
 أ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ب
 

 

 آهنگر زادهسرشناسه: احمد غالمعلي

  . 6431آهنگر، احمد، مولف، زادهنامه جامع علوم خاك، غالمعليژهعنوان و پدیدآور: وا

 مشخصات نشر: ارسطو. مشهد

 صفحه  055تعداد صفحات :  

  محيط زیست. -علوم خاك  –مفاهيم  -فرهنگ و اصطالحات كاربردي  موضوع:

 وضعيت فهرست نویسي: فيپا

 379-313–30704-4–7شابک: 

 126ص /  4ن  3بندي دیویي: رده

 403كتابخانه ملي ایران  310637بندي كنگره: رده

 

 
 

 خاك علوم جامع نامهژهوانام کتاب: 

 آهنگرزادهغالمعلي احمدمولف: 

 دانشگاه زابل –ناشر: ارسطو )با همکاری سامانه اطالع رساني چاپ و نشر ایران( 

 پور  آرایي، تنظیم و طرح جلد: حسین رمضانصفحه

 جلد 0111تیراژ : 

   0931 –نوبت چاپ: اول 

 چاپ: مدیران

 تومان 11103قیمت :  

 379-369–31719-9–7شابک: 

 1500-5136096–5136095تلفن مرکز پخش: 

 

 



 ت
 

 

 

 

 

 نامه جامع علوم خاكواژه

 

 تالیف:

 زاده آهنگردکتر احمد غالمعلي

لاستادیار دانشگاه زاب



 أ
 

 فهرست

 ت.........................................................................پیشگفتار.....................

A.............................................................................................................0 

B..........................................................................................................99 

C.........................................................................................................77 

D........................................................................................................093 

E........................................................................................................079 

F........................................................................................................039 

G.......................................................................................................111 

H........................................................................................................191 

I..........................................................................................................160 

J........................................................................................................173 

K.......................................................................................................173 

L.......................................................................................................191 

M.......................................................................................................910 

N.......................................................................................................991 



 ب
 

O.......................................................................................................991 

P.......................................................................................................955 

Q.......................................................................................................911 

R.......................................................................................................919 

S........................................................................................................919 

T........................................................................................................933 

U.......................................................................................................507 

V.......................................................................................................515 

W.....................................................................................................591 

X.......................................................................................................593 

Y........................................................................................................590 

Z.......................................................................................................599 

 

 

 



 ت
 

 پیشگفتار

هاي خاكشناسي علم نویني است و به سرعت در حال كسترش و پيشرفت است و هر روزه پژوهش

رشته در حال اجرا است. لزوم همزباني در فن این  گران و اهلاي در نقاط مختلف توسط پژوهشگسترده

اندركاران یک رشته در سرتاسر جهان ایجاب ميان اهل فن و تبادل تجربه، دانش و اطالعات ميان دست

هاي هاي كارآمدتري را براي درك متقابل جستجو كنند و متقابال از دستاوردكند كه هر روز ابزارمي

ان به منزله یک وسيله ارتباطي كارآمد، جایگاه مهم و غير قابل یکدیگر بهره جویند كه در این عرصه، زب

 انکاري دارد.

هاي تواند جوابگوي همه نيازاي هم صورت پذیرد، نميبدیهي است ترجمه، حتي اگر با سرعت خيره كننده

هاي معتبر كمک موثري نامهاهل فن، بویژه اطالعات معاصر و جدید باشد. در چنين شرایطي وجود واژه

ها بتوانند خالهاي اطالعاتي خود را تا حد زیادي پر كنند. با چنين نيتي به اهل فن است تا به كمک آن

نامه خاكشناسي آماده چاپ شد. مایه سرافرازي نویسنده است اگر توانسته باشد گامي هر چند كوتاه واژه

 در راستاي همزباني اهل این فن برداشته باشد.

هاي منابع طبيعي، محيط زیست و یان خاكشناسي براي دانشجویان رشتهاین كتاب عالوه بر دانشجو

جویي در وقت و راحتي كار كاربران، واژگان این كتاب به هاي كشاورزي كاربرد دارد. براي صرفهرشته

توان به موارد زیر را اشاره هاي این نرم افزار مياست كه از جمله ویژگي صورت یک نرم افزار طراحي شده

 :كرد

 هاي فرهنگ لغت( دلخواه در كنار واژهNoteقرار دادن یادداشت ) -2     جستجوي هوشمند و سریع -6

 جایگزیني لغات جدا شده در فرهنگ لغت جدید -3    جدا كردن واژگان دلخواه همراه با قابليت كپي  -4

 مصور بودن فرهنگ لغت كه نقش به سزایي براي یادگيري بهتر دارد. -5

 ابليت آپدیت و استفاده از نسخه بروزق -1

 قابليت نصب نرم افزار بر روي كامپيوتر و گوشي )آندروید و جاوا(  -7

پور كه زحمات زیادي در امر در پایان هم بر خود الزم مي دانم از جناب آقاي مهندس حسين رمضان

 اند تشکر و سپاسگزاري  نمایم.شدهنامه متحمل ویرایش این واژه
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 A A horizon افق

 .شود مراجعه soil horizon به خاك لیپروف شده شسته هايهیال نیباالتر

 1A کی.ا

 دنش لیتشک حال در ای شده لیتشک آن کینزد ای خاك سوح  در که شوودیم گفته یمعدن هايافق به

 یمعدن هايماده با کامالً که اسوو  ايشووده یهوموسوو یآل ماده یانباشووت  آن بارز هايیژگیو از. اسوو 

 .باشد شده مخلوط

 2A دو.ا

 موجب جهینت در و دهدیم دسوو  از را ومینیآلوم ای آهن رس، که شووودیم گفته یمعدن هايافق به

 .شودیم ل یس و شن اندازه در مقاوم هايیکان  رید ای کوارتز غلظ  شیافزا

 3A سه.ا

 اما داشته یرگیچ A 2A,1 هاي افق از ییها یژگیو آن در که شوود یم گفته  Bو  Aنیب یانتقال افق به

 .داراس  زین را نیریز B افق یفرع هاي یژگیو از یبرخ

 Aassimilation ساخت جذب

 .اختهی اجزاي به یآل ای یمعدن هاي ماده لیتبد

 AB یب.ا

 A افق به آن شباه  اما داراس  را B نیریز افق و A ییرو افق هاي یژگیو که اسو  یحدواسوح افق

 .اس  B از شتریب

 Abatement یآلودگ کاهش

 .رود یم کار به زین یآلودگ کاهش روش براي واژه نیا. یآلودگ شدت ای درجه کاهش

 ABC ABC soil خاك

 .شود یم مشاهده C,B,A افق سه هر آن مرخین در که یخاک

 Abiologic ستمدیناز

A 



2 
 

 .ردیگ یم صورت ییایمیش هاي دهیپد نه،یشیب و اس  زنده موجودات فاقد که یخاک

 Abiotic وایناز

 .طیمح زنده ریغ یاصل عناصر و ها بیترک

 Abiotic factor یستیز عامل

 .طیمح ییایمیش ای یشناخت نیزم ،یشناخت هوا ،یکیزیف هاي جنبه

 Above groundnutrition برگ و شاخ راه از هیتغذ -ییهوا هیتغذ

 Abrasion ساب و شست -یدگییسا -ضربه اثر در شدن خرد

 ذرات و گشته ها آن شدن خرد باعث که ها سنگ و ها کلوخه روي بر خاك ذرات زدن ضوربه دهیپد -1

  د.گردن یم باد با حمل قابل شده خرد

 .خبندانی و باد و آب مانند یعوامل عل  به نیزم ي پوسته از یقسمت یدگییسا -2

 Absolute orientation مطلق هیتوج

 .نیزم کنترل نقاط به نسب  جسته بر مدل هیتوج و اسیمق تراز، انجام

 Absolute parallax stereoscopic مطلق یوسکپیاستر پاراالکس

 نندهک لعه محا نقحه که یحالت در ست یسو ای نقحه کی به نسوب  جسو  کی  یموقع ظاهري ییجابجا

 نقحه دو فواصوول جبري جمع: از اسوو  عبارت آن زانیم ییهوا عکس جف  کی در. دهد مکان رییتغ

 نیا .شود ريیگاندازه عکس باز موازات به یافق ايصفحه در که پرواز خط بر عمود خط به نسوب  ر،ینظ

 .خوانند یم یافق پاراالکس ای و یخح پاراالکس ای x پاراالکس ای پاراالکس معموالً را عامل

 Absorbed energy شده جذب انرژي

 ثرا بر .گذرد یم ها آن از نه و شده بازتاب نه شفاف ای کدر هاي ماده توسط که یتابشو انرژي از یبخشو

 .دانجام یم کننده جذب جس  شدن گرم به اغلب که شود یم لیتبد  رید یفرم به معموالً انرژي جذب

 Absorbed water شده جذب آب

 .شود یم ن هداري ها صخره و ها سنگ شکاف ای خاك در یکیمکان صورت به که اس  یآب مقدار
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 Absorbing complex یجذب مجتمع

 .شود یم اتالق خاك یونی جذب قابل مواد ي هیکل به

 Absorbing complex یتبادل کمپلکس

 .باشند یم دارا را یونیکات تبادل براي فعال سح  که خاك یآل و یمعدن مواد از یقسمت

 Absorptance شده جذب تابش

 .شود یم جس  جذب که کل تابش از یبخش

 Absorption یآشام در – گرفتن – جذب

 که طوري به. کند یم وارد خود جرم به را  ريید ي ماده اي ماده آن ي لهیوسو به که اي یکیزیف عمل

 نشد وارد ای جامدات لهیوس به گازها ای قند شدن حل مانند. شوود یم دیناپد یکیزیف لحاظ از دوم ماده

 .اهیگ هايسلول داخل به ییغذا عناصر

 Absorption active فعال جذب

 بیش عکس جه  در غالباً شه،یر ساز و سووخ  ندیفرآ اثر بر اهیگ شوهیر درون به آب و ها ونی حرک 

 .ییایمیالکتروش لیپتانس

 Absorption coefficient یآشام در بیضر – جذب بیضر

 و گراد یسووانت درجه صووفر حرارت) نرمال طیشوورا در ع،یما از حج  کی در شووده حل گاز حج  کاهش

 .باشد متر یلیم 067 با برابر( عیما بخار فشار گرفتن نظر در بدون) گاز که یوقت و( متر یلیم 067 فشار

 Absorption loss جذب از یناش تلفات

 توسط رهیغ و یرسان آب هاي کانال ای اسوتخر ،یخاک سودهاي زيیخاکر هن ام در که اسو  یآب مقدار

 .رودیم هدر به و شده جذب سنگ و خاك

 Absorption nutrient ییغذا مواد جذب

 .یوانیح ای یاهیگ هاي سلول داخل ییغذا مواد واردشدن

 Absorption passive رفعالیغ جذب
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 .ییایمیش لیپتانس بیش راستاي در یدگیپخش اثر بر شهیر درون به آب و ها ونی حرک 

 Absorption power توان یدرآشام - توان جاذب - جذب قدرت

 .ندک یم  یتثب را محلول ییایمیش باتیترک از یبرخ موق  طور به ندکهیگو را ییها خاك  یخاص

 Absorptve outlet جاذب یخروج

 توسط شدن جذب موقع تا آب ن هداري و آوريجمع براي گودال پشته ار،یشو آن در که یخروج یکانال

 .اس  شده جادیا خاك

 AC یس.ا

 یژگیو اما داراس  را یس و ا افق دو هاي یژگیو از یبعض که شود یم گفته یسو و ا نیب یانتقال افق به

 .ندارد یرگیچ آن در افق دو از کیهر کامل هاي

 Acarina ها کنه

 .هستند ها کنه راسته از خاك در مانندها عنکبوت رده انواع نیتر فراوان و نیتر مه 

 Accelerated erosion یعیتسر شیفرسا – ديیتشد شیفرسا – یشیفرسا یفزون

 .اس  متعارف حد از شیب یوانیح ای یانسان مداخله عل  به آن شدت که یشیفرسا

 Access tube یدسترس لوله

 امکان تا شود یم گذاشته کار شوهیر منحقه و خاك درون که( متر یلیم 07 معموالً) ک  قحر با اي لوله

 .کند فراه  خاك آب مقدار ريیگ اندازه براي و مختلف هاي عمق در را نوترون پرتاب چشمه دادن قرار

 Accessory cation همراه ونیکات

 در. دشووو یم جف  ونیآن کی با که بلور سوواختمان ای مولکول کی کردن کامل براي که اسوو  یونیکات

 در موجود ژنیاکسوو با که اسوو  Na.K .Mg .Ca معموالً ونیکات نیا کاتهیلینوسوویآلوم هاي یکان

 .باشد نشده نهیکنورد یوجه هش  و یچهاروجه

 Accessory mineral یفرع هاي یکان

 Acclimatization سازش
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 .نسل چند یط در هوا و آب ریچشم  راتییتغ به خاص اي گونه سازگاري

 Accommodation یابیجا

 . ریکدی به نسب  خاك هاي روزنه مجاور هاي وارهید ريیگشکل

 Accretion گذاري رسوب

 به رسوبات شوند یم حمل رودخانه انیجر توسط که شون و ماسوه الي، و گل شودن مجتمع جهینت در

 .شوند یم نشس  ته و وستهیپ ه 

 Accretion 
 .ست یاکوس در ییغذا مواد ای توده س یز مقدار شیافزا

 Accumlate یانباشتگ

 .باشد نرویب طیمح از ادتریز آن غلظ  که یبیترت به عنصر جذب براي جانداران، و هااختهیدر یانباشت 

 Accumulation یانباشتگ

 در معموالً که ییجابهجا ای رییتغ سووبب به خاك از ینیمع محل در ماده کی مقدار شیافزا ای تجمع

 س د از سبب به و ینسب اس  ممکن شده ادی تجمع. دهد یم رخ( پدوژنز) خاك لیتشک ندیفرآ جهینت

 .باشد مواد شیافزا لیدل به ای اجزا ریسا رفتن

 Accumulation outlet کننده جمع یخروج

 ار آب تواند یم که گودال چند از شده لیتشک تراش از شده آوري جمع هاي آب هیتخل براي اي لهیوسو

 .کند آوريجمع سال  حاتیتفر و یوحش واناتیح شرب ره،یذخ منظور به

 Accumulator انباره

 Acid دیاس

 یفزون لیدروکسیه از دروژنیه ها ونی آن در که یتیوضوع سوازد، یم آزاد را H+ هاي ونی که اي ماده

 .ابدی یم

 Acid gas ديیاس گاز
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 .دیاس کیدروکلریه مانند ییها دیاس خشک و گازي شکل

 Acid humus soil ديیاس یهوموس خاك

 ( =PH 0/3-4) ديیاسو و دارتورب یتحتان افق و شوده یمتالشوو و هیتجز خوب خاك نیا در یآل مواد

 .اس 

 Acid oil 
 .اس  ديیاس خواص داراي که ديییکلو دییدویاس ای ديیاس دییکلو

 Acid rain ديیاس باران

 .اس  شده ديیاس یهالوژن و یتروژنین گوگردي، شده دیاکس مواد زیدرولیه اثر در که یبارش

 Acid soil دیاس خاك

 .اس  هف  از کمتر آن pH که یخاک

 Acidic cations ديیاس هاي ونیکات

 هاي نویکات. کنند دیتول ديیاسوو محلول و شوووند زیدرولیه آب به شوودن افزوده اثر بر که ییها ونیکات

 در نیبنابرا و کنند یم O3(H+ (ومیدرونیه ونی دیتول آب به پروتون کردن آزاد اثر بر دراتهیه ديیاسوو

+,Al3+ درخاك ها ونیکات نیا نمونه. هستند دیاس برونستد فیتعر طبق یآب هاي محلول
3Fe هستند. 

 Acidic precipitation ديیاس بارش

 زیدرولیه از آمده دسوو  به هاي فرآورده داراي غالباً و اسوو  0 از کمتر آن PH که مه ای برف باران، آب

 .اس  گوگرد و تروژنین هالوژن، دهايیاکس

 Acidification دسازيیاس

 .اس  همراه آن یخنث  یظرف کاهش با که زمان با همراه ست یس کی تهیدیاس شیافزا

 Acidification ییزا دیاس

 .شود یم دیاس زيیچ هر آن اثر بر که نديیآفر

 Acidifying substance ساز دیاس ماده
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 .کنند یم دیتول دروژنیه ونی طیمح در که شود یم گفته موادي به

 Acidity تهیدیاس

 Acidity active دروژنیه ونی تیفعال – فعال تهیدیاس

 .شود یم انیب pH بصورت که خاك محلول بخش در

 Acidity exchange تبادل ي تهیدیاس

 .کرد یخنث 8 تا 0 نیب PH گستره در شده بافر یمحلول ای آهک با را آن بتوان که یخاک تهیدیاس

 Acidity exchangeable یتبادل ي تهیدیاس

 تبادل قابل Nacl ای و kcl لیقب از ییها محلول با که ديیاسوو خاك دروژنیه و ومینیآلوم مجموعه

 .اس 

 Acidity free آزاد تهیدیاس

 جرم واحد در واالن  یاک یلیم حسوب بر معموالً که خاك محلول بخش در یسونج اریع قابل تهیدیاسو

 .شود یم انیب خاك

 Acidity free آزاد ي تهیدیاس

 هک خاك محلول بخش در یارسوونجیع قابل تهییدیاسوو. خاك یآب فاز در کردن تریت قابل ي تهیدیاسوو

 .شود یم انیب خاك جرم واحد در واالن  یاک یلیم حسب بر معموال

 Acidity potential یلیپتانس تهیدیاس

 ای ادآز بصووورت تواند یم یونیکات تبادل انفعاالت و فعل اثر در که خاك در تبادل قابل دروژنیه مقدار

 .شود یم انیب خاك جرم واحد در واالن  یاک یلیم حسب بر معموالً و شود انینما فعال

 Acidity potential بالقوه ي تهیدیاس

 واحد با معموالً. شووود یم فعال ای آزاد ،یونیکات تبادل اثر بر که خاك در یتبادل دروژنیه ونی مقدار

 .شود یم انیب خاك جرم واحد در واالنیاک یلیم

 Acidity reserve رهیذخ ي تهیدیاس
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 Acidity residual یباق تهیدیاس

 .شود یم یخنث ییایقل مواد ریسا ای آهک با که خاك تهیدیاس از یبخش

 Acidity residual مانده یباق ي تهیدیاس

 محلول ای آهک با( 8 ای 0 معموالً) یمشخص مقدار تا PH شیافزا براي که خاك ي تهیدیاسو از یبخشو

 رايب. سوو ین ینی زیجا قابل ربافریغ نمک محلول با تهیدیاسوو نیا. شووود یم یخنث شووده، بافر نمک

 .کرد ک  کل تهیدیاس از را نمک با تبادل قابل تهیدیاس توان یم آن محاسبه

 Acidity salt replacable یتبادل تهیدیاس

 تبادل قابل NaCl ای و KCl لیقب از ییهامحلول با که ديیاسوو خاك دروژنیه و  ینیآلوم مجموعه

 .اس 

 Acidity total کل تهیدیاس

 .اس  یباق تهیدیاس و یتبادل تهیدیاس مجموعه مساوي معموالً که رس ای خاك کل تهیدیاس

 Acido philous درستیاس

 .برندیم سر به ديیاس اریبس ست اهیز در تنها که یجانداران یژگیو

 Acive transport ور کنش ترابري فعال انتقال

 س یبولمتا از حاصل انرژي صرف با کار نیا ادیز تراک  با اي هیناح به ک  تراک  با اي هیناح از مواد انتقال

 .دهند انجام را آن توانند یم ها اختهی همه احتماالً و ردیپذ یم انجام

 Acre-foot فوت -کریا

 .بپوشاند( متر یسانت 0/37) فوت کی ارتفاع به را نیزم( هکتار 4/7) کریا کی که یآب حج 

 Acrisols 
 .اس  ديیاس و وستهیپ وقوع به رس ذرات ییآبشو آن در که ییها خاك

 Acropetal صعودي حرکت

 Across the sloope system یتقاطع شبکه
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 .کنندیم قحع را نیزم بیش نیبزرگتر خط ها زهکش آن در که اس  ینیزم ریز اي شبکه

 Actinomycets ها تینوماسیاکت

 ها آن شاخه شاخه ومیلیمس بوده، یقیحق هاي قارچ و ها باکتري نیب واسط حد که موجودات از یگروه

 .شود لیتبد اسپور به تواند یم

 Actinophage نوفاژیاکت

 .ها س ینومیاکت یاختصاص فاز ای روسیو

 Activated carbon شده فعال کربن

 .رود یم کار به گازها نشر از حاصل یسم مواد و بو کردن خارج براي که کربن جاذب اریبس فرم

 Activated sludge شده فعال لجن

 هابفاضال. رود یم بکار ها فاضالب شیپاال در و اس  اختهی تک و باکتري اديیز تعداد داراي که یلجن

 در موجود هاي سوو یکروارگانیم زنند، یم ه  هوا مجاورت در و کرده مخلوط لجن نیا از مقداري با را

 رسوووب شووده دیتول لجن اديیز مقدار عمل نیا در. کنندیم هیتصووف را فاضووالب و افتهی شیافزا لجن

 .ندیافزا یم تازه فاضالب به را  رید مقداري و کرده جدا را لجن نیا از مقداري کند،یم

 Activated sludge process فعال لجن ندیفرآ

 هیتصووف مرحله در خام لجن در یآل ماده هیتجز به دنیبخشوو سورع  براي فعال لجن از اسوتفاده ندیفرآ

 .هیثانو

 Active fault فعال گسل

 ییجا جابه و اس  داشته ییجا جابه( ریاخ سال هزار ده) یشوناسو نیزم ریاخ زمان در که گسول ینوع

 .شد خواهد ادامه زین ندهیآ در آن

 Active layer فعال هیال

 دنز خی معرض در که شود یم گفته نیزم ییباال هیال به اس ، زده خی شهیهم ریز خاك که یمناطق در

 .ردیگ یم قرار ساالنه شدن آب و

 Active remote sensing فعال یسنج دور
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 انرژي آن در و ردیگ یم قرار استفاده مورد جس  کی از دید قابل رهايیتصوو کسوب براي که اي وهیشو

 فالش با یعکاس ای راداري ریتصو شوامل آن از ییها نمونه. شوود یم فراه  مشواهده توسوط شوده ثب 

 .اس 

 Active soil فعال خاك

 .باشند یم یاهیگ پوشش داراي که ییها یخاک -زیحاصلخ خاك

 Activeabsorption ور کنش یآشام در - اداره با جذب –فعال جذب

 .ردیگ یم انجام تراوش نیقوان از  یتبع و یسلول انرژي مصرف با که یسلول مرزهاي از ها ونی حرک 

 Activity تیفعال

 Activity coefficient تیفعال بیضر

 .ودش یم نییتع غلظ  واحد به بسته  یفعال بیضر واحد. محلول در ماده غلظ  به  یفعال نسب 

 Activity ratio = (AR) تیفعال نسبت

 .یقیقح قیتعر و ریتبخ  رید گروه کی ای کی  یفعال به ونی گروه کی ای ونی کی  یفعال نسب 

 Actual evapotranspiration یواقع تعرق و ریتبخ

 Acute حاد

 از یبعضوو با جاندار کوتاه نسووبتاً تماس اثر در که شووود یم گفته ديیشوود ای بزرگ نسووبتاً ريیتأث به

 .دیآ یم دیپد یحیمح یسم هايعامل

 Acute injury حاد صدمه

 Acute toxicity حاد تیمسموم

 یمس هاي ازعامل یبعض با زنده موجود مدت کوتاه تماس بار کی با که شود یم گفته یسوم ريیتأث به

 .شود یم جاندار مرگ ای دیشد یاندام ای ییایمیش س یز صدمه سبب و کند یم بروز

 Adamica soil 
 .دندار قرار نور تابش و یهوازدگ معرض در و داشته قرار یقیعم بخش در ندکهیگو را یمعدن و بکر خاك
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 Adaptive enzyme یعادت میآنز -یسازش هاي میآنز

 مواد ای ( Substrate ) هیفروال حضور در تنها توجه، قابل زانیم به سو یارگان کی لهیوسو به که یمیآنز

 .سازند یم راه نیا از را شانیها یآنز ژهیبو ها باکتري د،یآیم بوجود آن همانند

 Additive effects یشیافزا اثرهاي

 عمل ه ، با ای مسووتقل طور به که شووود یم گفته هوا متعدد هاي ندهیآال یسووم یبیترک اثرهاي به

 .آورند یم وجود به را جداگانه هاي کنش ه  بر مجموع با برابر یکل یواکنش و کنندیم

 Adenosine triphosphate (ATP) فسفات تري نیآدنوز

 لیتشک ودش آزاد بتواند که یشکل در انرژي اندوختن براي ییایمیوشویب ندهايیفرا خالل در که یبیترک

 .دیآ یم بوجود فسفات دي نیآدنوز بیترک نیا شدن شکسته اثر بر. شود یم

 Adhesion ناهمگن یچسبندگ

 ناهمانند ذرات نیب جاذبه رويین -یچسب دگر

 Adhesive water اي پوسته آب

  یخاص واسوحه به دهدو یم لیتشوک یجذب آب روي خاك، ذرات دور نواري که شوود یم گفته یآب به

 حساس دما برابر در و ماند یم یباق مذکور ذرات دور اس  کمتر یجذب آب رويین از که یملکول کشوش

  رید ذره به ذره کی از اس  ممکن اي پوسوته آب که آن حال اسو  داریپا کامالً یجذب آب. باشود یم

 .برود

 Adsorbed water آب یسطح جذب

 .ودش یم گفته ماند یم یباق خاك اي توده در ییایمیش و یکیزیف رويین ریتأث تح  که یآب به

 adsorption 
 رخ شده جذب هاي ونی و کننده جذب سوح  نیب فضواي در دراتهیه آب حذف با که ییها ونی جذب

 و ها ونیآن محک  جذب. اسوو  یکوواالنسوو و یونی وندیپ رندهیدربرگ ها، ونی جذب رويین. دهد یم

 وعن نیا از لکاتیلوسوویف هاي لبه و دهایاکسوو ،یلآ مواد در ریمتغ بارهاي با ییها مکان روي ها ونیکات

 .اس 

 Adsorption یسطح جذب



12 
 

 .خاك ذرات سحوح در ها ونی غلظ  شیافزا -یبرکش -یآشام بر -ینیرونش

 Adsorption complex جاذب مجتمع

 .اس  مواد ریسا یسحح جذب به قادر که خاك یمعدن و یآل ديییکلو مواد

 Adsorption electrostatic کیالکترواستات جذب

 .دیآ یم وجود به باردار سح  کیبا ها ونی یکیالکتر جاذبه اثر بر که یجذب

 Adsorption isotherm یجذب برون دماي هم

 از یتابع عنوان به را کننده جذب بیترک کی سووح  روي شووونده جذب ماده جذب مقدار که نموداري

 .دهد یم نشان ثاب  دماي در شونده جذب ماده یتعادل غلظ 

 Adsorptive force جذب دهیپد توان ای انرژي

 Advance time آب شرويیپ زمان

 .کند یم یط را اريیآب نوار ای چهیجو طول آب که اس  یزمان

 Advanced waste treatment عاتیضا یینها هیتصف

 Advection یافق همرفت

 .هوا در ماده و ییگرما انرژي یافق انتقال

 Aeolian soi1 یبادرفت خاك

 .اس  افتهی لیتشک باد لهیوس به منحقه مواد از که یخاک

 Aerate هیتهو

 هوا با اختالط

 Aerated sewage lagoon فاضالب ايهواده استخر

 به یتسیز شیاکسا قیطر از یمصونوع ای یعیطب هیتهو اثر بر یآل هاي مانده پس آن در که یآب اسوتخر

 .شوند یم لیتبد یمعدن ای دارتریپا هاي ماده
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 Aeration هیتهو

 یده هوا

 Aeration drainage اي هیتهو یزهکش

 براي مناسوووب طیمح نیتام منظور به خاك هیتهو بهبود آن از یاصووول هدف که ینیزم ریز زهکش

 آن، زيیحاصوولخ شیافزا منظور به خاك ییایمیشوو و یکیزیف خواص رییتغ ،یکیولوژیدروبیه ها یفعال

 عیتسر ن،یسن  یرس هاي خاك در ريیپذ نفوذ و آب ن هداري  یظرف شیافزا خاك، سواختمان بهبود

 .اس  رهیغ و یتورب هاي خاك در یآل مواد هیتجز و بیتخر و

 Aeration irrigation خاك هیتهو براي اريیآب

 .باشد یم آب  یمال پخش به یمبتن که اس  یباران اريیآب لهیبوس آب عیتوز ینوع

 Aeration porsity اي هیتهو ریغ تخلخل - اي نهییمو ریغ تخلخل

 نهییمو رويین توسووط آب ن هداري به قادر که خاك ذرات نیب بزرگتر فضوواهاي از اسوو  عبارت -1

 .ستندین

 در آبن هداري  به قادر فشووار، ک  یرطوبت مکش اثر در که خاك ذرات نیب فضوواي از اسوو  عبارت -2

 .باشد ینم خاك

 Aeration soil خاك هیتهو

 ردیگ یم انجام یخوب به هیتهو عمل که ییها خاك در خارج هواي با خاك در موجود هواي ینی زیجا

 شانن خاك در ژنیاکس یکم و کیگازکربن اديیز. اس  اتمسفر هواي بیترک مشابه خاك هواي بیترک

 .اس  خاك هیتهو بدي

 Aerial camera ییهوا عکسبرداري نیدورب

 .باشد شده یطراح ییهوا برداري عکس هدف با که یعکاس نیدورب هرگونه

 Aerial fertilization ییهوا یپاش کود

 .مایهواپ توسط ییایمیش کود پخش

 Aerial photogrammetry ییهوا فتوگرامتر
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 .(ییهوا هاي عکس نقشه هیته) ییهوا هاي عکس کمک به فتوگرامتري. ییهوا برداري نقشه

 Aerial photograph ییهوا عکس

 مایهواپ با ییهوا هاي عکس اکثر. شوود گرفته نیزم از نوردي هوا لیوسوا کمک با که ريیتصوو هرگونه

 .شود یم گرفته

 Aerial photograph oblique لیما ییهوا عکس

 .باشد لیما نیزم سح  به نسب  نیدورب دید محور برداري عکس درزمان که ییهوا عکس

 عمودي هاي عکس به و سووو ین انینما آن در افق که یلیما عکس(: low oblique) لیما ک  -1

 .اس  کترینزد

 هاي عکس به و دهد یم نشووان زین را افق نماي درون که یلیما عکس: (high oblique) لیما ادیز -2

 .اس  کترینزد یافق

 Aerial photograph vertical عمودي ییهوا عکس

  یوضع در ل یف و نیزم سح  بر عمود باًیتقر نیدورب دید محور برداري عکس زمان در که ییهوا عکس

 .باشد یافق

 Aerial photographs composite مرکب ییهوا عکس

 و یجانب یعدس چند ای دو و یاصول یعدسو کی به مجهز که ینیدورب از شوده گرفته ییهوا هاي عکس

 شوووند یم هیته طوري چاپ هن ام به ها عکس. دارند قرار دسووت اه در نهیقر اي گونه به که اسو  لیما

 .اس  ریپذ امکان عمودي صورت به ها آن لیتبد کسان،ی اسیمق با که

 Aerial photographs overlapping پوشان هم ییهوا عکسهاي

 ینیب برجسته محالعات براي و اس  مشوترك ها آن در رهایتصوو از یبخشو که ییهوا عکس چند ای دو

 طول در) ییابتدا ای ییانتها اس  ممکن یپوشوان ه . روند یم کار به کییموزا هیته و( یوسوکوپیاسوتر)

 یجانب ای ییانتها هايیپوشان ه . باشود( موازي پرواز چند ای دو در شوده گرفته) یجانب ای( پرواز ریمسو

 .شود انجام نوار ای خط کی از شیب در پرواز که اس  مرسوم یهن ام

 Aerial photography ییهوا یعکاس

 .مایهواپ مانند برد هوا لیوسا کمک به ایاش از برداري عکس فن


