formation factors

Soil forming processes
See soil genesis
See above also the figure (plate) under Lessivag
Soil Fumigation

(Sb)

Soil fumigation is used to rid the soil of diseases and pests before
planting. Soil fumigation is globally employed wherever high-value
agricultural crops are subjected to repeated monocultures. The chemical
compounds used in soil fumigation have low boiling points,
high vaporpressures, and are toxic to a broad spectrum of biological
organisms.

Soil genesis
Soil genesis is the study of the development of soils
Soil heat conductivity(KH)(Sph)
The ability of soil to conduct heat, which is depended on the
volume percentage of soil solid, liquid and gas.
Soil horizon

Soil Index
There are different soil indices, for instance, the Bare Soil Index (BSI) that is
primarily for bare land extraction from satellite data. The index is prepared for

عوامل های خاکساز

فرایندهای خاکسازی
فرایند هائی
.که در تشکیل و تکامل خاک دخالت دارند
تدخین خاک
 قبل از کاشت،برای از بین بردن بیماری ها و آفات خاک
 بیشتر در خزانه ها و در مورد محصوالت.استفاده می شود
با ارزش باال که بصورت تک کشت متوالی کاشته می شوند
 دراین روش ترکیبات شیمیایی مورد.عمدتا بکار می رود
 بوده و برای،  فشار بخار زیاد، استفاده دارای نقاط جوش کم
 در استفاده.طیف گسترده ای از موجودات سمی موثر هستند
)از میکروارگانیسم ها (بعنوان کودزیستی یا بیوکنترل
استریل کردن نسبی خاک صورت می گیرد تا عملکرد
.میکروارگانیسم های بکار رفته افزایش یابد
 تشکیل خاک-پیدایش خاک
قابلیت هدایت گرمائی خاک
 که وابسته به درصد حجمی،توانائی خاک در انتقال گرما
. مایع و گاز خاک است،مواد جامد
افق خاک

شاخص خاک

analyzing bare soils, as bare-soil plays an important role by being the reason of
dust storms in most arid regions.

تلقیح خاک
افزودن یک یا چند میکروارگانیسم به خاک( مخلوط کردن با
خاک سطحی–  Broadcastاطراف ردیفهای کشت Band
 - -applicationزیر بذور یا نشا -چالکود یا کانال
کود ()....رجوع به تلقیح) .تلقیح خاک بدلیل حجم زیاد مایه
تلقیح مصرفی ،در مقایسه با تلقیح بذر اقتصادی نیست و لذا
در اکثر موارد تلقیح بذر توصیه می شود مگر در مواردی
که تلقیح بذر منع داشته باشد مثل آلوده بودن بذور به سموم
و...
مدیریت خاک

)Soil Inoculation (Sb

Soil management

کاربرد عملیات و روشهائی جهت نگهداری از خاک و
افزایش توانائیهای آن مانند حاصلخیزی خاک ،حفاظت
خاک. . . ،

Is the application of practices and treatments to protect soil and
… enhance its performance such as soil fertility, soil conservation,

جانوران ریز خاک
جانوران خاکزی برحسب عرض(قطر بدن) به چهار دسته
میکروفون (کمتر از ۰ /۱میلیمتر) ،مزوفون (-۰/۱
۲میلیمتر) ،ماکروفون (۲۰-۲میلیمتر) و مگافون (بیش از
۲۰میلیمتر) تقسیم می شوند.

)Soil Microfauna (Sb

Soil micromorphology
Ref.: Buol, Hole and McCracken, 1973. Soil Genesis and Classification
میکرومورفولوژی خاک
توزی اجزای
مطالعه میکروسکوپی مورفولوژی خاکها در برش نازک که از طریق آن وضعیت ریز ساختمان ،شکل منافذ ،پوششهای نازک و
َ
معدنی و آلی آشکار می شود.

Soil minerals
Soil moisture (see soil climate, here above)
Soil moisture regimes (Aridic, Xeric, Udic, etc)

کانی های خاک
رطوبت خاک
رژیم رطوبتی خاک

Further reading: Roozitalab, M.H.; Siadat, H. and A. Farshad (eds.) (2018). The Soils of Iran. World Soils Book Series.
Springer.

مونولیت خاک
برای به نمایش گذاشتن نیمرخ خاک در موزه های خاک.
عکس زیر بخشی از موزه خاک در شهر واخنینگن– هلند
نشان می دهد.

ریخت شناسی خاک
تشکیل فیزیکی یک خاکرخ خصوصا ویژگی های ساختمانی
آن که با انواع ،ضخامت ،و آرایش افق ها و همچنین با فت ،
ساختمان ،پایداری و تخلخل هر افق در خاکرخ مشخص می

طرز تهیه مونولیت

Soil monolith

Soil morphology
Soil morphology is the field observable attributes of the soil
within the various soil horizons and the description of the kind
and arrangement of the horizons. C.F.Wikipedia

شود
رده های خاک (روش رده بندی خاک آمریکائی)

کربن آلی خاک
کربن موجود در پسماندهای گیاهی و جانوری
ماده آلی خاک
بخش آلی خاک به جز پسماندهای گیاهی و جانوری نپوسیده.
برای بدست آوردن ماده آلی خاک کربن آلی را اندازه گرفته و در
عدد  1.724ضرب می نماییم.

)Soil orders (according to USDA Soil Taxonomy

)Soil organic carbon (SOC
Soil organic carbon (SOC) refers only to the carbon component of
organic compounds.

)Soil organic matter (SOM
Soil organic matter (SOM) is difficult to measure directly, so
laboratories tend to measure and report SOC.

Soil pH
پ-هاش خاک
 pHخاک :درجات زیر 6اسیدی ;  ۷ ، ۶و ۷ /۵خنثی ; بین  7 /5و 8 /5را قلیایی و بین ۸ /۵تا  ۱۴را خیلی قلیایی نامیده می شود

Soil pollution/ soil contamination

الودگی خاک

https://www.slideshare.net/kavyasri12/soil-pollution-ppt

Soil porosity

تخلخل خاک

نیمرخ خاک

Soil profile

کیفیت خاک
ظرفیت خاک برای تولید پایدارمحصوالت گیاهی و حیوانی،
حفظ یا ارتقای کیفیت آب و هوا و تامین سالمتی انسان است.

Soil quality

راهنمای جعبه اسباب کاربرای تعیین کیفیت خاک

)Soil Quality Test Kit Guide (USDA, 2001
https://efotg.sc.egov.usda.gov/references/public/WI/Soil_Quality_Test_K
it_Guide.pdf

شدت خاکزایی
فعالیت تنفسی خاک
فعالیت تنفسی خاک یک فرآیند مهم اکوسیستم است که در چرخه

Soil renewal rate
)Soil respiration(Sb

کربن و تغییرات آب و هوایی جهانی تاثیرگذارمی باشد .تنفس
بیانگر تولید دی اکسید کربن در نتیجه تنفس موجودات خاک می
باشد .میزان تنفس خاک به دما  ،رطوبت  ،محتوای مواد مغذی و
میزان اکسیژن موجود در خاک و ...بستگی دارد .این میزان تنفس
را می توان با روش های مختلفی سنجید .در آزمایشگاه برای
اندازه گیری  CO2متصاعد شده از خاک ،نمونه خاک را برای
مدت زمان مشخصی محیط بسته در مجاور محلول
قلیایی( )NaOHقرار داده و سپس با تیتراسیون اسیدی محلول
قلیایی ،میزان  CO2جمع شده در آن را تعیین می کنند .در مزرعه
با کارگذاشتن محفظه های مخصوصی هوای( CO2
)متصاعدشده از خاک را جمع آوری و با دستگاه میزان CO2
موجو در آن را می سنجند.

محلول خاک
فازمایع خاک که شامل آب و مواد حل شده در آن است.

)Soil solution (Sc

خاک نما
بخش خاکی زمین نما ( لندسکیپ) را خاک نما می نامند
امنیت خاک
)security

Soilscape
Soil security (The dimensions of soil
Geoderma (2014): AlexMcBratneyaDamienJ.FieldaAndreaKochb

Soil series

سری خاک
 دراین.کوچک ترین سطح در رده بندی (سیستم آمریکایی) است
سطح بافت خاک سطحی هم که در سطوح دیگرقید نشده است
گزارش می شود

Soil shrinkage characteristic curve(Sph)

منحنی مشخصه انقباض خاک

The magnitude of the changes in bulk volume in response to changes in
water content is usually described by the soil shrinkage characteristic
curve (SSCC), i.e. the relation between the void ratio and the moisture
ratio.
W.M. Cornelis, et. al.(2006)Measuring and modelling the soil shrinkage
characteristic curve. Geoderma.

Soil stewardship

مدیریت امانتمدار خاک
،مدیریت همه جانبه خاک با رعایت ارزش های خاک در ابعاد فنی
،  معنوی و فرهنگی و در چارچوب حفظ،  اقتصادی،اجتماعی
پایداری و تاب آوری بوم شناختی کره زمین برای ادامه حیات
.انسان و سایر موجودات زنده

.

ساختمان خاک
ساختمان صفحه ای
ساختمان منشوری
ساختمان ستونی
ساختمان مکعبی
ساختمان شبه مکعبی
ساختمان دانه دانه
ساختمان اسفنجی

Soil structure
Platy structure
Prismatic str.
Columnar str.
Angular blocky str.
Subangular blocky
Granular str.
Crumb str.

درجه تکامل ساختمان
در تشریح ساختمان خاک نوع (مکعبی ،منشوری و ،)......
اندازه ( ریز ،متوسط و بزرگ) و درجه تکامل (ضعیف،
نسبتا تکامل یافته یا متوسط ،و قوی یا تکامل یافته) مطرح
است

Soil structure description: grade of development
ضعیف
متوسط
قوی

سیستم آمریکایی رده بندی خاک
شامل شش سطح :رده  ،زیر رده ،گروه بزرگ  ،زیر گروه
 ،فامیلی و سری می باشد .سری خاک و حاالت مختلف آن
که بعد از سطح فامیلی قرار دارد در کارتوگرافی خاک
مطرح می باشند

Soil Taxonomy

رژیم های حرارتی خاک

Note: Taxonomy is a narrower term than classification.
)Soil temperature regimes (Mesic, Thermic, etc.

بافت خاک

Soil texture
(تخمین بافت در کار میدا

شوری خاک

Soil salinity
Soil salinity is the salt content in the soil; the process of increasing the
salt content is known as salinization. Salts occur naturally
within soils and water. Salinization can be caused by natural processes
such as mineral weathering or by the gradual withdrawal of an ocean.
Salinization in
Dasht-e-Sharra
(HamadanKomidjan region,
Iran)
**See the while
strip/ patches

Soil variability

تغییر پذیری خاک
.اختالفات درویژگی ها خاک که به علت تغییرات فضایی ( مکانی) و زمانی باید درارزیابی کیفیت خاک مورد نظرباشد

روش شستشوی خاک
روشی برای جداکردن جانوران درشت خاک ازجمله کرم های
خاکی است .خاک را روی الک های نیم تا دو میلیمتری با فشار
آب شسته و مواد باقی مانده روی الک را به محلول سولفات
منیزیم( با دانسیته  )1/2اضافه می کنند .کرم ها در سطح محلول
شناور می مانند.

آب در خاک

جانورشناسی خاک
یکی ازگرایش های علم زیست شناسی خاک که به بررسی و
مطالعه جانوران خاک می پردازد
سل
ذرات کلوئیدی که در مایع خاک غوطه ور و پراکنده می باشند
=سیستم کلوئیدی مایع
جذب

)Soil Washing Method (Sb
A method to separate soil Macro biota such as earthworms. The soil
is washed on sieves(0.5-2mm) and the remaining material on the
sieve is added to the MgSO4 solution (with a density of 1.2). The
worms float on the surface of the solution

Soil water

)Soil Zoology (Sb

Sol

)Sorption(Sc

حذف یک یون یا مولکول از محلول خاک کهتوسط جذب سطحی و
جذب به درون انجام می شود .اغلب از این واژه زمانی استفاده می
شود که سازوکار حذف نامعلوم باشد.

جذب پذیری
نفوذ افقی آب که از معادله  Itبه توان (  )-۱/۲محاسبه می شود

)Sorptivity(Sph

A measure of the capacity of the medium to absorb or desorb liquid
by capillary.

Space domain
Space shuttle(Rs)
Spatial data
Spatial planning
Spatial planning defined as the coordination of practices and
policiesaffecting spatial organization.Spatial planning is synonymous with
the practices of urban planning in the United States but at larger scales and
the term is often used in reference to planning efforts in European countries.

 جذب پذیری عالوه بر. زمان استt  نفوذ تجمعی وI و در آن
سایر عوامل به مقدار اولیه و شرایط مرزی آب خاک بستگی
.دارد
محدوده مکانی
شاتل فضائی
اطالعات فضائی
 برنامه ریزی سرزمین،آمایش سرزمین
 برنامه ریزی وهماهنگی بین سازمان،یعنی سیاست گذاری
های مختلف به منظورتوسعه اقتصادی واجتماعی هرمنظقه یا
کشور براساس توان زیستی و قابلیت های اقلیمی

Spatial resolution(Rs)
Spatial variability
Spatial variability occurs when a quantity that ismeasured at
different spatial locations exhibitsvalues that differ across the
locations.

رزولوشن مکانی
تغییرپذیزی مکانی
تغییرات کمی یک ویژگی اندازه گیری شده در مکان های
 بطوریکه مقادیر بدست آمده در امتداد،مختلف یک خاک میباشد
.این مکان ها با یکدیگر متفاوت باشند

- Horizontal variability
- Vertical variability

شکل مقابل نتیجه مطالعه ای است که در تایلند انجام دادیم و با استفاده
از زمین آمار تغییر پذیری مکانی شوری (افقی و عمودی) در پروفیل
.خاک را نشان می دهد

جذب اختصاصی
جذب سطحی قوی یون ها و مولکول ها در یک سطح .موادی
که جذب اختصاصی شده اند به آسانی ازطریق تبادل حذف نمی
شوند.
جرم مخصوص (چگالی)
سطح ویژه :
سطح ذره جامد خاک یا هر محیط متخلخل دیگر تقسیم برجرم یا
حجم آن ذره که بر حسب متر مربع بر کیلوگرم یا متر مربع بر
متر مکعب بیان می شود.

لکه کوچک
لکه ای (بافتار الوان)
باند طیفی
تابش طیفی
منحنی انعکاس طیفی
رزولوشن طیفی (توان تفکیک طیفی)
نسبت طیفی
نسبت گیری طیفی
نتیجه تقسیم مقادیر درجه روشنایی یک باند طیفی به باند طیفی
قابل انطباق دیگر را ،تصاویر نسبی گیری طیفی گویند .روش
نسبت گیری برای آشکارسازی پدیده ها مفید است .جدا سازی
اثرات بافت و ترکیب شیمیایی سنگ ها ،خاک ها ،و کانی ها با
کاهش تفاوت های روشنایی امکان پذیرمی شود
رفتار طیفی
طیف سنج (اسپکترومتر)
بازتاب آینه ای
سطح آینه ای
دماغه رسوبی

)Specific adsorption (Sc

Specific gravity
Specific surface area
Specific surface area (SSA) is a property of solids defined as the
total surface area of a material per unit of mass, (with units of m2/kg
or m2/g) or solid or bulk volume (units of m2/m3 or m−1). It is a
physical value that can be used to determine the type and properties
)of a material (e.g. soil or snow
.

Speckle
Speckled b-fabric
Spectral band
Spectral radiance
)Spectral reflectance curve(Rs
)Spectral resolution(Rs
)Spectral ratio(Rs
)Spectral ratioing (Rs

)Spectral signature(Rs
)Spectrometer(Rs
)Specular reflection(Rs
)Specular surface(Rs
)Spit (Gm

)Splash (Sd
پاشمان -پاشیدگی
)Splash cup(Sd
کاسه پاشمان
کاسه پاشمان ،کاسه سیلندری کوچکی است که به طور سنتی Splash cup is a small cylindrical cup traditionally used for the
measurement of splash detachment.
برای اندازهگیری جداشدن در اثر پاشمان به کار میرود.

فرسایش پاشمانی
افق اسپودیک
ارجاع به افق آلبیک
خاکهای رده اسپودوسول
خاک های اسپودوسول درمناطق اقلیمی سرد و مرطوب جهان
معموال زیر پوشش درختان سوزنی برگ تشکیل می گردند .این
خاک ها دارای  pHپایین و دارای افق شاخص سفید رنگ و
آبشویی شده  Eدرباال و در پایین آن افق تجمع هوموس و
اکسید های آهن و الومینیوم می باشد

)Splash erosion (Sd
Spodic horizon
See Albic horizon

Spodosols

آبیاری بارانی

)Sprinkler irrigation(Le

نیروی ایستا
آویز آهکی (در غارها)
ستون آهکی (در غارها)

Static force
)Stalactite (Gm
)Stalagmite (Gm
)Standardized Precipitation Index (SPI)(Sd

نمایه SPI
برای پایش خشکسالی استفاده می شود .محاسبه  SPIبرای هر منطقه معین بر پایه آمار درازمدت بارندگی (دست كم  ۳۰سال) براییﻚ دوره دلخواه
 ۶ ،۳ماهه و ...میباشد.
طبقه بندی خشﻜسالی

مقادیر SPI

ترسالی خیلی شدید

 +2و بیشتر

ترسالی شدید

 1/5تا 1/99

ترسالی متوسط

 1تا 1/49

نرمال

 -0/99تا 0/99

خشﻜسالی متوسط

 -1/49تا -1

خشﻜسالی شدید

 -1/99تا -1/5
 -2و كمتر

موقعیت یابی نسبی ساکن (در نقشه برداری با جی پی اس)
رگرسیون چند متغیره گام به گام
استریو(برجسته بینی)

)Static relative positioning(Gs
)Stepwise multiple regression(Gi
)Stereo(Rs

استریوسکوپ

)Stereoscope (Rs

مدل استریو (در فتوگرامتری)
دو عکس هوائی مجاور با پوشش طولی (معموال  ۶۰درصد)

)Stereo model(Rs
)Stereo pair(Rs

استریوگرام (تهیه شده از دوعکس مجاور با پوشش)

دید استریوسکوپی (برخی قادر بدیدن عکس زیر
استریوسکوپ نیستند)
الیه اشترن
الیه ای از یون های با بار مخالف سطح کهبه سختی
نگهداری شده و به همراه ذره دارای بار الکتریکی در یک
میدان الکتریکی حرکت می کنند

مدل درون یابی احتمالی یا تصادفی
سنگ و قلوه سنگ
خطی یا محوری (بافتار الوان)
عکس مقابل :بافتار الوان خطی (یا محوری) در خاک
 Typic Agrixerollدر فارس (فصل هفتم کتاب خاک های
ایران)

شاخص توان جریان (در نهر و رودخانه)
شاخص حمل رسوب
کشش -امتداد
الگوی مستقیم
چینه شناسی
نواری
جهت امتداد الیه

)Stereogram(Rs

)Stereoscopic vision(Rs
)Stern layer (Sc

Stochastic model
Stone
)Striated (b-fabric) (Sm

)Stream power index (SPI
)Stream transport index (STI
)Stretch(Rs
Straight pattern
Stratigraphy
)Strial b-fabric (in Stoops, 2003
)Strike (See dip) (Gl

Strip cropping(Sd)

Structural anisotropy
Structural shrinkage (Sph)
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

Subsequent river (Gm) See also Obsequent
Subsidence (Gl)
Substratum
Subtractive colors(Rs)
Suction
Sulfatase(Sb)

Sulfidogenic Bacteria (Sb)

کشت نواری

ناهمسنگردی ساختاری
)انقباض ساختمانی(مراجعه به منحنی مشخصه انقباض خاک
.نمادهایی که در تشریح نیمرخ خاک به کار میروند
 است که در آن کربنات کلسیمB  افقBk به عنوان مثال
ذخیره شده است

میان رود
فرو نشست
بستره
رنگهای کاهشی
مکش
سولفاتاز
سولفاتاز یکی از آنزیم های مهم در چرخه گوگرد می باشد
که پیوند استری بین سولفات با استر را در ترکیبات
 هیدرولیز کرده و سولفات را از موادآلی آزاد،استرسولفات
.می کند

باکتری های سولفیدوژن
این باکتری ها در شرایط فراوانی ترکیبات گوگرد و موادآلی
و پایین بودن پتانسیل رداکس(کمتر از صفر) موجب احیا
 را تولید می کنند مثل باکتریH2S ترکیبات گوگرد شده و

... دسولفوموناس-دسولفوویبریو

The biological sulfur cycle
Solid lines : aerobic reactions, dashed lines : anaerobic reactions, and
dotted lines : both aerobic and anaerobic activity. 1 and 2 : Sulfide and
sulfur oxidation by colorless sulfur bacteria. 3 : Sulfur reduction by
the anaerobic microorganisms , 4 and 5 : Anaerobic sulfide and sulfur
oxidation by purple sulfur bacteria and green sulfur bacteria. 6 :
Sulfite-reducing bacteria

طبقه بندی با نظارت
چگالی بار سطحی
مازاد بار منفی یا مثبت به ازای واحد مساحت سطح خاک یا
.کانی رس

Supervised classification
Surface charge density (Sc)

رنگ سطحی
غلطان

Surface color
Surface creep

. غلطان و جهش از نقطه ای به نقطه دیگر متقل میشوند،ذرات خاک بهنگام فرسایش بادی بصورت معلق در هوا

Surface runoff
(also known as overland flow) is the flow of water occurring on the
ground surface when excess rainwater, stormwater, meltwater, or other
sources, can no longer sufficiently rapidly infiltrate in the soil.

جریان سطحی
جریان آب در سطح زمین را گویند که در نتیجه زیادی آب
 آب حاصل از ذوب یخ ها و منابع، طوفان های آبی،باران
 در هنگامی که سرعت نفوذ آب در خاک به اندازه،دیگر
. به وقوع می پیوندد،کافی نباشد

نقشه برداری
سوسپانسیون یا تعلیق
حالتی که در آن ذرات یک جامد با مایع مخلوط شده ولی در
آن حل نمی شود.

Surveying
)Suspension(Sc/Sd

تذکر:
در باد فرسائی ( )Sdواژه های ٬دروایه ،دروایگی ٬استفاده
می شوند و اشاره به تعلیق ذرات خاک کوچکتر از یک دهم
میلی متر که در هوا در ارتفاعی بیش از  ۱۵سانتی متر از
سطح خاک در مسیری نسبتا طوالنی حرکت می کنند
کشاورزی پایدار
عملیات کشاورزی پایدار

مدیریت پایداراراضی
مجموعه فناوری ها و عملیاتی است که جهت مدیریت
اراضی ،آب ،تنوع زیستی ،و دیگر منابع محیطی اعمال می-
گردد و هدف آن برطرف کردن نیازهای انسانی و تامین
معاش او است ضمن اینکه حفظ پایداری بلند مدت اکوسیسم
را هم برعهده دارد.

Sustainable Agriculture
)Sustainable agriculture practices (Le

)Sustainable land management(Le
Practices and technologies that aim to integrate the management of land,
water, biodiversity and other environmental resources to meet human
needs will ensuring the long-term sustainability of ecosystem services
and livelihoods.

استفاده پایدار
چاله های فاضالب
مرداب
یا مانداب یا هور به جایی در طبیعت میگویند که آب در آن
مانده و گیاهان بیشتر از جنس علف و نی بر آن روییده باشد.
مانداب گونهای تاالب بهشمار میآید.

Sustainable use
Swage lagoon.
Swamp

خاکورزی با پنجه غازی
خاکورزی کم عمق با تیغه یا پنجه غازی ( شکل مقابل) در
زیرسطح خاک.

)Sweep tillage(Le

آماس -انبساط
در شیمی خاک حالتی است که در آن فضای بین الیه ای رس
(به ویژه اسمکتایت های با بار الیه ای کم که محل تشکیل بار
در ورقه اکتاهدرال است) با جذب سطحی یک کاتیون یا
حالل مناسب منبسط می شود.

همزیستی
همکاری متقابال مفید بین دوموجود زنده که منجر به تشکیل
اندام زیستی مشترک می شود و ارتباط دو طرف بصورت
تماس فیزیکی نزدیک ،پیوسته و طوالنی است ،همانند
همزیستی قارچ و جلبک یا قارچ و سیانوباکتری در تشکیل
گلسنگ ،همزیستی گیاهان لگوم با باکتری های ریزوبیوم،
همزیستی گیاهان با قارچ های میکوریز(همزیستی میکو-
ریزی) ،همزیستی فرانکیا با گیاهان چوبی غیرلگوم
(همزیستی اکتینوریزی)

)Swelling(Sph/Sc
An abnormal enlargement of a part of the body (e.g., soils),
typically as a result of an accumulation of fluid.

)Symbiosis (Sb

سمبیوزوم
در بخش مرکزی غده ریشه لگومها ،در سلول های آلوده به
باکتروئید ،اندام همزیستی بنام سمبیوزوم ایجاد می شود که
شامل باکتروئید ،فضای اطراف باکتروئید و غشا باکتروئیدی
می باشد و جایگاه تثبیت نیتروژن می باشد.

)Symbiosome (Sb

کارایی همزیستی
به توان سیستم همزیستی(ریزوبیوم-لگوم) تثبیت کننده
نیتروژن در جذب و تثبیت نیتروژن  ،موثر بودن یا کارایی
همزیستی گفته می شود که به سویه باکتری ،واریته گیاه و
شرایط محیطی بستگی دارد و از رابطه زیر محاسبه می
گردد:
وزن خشک یا مقدار نیتروژن در تیمار شاهد -وزن خشک یا
مقدار نیتروژن در تیمار کودنیتروژنی) (/وزن خشک یا
مقدار نیتروژن در تیمار شاهد-وزن خشک یا نیتروژن در
تیمار تلقیح باکتری)

)Symbiotic Effectiveness(SE)(Sb

][(Dm/N)Inoculation − (Dm/N)Control
][(Dm/N)Fertilizer − (Dm/N)Control

= 𝐸𝑆

)Symbiotic N2-Fixation (Sb
تثبیت زیستی نیتروژن به روش همزیستی
در این نوع تثبیت زیستی نیتروژن ،میکروارگانیسم ها
در درون اندام زیستی مشترکی که در گیاه میزبان ایجاد
می شود(غده یا گره )...قادر به تثبیت نیتروژن می
باشند .مانند همزیستی ریزوبیومها با گیاهان لگوم،
همزیستی فرانکیا با گیاهان چوبی غیرلگوم

The nodule-y roots of a soybean plant

همزمان کردن (در مبحث جی پی اس)
وسعت دید
با یک تصویر ماهواره ای می توان محدوده وسیعی را
مشاهده نمود

Synchronize
)Synoptic View (Rs

)Synthetic aperture radar (SAR)(Rs
Systematics

علم رده بندی

Letter T
فالت
تاکتویید
یک خاکدانه در اندازه کلوییدی از رس های فیلوسیلیکاتی که
در شرایط خاص کاتیون های تبادلی و قدرت یونی تشکیل
می شود.

)Table land -→ Plateau (Gm
)Tactoid(Sc

واریزه
گز (درختچه)
درختچه گزمانند آتریپلکس ،تاغ و اسکنبیل برای جلوگیری
از گسترش کویر و مبارزه با بیابان زائی کشت می شود .این
گیاه انواع مختلفی دارد.

)Talus (Gm
)Tamarix (Tamarisk) (Le/Sd

تانژل (نوعی هوموس)
شبه سری
خاکی است که ازهرنظربه استثنای یک یا دو مشخصه نه
چندان مهم شبیه یک سری شناخته و تعریف شده می باشد و
ارزش نامگذاری بنام سری جدیدی را ندارد .
بعنوان مثال یک سری خاک در یک فامیل با رژیم رطوبتی
ترمیک تعریف و شناخته شده است .حال اگر در مناطق مشابه و
نزدیک این سری خاک ،خاک مشابه ای ولی با رژیم حرارتی
مزیک (با اختالف دوتا سه درجه با ترمیک) یافت شود ارزش
نامگذاری سری جدیدی را ندارد و در این صورت آن خاک را
شبه سری خاک ( )Taxadjunctسری خاک با رژیم حرارتی
ترمیک نامیده می شود.

رده
رده بندی
واحد رده بندی
(
الزم بتذکر است که واحد رده بندی و واحد نقشه خاک
 )map unitدو مفهوم متفاوت هستند .درعمل ،تعیین مرز
واحد رده بندی روی زمین غالبا غیر ممکن است.

Tangel
Taxadjuncts
Soils that cannot be classified in a series recognized in the classification
system. Such soils are named for a series they strongly resemble and are
designated as taxadjuncts to that series because they differ in ways too
small to be of consequence in interpreting their use and behavior. Soils
are recognized as taxadjuncts only when one or more of their
characteristics are slightly outside the range defined for the family of the
series for which the soils are named.

Taxon
Taxonomy
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.

Tectonics (Gl)
Temporal resolution
Tensile strength(Sph)
Ultimate Tensile strength is the maximum stress that a material such as
soil can withstand while being stretched or pulled before breaking.

زمین ساختی
)توان تفکیک زمانی (فصلی
مقاومت کششی
تحمل به حداکثر تنش وارده در موادی مانند خاک و ایجاد
کشیدگی در آنها قبل از شکسته شدن

Two vises apply tension to a specimen by pulling at it, stretching the
specimen until it fractures. The maximum stress it withstands before
fracturing is its ultimate tensile strength.

Tensiometer

Tension
Soil water tension is the force necessary for plant roots to extract
water from the soil.
Terminal moraine

Termite

 مکش سنج-تانسیومتر

مکش – کشش
یخرفت پایانه ای

موریانه

تپه موریانه

کره زمین
نامی دیگری است برای کره زمین بکار برده می شود
پادگانه
تراس بندی

انواع تراس ها

زمین -محدوده اراضی
سیستم مختصات سرزمین
ارتفاع سرزمین
عارضه های سرزمین
دوران سوم زمین شناسی که شامل پنج دوره می شود
تتراهدرون = چهاروجهی
نوعی چند وجهی با چهار وجه مثلثی  :ارجاع به انواع کانی
رس :کائولینیت  ،مونتموریلونیت و غیره

Termite mound

Terra:
Terra as a name for the planet Earth
)Terrace(Gm
)Terracing (Sd

)Terraces, conservation (Sd

)Terrain(Gm
)Terrain coordinate system(Gs
)Terrain elevation(Gm
)Terrain features(Gm
)Tertiary(Gl
)Tetrahedron (in clay mineralogy

بافت
مثلث بافت خاک (روش آمریکایی)
خطوط و کلمات با رنگ بنفش در رده بندی خاک(در سطح
فامیلی) استفاده می شود .به عنوان مثال:

Texture
)Textural triangle (USDA

Typic Haplargid, fine loamy, mixed, Thermic

خط القعر
پایین ترین سطح در یک دره

چندضلعی های تیسن
مقطع نازک خاک
تثبیت شده بین دو شیشه الم و المل و آماده مطالعه زیر
میکروسکوپ سنگ شناسی (پالریزان)
تذکر :تهیه مقطع نازک سنگ و مطالعه کانی ها و خاک
درآزمایشگاه های سنگ شناسی و میکرومورفولوژی خاک
متداول است

سفت و سخت شدن
برخی مواد ،بویژه رس های آمرف (غیر بلورین) سخت شده
با دست کاری و لرزش به ماده نرم و آبگون تبدیل می شوند
ولی باز بر اثر آرام گرفتن دوباره سخت می شوند
روراندگی

Thalweg

Theisson polygons
)Thin section (Sm/Gl

)Thixotropy (Sph

)Thrust fault (Gl

یخرفت
خاک ورزی
برهم زدن و دست کاری در ویژگی های خاک برای تولید
محصول
کفه خاک ورزی
کفه یا سخت الیه ای که از زیر و رو کردن (با شخم زدن )
خاک با استفاده ازماشین آالت تشکیل می شود
عکس :مقطع نازک از خاکی درهمدان

تاخیر زمان
سری های زمانی
کشت بافت
رشد سلول یا بافت گیاهی در یک محیط رشد مصنوعی مایع،
نیمه جامد و یا جامد جدا از گیاه اصلی

فرسایش قابل تحمل (در جلد دوازدهم فرهنگستان علوم فرسایش
مجازترجمه شده است)

زمینه = تن (در تصویر و یا عکس)
توپوگرافی = پستی و بلندی
رخساره سیالبی
اعوجاج – پیچش
این اصطالح جهت توصیف پخشیدگی و جریان مایع در یک
محیط متخلخل مانند خاک استفاده می شود
شماره کلی الکترون
کف شخم
تغییر و تبدیل شکل
انتقال-عبور
گذری (انرژی بازتابی ،جذب شده و گذری)
تعرق

)Till (Gm
)Tillage(Le

Tillage pan

)Time delay (in GPS
Time series
Tissue culture
Tissue culture is the growth of tissues or cells in an artificial medium
separate from the organism. This is typically facilitated via use of a
liquid, semi-solid, or solid growth medium, such as broth oragar.

)Tolerance erosion (Sd
Tone
Topography
)Torrential facies (Gm
)Tortuosity(Sph
Is used to describe diffusion and fluid flow in porous media such
as soil
)Total electron count (TEC
)Traffic pan (Sd
Transformation
Transmission
Transmittance
Transpiration

مواد (مادری) جابجا شده
عکس :مقطع خاکی بر روی شارنوکیت و نایس در منطقه
کندی در کشور سیالن (سریالنکا)

Transported materials

سنگ آهک چشمه ساختی یا تراورتن
عکس  :نمونه ای از تراورتن در حوالی چشمه کارستیک
که در حال حاضرخشگ شده است در پیرنهان در استان
همدان

)Travertine (Gl

زهکشی داربستی
شبکه نامنظم مثلثاتی
تریاس
دوره ای از دوران دوم (مزوزوئیک) زمین شناسی که ۲۴۵
میلیون سال پیش شروع شده
شاخابه
تری اکتاهدرال
ورقه اکتاهدرالی که در آن هر سه موضع اکتاهدرالی توسط
کاتیون های دو ظرفیتی مانند منیزیم یا آهن دو ظرفیتی
اشغال شده است.

توف
(بعنوان مثال :توف سبز در تشکیالت زمین شناسی کرج)
روش دو مرحله ای (در مبحث ارزیابی اراضی)

)Trellised drainage pattern (see also drainage pattern) (Gm
)Triangular Irregular Network (TIN)(Gs
)Triassic (Gl

)Tributary (Gm
)Triochtahedral(Sc

)Tuff (Gl
)Two stage approach(Le

توفان

)Typhoon (Gm

Letter U
آلتی سول
این خاک های دارای افق ارجلیک یا کندیک می باشند و در
مناطق گرم و استوایی تشکیل می گردند

ماورا بنفش
گروه های غیر مرتبط ( در واحد نقشه خاک)
ناپیوستگی  ،گسست

Ultisols

)Ultraviolet(Rs
Unassociated groups
Unconformity

رواناب زیرزمینی
گروه های جدا نشده -گروه غیر متمایز( در واحد نقشه خاک)

موجدار
ضریب همگرایی یا یکنواختی
نظام طبقه بندی همگانی خاک
رده بندی خاک از جنبه کاربرد آن در مهندسی
معادله جهانی هدررفت خاک (معادله ویشمایر) .توضیح :در
جلد دهم فرهنگستان علوم معادله جهانی فرسایش خاک ترجمه شده است)
جریان غیر اشباع
ناحیه خاک غیر اشباع
طبقه بندی بدون نظارت
اراضی مرتفع  ،اراضی با ارتفاع بیشتر

)Underground runoff (Gm
Undifferentiated groups

Undulation
Uniformity coefficient
Unified Soil Classification System
)Universal Soil Loss Equation (USLE) (Sd
Unsaturated flow
Unsaturated soil zone
)Unsupervised classification(Rs
Upland

حد سیالن
یا حد باالیی خمیرایی که عبارت از رطوبتی است که در آن
خاک مانند کره که در هوای آزاد قرار دارد بصورت نیمه
مایع در می آید.
سراب ،اراضی باال دست
اوره آز
اوره آز آنزیمی است که اوره را هیدرولیز کرده و آمونیاک و
دی اکسید کربن را تولید می کند .اوره آز در باکتری ها ،
قارچ ها  ،جلبک ها  ،گیاهان و برخی بی مهرگان و همچنین
در خاک به عنوان آنزیم خاک یافت می شود.
معادل خطای مسافت برای کاربران (در جی پی اس)
دره  Uشکل

یوستیک (رژیم رطوبتی خاک)
سیستم جهانی مدار متقاطع:
از آنجایی که بهره گیری از سیستم  UTMدر موردی که
قرار است کل ایران در یک نقشه نشان داده شود (مقیاس
های  ۱:۵۰۰۰۰۰و کوچکتر) باعث بهم ریختگی ترتیب
زون ها می شود در این صورت از سیستم المبرت کنفورمال
کینگ استفاده می شود :ایران در چهار زون  ۴۰ ،۳۹ ،۳۸و
 ۴۱واقع می شود.

حفره قیف وارونه مانند (حاصل پدیده انحالل)

)Upper plastic limit(Sph

)Upstream(Gm
)Urease (Sb

)User equivalent range error (UERE
)U-shaped valley(Gm

Ustic
)UTM (Universal Transverse Mercator)(Rs/Gi

)Uvala(Gm

Letter V
آب غیر اشباع
آبی که در منطقه غیر اشباع وجود دارد
منطقه غیر اشباع
ناحیه تهویه شده خاک در باالی سطح ایستابی دائمی

ظرفیت اتمی
عددی است که مشخص میکند یک اتم حداکثر با چند اتم
دیگر میتواند پیوند برقرار کند.

اعتبار سنجی
دره
درجه روشنایی – ولیوی رنگ (در مبحث رنگ)
متغیر
هزینه های متغیر (در مبحث ارزیابی اراضی)
متغیر  ،حداقل
متغیر ،معمولی

)Vadose water(Sph
Vadose zone

)Valence(Sc

Validation(Gi)See modelling
)Valley(Gm
)Value (see Munsell colour chart
Variable, interval
)Variable costs(Le
Variable, nominal
Variable, ordinal

Variable, ratio
Variogram(Gi)

Vector(Gi)
Vegetation Index
Vein (Gl)
Vermiculture(Sb)
The cultivation of earthworms in controlled conditions, especially in
order to use them to convert organic waste into fertilizer, and food for
livestock and poultry.

Vermitechnology(Sb)
The technology of production, reproduction, and use of
earthworms

 نسبت،متغیر
)واریوگرام (زمین آمار

وکتور=وکتوری
شاخص گیاهی
رگه
پرورش کرم های خاکی
پرورش کرم های خاکی در شرایط کنترل شده به منظور
 خوراک، استفاده از آنها جهت تبدیل زباله های آلی به کود
دام و طیور

ورمی تکنولوژی
 پرورش و استفاده از کرم های، تکثیر،به فناوری تولید
.خاکی گفته می شود

سرند دوار برای جداسازی کرم سالن پرورش کرم
Vermiwash(Sb)
Vermiwash is an organic drainage obtained from units of
vermicompost. The water that passes through the vermiculture, resulting
in washing of the live and dead earthworms, soil microorganisms and
decomposed organic matter, carries all the dissolved substances. It is
rich in dissolved nutrients and amino acids and therefore, is a good
source for plant nutrients in organic agriculture is very useful as a foliar
spray

ورمی واش
زهاب حاوی موادآلی است که از میان بستر تولید و پرورش
کرم خاکی عبور کرده و در نتیجه شستشوی کرم های خاکی
 میکروارگانیسم های خاک و مواد آلی تجزیه، زنده و مرده
 سرشار از مواد. تمام مواد حل شده را به همراه دارد، شده
مغذی محلول و اسیدهای آمینه است و منبع خوبی برای مواد
مغذی گیاهی در کشاورزی ارگانیک بوده و برای برگپاشی
.گیاه مفید می باشد

اغراق عمودی
وزیکول
یکی از اندام های قارچی در میکوریز درونی است .اندامهای
کیسه مانند که نتیجه تورم انتهای هیف قارچ بوده و به شکل
کروی یا بیضوی با ابعاد ۱۰۰-۳۰میکرون در فضاهای بین
سلولی یا درون سلولهای پوست ریشه تشکیل می شوند.

اسپور فعال
اسپور قارچ های اندومیکوریز که پس از  ۴۰ساعت در
محلول  MTTبه رنگ قرمز در آمده باشند.

)Vertical exaggeration(Rs
)Vesicule(Sb

)Viable Spore (Sb

Viable (red colored) mycorrhizal spore on the 285olonized roots
of O. basilic
خاک بکر -خاک دست نخورده
لزجی -گرانروی
ویژگی چسبندگی بین مولکول های هر سیال که سبب
جلوگیری ازلغزش نسبی آن ها روی هم می شود.
چند مثال:
آب در  ۲۰درجه حرارت1.0016 :

Virgin soil
)Viscosity(Sph

شیر در  ۲۰درجه حرارت2.12 :
روغن زیتون در  ۲۶درجه56.2 :
عسل در  ۲۰درجه حرارت2000-10000 :

نور مرئی
چشمی -بصری
حفره ها
انواع حفره ها در زیر  packing voidsارائه شده است
نسبت پوکی
کمربند آتشفشانی
هم جوش آتشفشانی
خاکستر آتشفشانی
دودکش آتشفشان
چشمه آتشفشانی
تصعید گازآمونیاک
تصعید کاز آمونیاک به اتمسفر بصورت  NH3در اثر
مصرف کود اوره یا کودهای مشابه

حفره و یا وگ
حفره یا روزنه های نسبتا بزرگ خاک که معموال نا منظم
اند .در ترجمه فارسی (دکتر حیدری) راهنمای
میکرومورفولوژی ( )Stoops,2003از انواع منظم و ستاره
شکل یاد شده است

)Visible light(Rs
)Visual(Rs
)Voids (Sm
See packing voids and also under “infilling” and Crystallic bfabric
)Void ratio (Sm
)Volcanic belt (Gl
)Volcanic breccia (Gl
)Volcanic cinder (Gl
)Volcanic neck (Gl
)Volcanic spring (Gl
Volatilization
Volatilization is the loss of gaseous ammonia to the atmosphere. ...
Although similar in form, ammonia is a gas that can escape from
the soil into the atmosphere.

)Vugh(Sm

دره  Vشکل

)V-shaped valley (Gm

Letter W
کال -وادی
این واژه از زبان عربی وارد زبان های دیگر شده است و به
رودخانه خشک که فقط در زمان بارندگی کمی آب در آن
جاری است گفته می شود)
زمین مخروبه
پس آب
مقدار آب خاک
چرخه آب

تاسیسات آب شیرین کن
پروژه شیرین کردن آب دریا درشهربوشهربرای تامین آب
شرب

)Wadi (Gm

)Wasteland (Gm/Le
)Waste water (see also soil pollution
Water content
Water cycle

Water desalination plant
Desalination is a process that takes away mineral components
from saline water

فرسایش آبی
استحصال (جمع آوری) آب ( توضیح :در جلد دهم فرهنگستان
علوم آب درو ترجمه شده است)

در جزیره لنزاروته اسپانیا خرده سنگ های الوا (نوع
بازالت شبیه سنگ پا) را در کرت های کم شیب برای جذب
آب (شبنم) پخش می کنند .این آب جذب شده در روزکه هوا
گرم می شود از منافذ خرده سنگ ها آزاد شده و به طرف
اراضی که مو کاری شده است سرازیر می گردد.
ظرفیت نگهداری آب
مقدار آبی که یک خاک می تواند بر خالف نیروی جاذبه
زمین در خود نگهداری کند .ریشه قادر به استفاده بخشی از
این آب می باشد.
مرز آبخیز

ماندابی
آلودگی آب

)Water erosion (Sd
Water harvesting

Water holding capacity

)Water line divide (Sd

Waterlogged
)Water pollution (see soil pollution too

حوضه آبریز (و یا آبخیز)

)Watershed(Gm

River Basin vs. Watershed
(http://www.differencebetween.net/science/nature/differe
)nce-between-river-basin-and-watershed/

یکپارچگی آبخیز -تمامیت آبخیز
آبخیزداری
سطح ایستابی
تخلیه یا برداشت آب
برداشت آب شیرین ازمنابع آب سطحی و یا زیرزمینی بطور
دایم و یا موقت و انتقال آن به محل مصرف
باندری موجی (در تشریح پروفیل خاک)
طول موج

طول موج نورقابل رویت بین  ۴۰۰تا  ۷۰۰نانومتراست
ترکیب خطی وزن دار شده
هوادیدگی

Watershed integrity
)Watershad management (Sd
Water table
Water withdrawals
Water withdrawalsare defined as freshwater taken from ground or
surface water sources, either permanently or temporarily, and conveyed
to a place of use.

Wavy boundary
)Wavelength(Rs

)Weighted Linear Combination (WLC) (Gs
Weathering

سه نوع هوادیدگی :فیزیکی (براثرنیروهای فیزیکی) ،شیمیایی (بر
اثرفرایند انحالل) و بیولوژیکی (بر اثررشد ریشه درختان و
فعالیت جانوران خاکزی) وجود دارد.

ساختمان گوه ای .معموال درخاک های ورتی سول تشکیل
می گردد

Wedge- shaped structure

Wetland
Wetlands come in many forms including swamps, marshes, estuaries,
mudflats, lakes, lagoons, ponds, deltas, coral reefs, billabongs, shallow
seas, floodplains, and more.

 اراضی ماندابی،اراضی باتالقی
اراضی واقع در بین زیست بوم آبی وخشکی که برای دوره
. های طوالنی درحالت اشباع وغرقاب می باشند

 خشک شدن/ چرخه خیس

Wetting / Drying Cycle(Sph)

.

Wetting front(Sph)

White alkali=Solonchak
SAR<13
ECe> 4dSm-¹
Wide angle (in photography)
Wilting (Le)

جبهه رطوبتی

خاک شور
درگذشته به آن ها خاک های قلیایی سفید میگفتند و حاال بنام
.سولونچاک شناخته می شوند
عدسی با میدان دید عریض
پژمردگی

نهشته بادی
فرسایش بادی

معادله فرسایش بادی
پتانسیل قرارگیری در جهت باد
نیمرخ باد
باد موج

گلباد
برای نشان دادن فرکانس نسبی جهت باد در یک منطقه

نقطه پژمردگی
جدول روبرو رابطه بین بافت خاک و درصد حجمی آب را
در حالت های ظرفیت مزرعه ( )FCو نقطه پژمردگی
( )PWPنشان می دهد.

)Wind deposit (Sd
)Wind erosion (Sd

)Wind erosion equation (E=IKCLV) (sd
)Wind exposition potential (WINDE
Wind profile
)Wind ripple (Gm/Sd

)Wind rose (Gl

)Wilting point (Le

مسیر ازاین سو به آن سو

)Whiskbroom (see also Push broom)(Rs

Letter X
با آناالیزور (نور قطبی متقاطع)XPL ،

)XPL= Crossed Polarizers (Sm/Gl
See also PPL and Polarizing microscope
X-ray radiography
Xeralfs

رادیوگرافی با اشعه X
زرالف ها
یکی از زیر رده های آلفی سول ها با رژیم رطوبتی مدیترانه
ای
زرپتز
زیر رده ای در رده اینسپیسول ها
رژیم رطوبتی مدیترانه ای (زریک)
زررت ها
یکی از زیر رده های ورتی سول ها با رژیم رطوبتی
مدیترانه ای
زرال ها
در رده بندی روش آمریکایی ،زرال ها یکی از زیر رده
های مالی سول ها با رژیم رطوبتی زریک می باشند.
گیاهان خشکی زی – خشک رست
زرالت ها
یکی از زیررده آلتی سول ها با رژیم رطوبتی زریک می
باشد و مقدار کم تا متوسط کربن آلی و رنگ قهوه ای یا
قرمز رنگ دارند

Xerepts
)Xeric (moisture regime
Xererts

Xerolls

Xerophytes
Xerults

Letter Y
کلوت (یاردانگ)

)Yardang(Gm

فرسایش بادی در مناطق خشک و کویری نظیرکویرلوت و
دشت کویر در ایران موجب تشکیل کلوت ها می گردند

فیلتر زرد
فیلتری از نوع زرد که در فیلم پانکروماتیک برای از بین
بردن مه آبی به کار می رود .
عملکرد
مقدارتولید محصول مشخص در واحد سطح
شکاف تولید
تفاوت بین سطح مطلوب ومقدار تولید بدست آمده

)Yellow filter(Rs

)Yield (Le
)Yield gap (Le

خاک جوان

Young soil

Letter Z
سمت الراس

)Zenith(Gs

Zero tillage

بدون خاک ورزی

Zonal soils

خاک های ناحیه ای یا منطقه ای

The major zonal soils are tundra soils, podzols, Mediterranean soils,
chernozems, chestnut soils, and ferallitic soils.

Zone
Zoning (Example: Agro-ecological zoning)

 زون- ناحیه
)ناحیه بندی ( متال ناحیه بندی اگرواکولوژی ایران

ناحیه اشباع
الیه ای ازخاک زیرزمینی که درآن همه منافذ و خلل خاک
درحالت اشباع قرار دارند.

Zone of saturation
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