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  چکیده

اند که وجه مشترك براي اهداف ارزیابی اراضی طراحی شده متعددي نرم افزارهاي تخصصیهاي اخیر در سال           
 اراضی یارزیابهدف از این تحقیق . ارزیابی است هايتمامی آنها ایجاد محیطی براي الگوسازي و مدل کردن روش

هکتار در استان  9680ت به مساحمناطق پسوه و جلدیان در  محصوالت ذرت، آفتابگردان و جوآبی کشت مستعد براي 
پس از . باشدمی GISبا استفاده از طول شرقی  45ْ 25´تا  45ْ 05´عرض شمالی و 36ْ 50´تا  36ْ 30´آذربایجان غربی بین 

و  وري از جداول سایسبهره يهاتعیین خصوصیات اقلیم، خاك و توپوگرافی منطقه مورد مطالعه، نیازهاي رویشی تیپ
نتایج نشان داد که در محدوده . انجام گرفت ArcGISنرم افزار با استفاده از  یت ارزیابی اراضیاستخراج و در نها يگیو

 یرطوبت نسببه دلیل محدودیت  و آفتابگردان و براي ذرت) 1S(هاي اقلیمی براي جو کامال مناسب مورد مطالعه کالس
 محصوالت يبرا مطالعهمورد در مناطق خاك  عمده يهایتهمچنین محدود. باشدیم) 2S(متوسط  در طول دوره رشد

شامل قرار دادن که  شود از این روششنهاد مییپ. دنباشیمتر از شن و توپوگرافی ، آهک، بافت، ذرات درشتpH شامل
 عمل این انجام ، در علم ارزیابی بیشتر استفاده شود زیرا باشددو یا چندین الیۀ نقشه براي تولید یک نقشۀ جدید می

 سبب اراضی در مطالعات تناسب GISاز  است یا به عبارت دیگر استفاده گیروقت و بسیار مشکل سنتی هايشرو بوسیله

  . شودمی تحقیق پیشرفت و دقت افزایش
  

   GIS ،يورپ بهرهیت ،یاستان آذربایجان غرب ارزیابی اراضی،: کلیدي هايهواژ
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Abstract  

In recent years, some specialized software has been developed for land evaluation goals that  

the common aspect of them is the generation of an environment for patterning and modeling of 

evaluation methods. The purpose of the present study is the assessment of susceptible land for 

irrigated maize, sunflower and barely crops in Jaldyan and Pasveh regions with an area of 9680 ha 

lain between 36o30΄ to 36o50΄ N latitude and 45o05΄ to 45o25΄ E longitude in West Azerbaijan 

province by GIS technique. After determination of climate, soil and landscape characteristics of the 

region, crop requirements of land utilization types were determined using the tables developed by 

Sys and Givi, and finally land suitability was recognized by ArcGIS software. Results show that in 

the surveyed region, the climatic classes are highly suitable (S1) for irrigated barely and moderate 

suitable (S2) for maize and sunflower due to the limitation of relative humidity of the growing 

cycle. Also, the most important soil limiting factors for crops production are pH, CaCO3, texture, 

coarse fragments and topography in areas. It is suggested that, this method of overlaying two or 

more map layers to produce a new map, to be used more in land evaluation, because it is very 

difficult and time-consuming by traditional methods. In other words, using GIS in land suitability 

surveys increases the accuracy and progress of research. 

 

Key words: GIS, Land evaluation, Land utilization types, West Azerbaijan province. 

 

  مقدمه
هاي افزایش تولید در واحد سطح  یکی از راه     

یا به عبارت دیگر استفاده بهینه از اراضی، شناسایی 
ترین کاربري با و انتخاب مناسب اراضیظرفیت تولید 

ارزیابی تناسب اراضی به روش . ظرفیت تولید آن است
-و کمی اراضی می یفیکفائو شامل دو مرحله ارزیابی 

-تعیین خصوصیات قابل اندازه یب شاملباشد که به ترت

اقلیم و تعیین تولید بر اساس  ،، خاك1نماگیري زمین
 در سال ).1976فائو(باشد می خصوصیات گیاه و خاك

 بر اساس چارچوب فائو يزیادهاي مدل اخیر يها - 
که وجه  نداهشد یطراحارزیابی اراضی اهداف  يبرا

                                                        
1  Landscape 
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گوسازي و مشترك تمامی آنها ایجاد محیطی براي ال
-یکی از این سیستم .هاي ارزیابی است مدل کردن روش

سازي ایجاد  لتوان در آن محیطی براي مدها که می
 .باشدمی)  1GIS(کرد، سیستم اطالعات جغرافیایی 

عبارت است از یک سیستم  ،یسیستم اطالعات جغرافیای
، 4سازي، یکسان3، مدیریت2کسبکامپیوتري که براي 

 و توصیفیهاي مکانی داده 7و نمایش ،6، تحلیل5تغییر
 و کورت یگورگ( شودگرفته میمربوط به زمین بکار 

به  ي استابزار GISدر یک نگرش کاربردي، ). 1997
 مستقر بر ايو هر پدیده هاتحلیل نقشهو منظور ایجاد 

ترین شناخته. توان سراغ گرفتمیکه روي کره زمین 
ها در محیط الیه هاي مکانی عملیات انطباقنوع تحلیل

GIS با  وبوده  یک نقشه جدید اشباشد که نتیجهمی
توان متخصصان، مدیران و استفاده از آن می

بر . گیري مدبرانه یاري کردکشاورزان را در امر تصمیم
 توان ازیم )7199(رحمان و همکاران اساس گزارش 

GIS  یات تناسب اراضعمطال درمفید  يبه عنوان ابزار 
کولیس و همکاران  .لید نقشه استفاده کردتو يبرا

 زمین ،8فازي هايتئوري با استفاده از یونان در) 1999(

 نتیجه این به خاك نقشه به منظور تهیه  GISو 9آمار

 در کمتر و هزینۀ باال دقت هایی باکه نقشه رسیدند

-یدر کوتاه مدت بدست م سنتی، هايروش با مقایسه
به  GISبا استفاده از  )2000(عبدلعلی و همکاران  .آیند

برخی  يبرا یتناسب اراض یکیف یارزیاب منظور
ضمن مساعد بودن  به این نتیجه رسیدند که محصوالت

-بی، کلزا و سیکشت غالت زمستانه، جوآب يم برایاقل
ل یبه دل مورد مطالعه درصد اراضی 58 ،ینیزم

داراي  زمینیسیببراي کشت و بافت  pH يهاتیمحدود
                                                        
1  Geographical information system (GIS) 
2  Capturing 
3  Managing 
4  Integrating 
5  Manipulating 
6  Analysing 
7  Displaying 
8  Fuzzy theory 
9  Geostatistics 

رمدان و مورسی  .باشدمی) 2S(بتا مناسب کالس نس
 10 ي غربیدر منطقه نوباریا GISگیري با به کار) 2001(

درصد از خاکهاي  34/9در کشور مصر نشان دادند که 
قه براي کشت گندم، یونجه، ذرت و هندوانه در طاین من
درصد از  1/70و 2Sدرصد در کالس  1S ،74/20کالس 

دي و احم. رفتندگقرار  3Sاین اراضی در کالس 
براي ارزیابی و    GISبا به کارگیري) 2004(همکاران 
 توسعه يدر راستاریزي اراضی استان همدان برنامه

هاي که برخی محدودیت نشان دادند پایدارکشاورزي 
 یدرصد اراض 6/31، به عنوان مثال بومی استان همدان

کشاورزي توسعه براي  درصد، 12بیش از  یشیب يدارا
 در بعضی مناطق قابلیت پیشرفت را دارند که پایدار
استان قرار دستور کار ها باید در این محدودیت اصالح
موجود در  يهاهمچنین بر اساس محدودیت .گیرند

را جهت  یروغن يهااستان محصوالت گندم، جو و دانه
 تناسبزمینه در  )2006(ان جاوز .کشت توصیه کردند

نشان داد که در ترکیه  GISبا استفاده از  یاراض کیفی
کشت گندم  يبرامورد مطالعه درصد از اراضی  1/40

درصد از  8/65و  1/54همچنین  داراي تناسب باال و
-مانند مرکبات، گوجه یمحصوالتاراضی براي کشت 

-یم 3Sو 1S ،2Sداراي تناسب به ترتیب  و پنبه یفرنگ
بخش از اراضی هند را  )2009(ن و ساحا یمارت .باشند

محصوالت ذرت، گندم،  يبرا 11RSو   GISتفاده ازاس با
مختلف  یفیزیوگراف يبرنج، خردل و نیشکر در واحدها

 يهامحدودیت یآنها ضمن معرف .ارزیابی کردند
و  یتر از شن، بافت، زهکشفرسایش، ذرات درشت

توان میجه گرفتند که یمحصوالت، نت يبرا يگیرسیل
عد از اصالح درصد، ب 47را از  کشتاراضی قابل سطح 

با توجه  .رسانددرصد  71به  الذکرهاي فوقمحدودیت
کاهش سطح زیر کشت و تغییرات  ثابت ماندن یا به

                                                        
10 Nubaria 
11 Remote sensing 
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بینی شده براي آینده، بایستی به فکر پیش
استفاده صحیح همراه با ارائه روشهاي مدیریتی قوي 

برداري از اراضی بر اساس شناخت ظرفیت جهت بهره
آنها به بهترین نوع کاربري  تولید اراضی و اختصاص

وري از آن، منابع ، تا ضمن کسب حداکثر بهرهدباش
 یارزیاب مطالعه حاضر به منظور .حفظ شودطبیعی نیز 

کشت محصوالت ذرت، آفتابگردان  يمستعد برا یاراض
در  یو جو با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیای

 غربیدر استان آذربایجانمناطق پسوه و جلدیان واقع 
 .انجام شده است

  
   هامواد و روش

  ناحیه مورد مطالعه
هکتار  9680مورد مطالعه به مساحت  محدوده    

در استان آذربایجان واقع از مناطق پسوه و جلدیان 
تا  45ْ 05´شمالی وعرض 36ْ 50´تا  36ْ 30´غربی بین 

بر اساس ). 1شکل(شرقی قرار دارد طول 45ْ 25´
گاه هواشناسی سینوپتیک پیرانشهر اطالعات اقلیمی ایست

که داراي  بوده اياین منطقه جزو اقلیم مدیترانه
-یمهاي معتدل هاي سرد و مرطوب و تابستاننزمستا
حداکثر و حداقل درجه حرارت روزانه در تیر و  .باشد
گراد و درجه سانتی - 3/5و  4/32ماه به ترتیب  دي

مقدار . باشدمی C12°متوسط درجه حرارت سالیانه، 
در منطقه حدود ) 3651- 1384(متوسط بارندگی سالیانه 

هاي رطوبتی بر اساس نقشه رژیم. متر استمیلی 7/627
و 1هاي ایران رژیم رطوبتی منطقه زریکو حرارتی خاك

 ).1377بنایی (باشد می2رژیم حرارتی آن مزیک
 یتجزیه هاي آزمایشگاه

ی بر اساس مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیل     
پروفیل و مته و در نظر  80) 1374 نامبی(پیرانشهر 

هاي مشخصه سطحی و تحت گرفتن خصوصیات افق
االرضی از قبیل رنگ، بافت، ساختمان، آهک، ذرات 

                                                        
1  Xeric 
2  Mesic 

هاي منطقه مانند تر از شن و همچنین ویژگیدرشت
. ها تشریح شدندشیب، پستی و بلندي و فرسایش خاك

و قابلیت ) 1986 کلوت(بافت خاك به روش هیدرومتري 
به ترتیب در عصاره گل  هدایت الکتریکی و اسیدیته

اشباع، ظرفیت تبادل کاتیونی به روش استات سدیم 
، کربنات کلسیم )1952 باور و همکاران(  = 2/8pHدر

معادل به روش خنثی سازي با اسید کلریدریک و 
تیتراسیون با سود و کربن آلی به روش والکلی و بالك 

  . گیري شدنداندازه) 8619 نلسون و سومر(اصالح شده 
  مراحل مطالعات ارزیابی اراضی

سایس و (خصوصیات مورد نیاز در ارزیابی      
بارندگی، (که شامل اطالعات اقلیمی ) 1991 همکاران

درجه حرارت، تابش خورشید، رطوبت نسبی، سرعت 
ها، شیب، ناهمواري(نما و خاك و مشخصات زمین) باد

تر از شن، عمق، مان خاك، ذرات درشتبافت و ساخت
وضع آهک، ظرفیت تبادل کاتیونی، اسیدیته خاك، کربن 

در مرحله بعد . جمع آوري شدند) آلی، شوري بودن
الذکر بر اساس میانگین وزنی خصوصیات فوق

. محاسبه گردید) 1991(راهنمایی سایس و همکاران 
-اي بهرههنما براي انواع تیپهاي اقلیم و زمین نیازمندي

بر اساس ) ذرت، آفتابگردان و جو(وري مورد مطالعه 
و جداولی که براي ) 1991(جداول سایس و همکاران 
، مطابقت داده )1376 گیوي(شرایط ایران تهیه شده 

هاي تولید شده وارد و در نهایت داده )1 جدول(شدند 
گردید و نقشه تناسب  ArcGIS 9.3محیط نرم افزار 
کربنات و (، شیمیایی )میکرولیف( نماخصوصیات زمین

pH ( و فیزیکی)براي ) بافت، عمق موثر و سنگریزه
محصوالت مورد مطالعه تهیه و سپس همپوشانی الیه 

افزار پس از همپوشانی کردن در محیط نرم. انجام گرفت
برداري مورد هاي اراضی براي انواع بهرهمحدودیت،ر

و نظر مشخص و بر اساس آن کالس، تحت کالس 
ترتیب اولویت کشت محصوالت مورد نظر در منطقه 

از ها براي همپوشانی الیهقابل ذکر است  .تعیین گردید
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رستري استفاده و همچنین مسیر الگوریتم ساخته  مدل
  : باشدافزار به ترتیب زیر میشده در محیط نرم

Arc Toolbox > Spatial Analyst Tools >   Overlay 
> Weighted overlay 

ه روش اجرایی ارزیابی تناسب کیفی اراضی در محیط ک
ArcGIS  آمده است 2در شکل.  

  
)1991سایس و همکاران ( وري مورد مطالعههاي بهرهنما براي تیپمعیارهاي کیفیت خاك و زمین-1جدول 

  بیآ جو    آفتابگردان  ذرت  کالس تناسب  نما و خاكخصوصیات زمین
      

 S1 C<60, SC C<60, SC  C بافت
 S2 SL LS  SL 
 S3 S S  LS 
 N Cm Cm  S 
       

 S1 75-100 100-150  60-90 (cm)عمق موثر 

 S2 50-75 75-100  30-60 

 S3 20-50 50-75  10-30 

 N <20 <50  <10 

      
pH S1 6/6-7/8 6/6-7/5  7-8/2 

 S2 7/8-8/2 7/5-8  8/2-8/5 

 S3 8/2-8/5 8-8/5  >8/5 

 N >8/5 >8/5  - 

      
CaCO3   

(%)  S1 6-15 6-15  20-35,<3 

 S2 15-25 15-25  35-50 

 S3 25-35 25-35  50-60 

 N >35 >35  >60 

       
  سنگریزه

(%) 
S1 3-15 3-15  3-15 

 S2 15-35 15-35  15-35 
 S3 35-55 35-55  35-55 
 N >55 >55  >55 
      

 S1 15-30 15-30  15-30  (cm) میکرورلیف  
 S2 30-60 30-60  30-60 
 S3 >60 >60  >60 
 N - -  - 

S1 :،کالس تناسب عالیS2  : ،کالس تناسب متوسطS3: ،کالس تناسب بحرانیN  :کالس نامناسب  
C: clay, SC: sandy clay, SL: sandy loamy, LS: loamy sandy, S: sandy, m: massive structure, 
C<60: کالس بافتی رسی با کمتر از 60 درصد رس  
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  موقعیت منطقه مورد مطالعه-1شکل

  
 ArcGIS روش اجرایی ارزیابی تناسب کیفی اراضی در محیط-2شکل 

 
  نتایج و بحث 

  تشریح واحدهاي نقشه خاك
برخی خصوصیات مرفولوژیکی، فیزیکی و     

هاي موجود در منطقه شاهد سري هايشیمیایی پروفیل
مطالعات نیمه با توجه به  .ظیم شده استتن 2در جدول 

انجام گرفته در منطقه مورد  تفصیلی خاکشناسی
 ،1سري خاك جلدیان 7، منجر به شناسایی مطالعه

کلیج، سرچاه، پسوه، اندیزه و سروکانی  ،2انیجلد
-رده بر اساس روش نظرهاي منطقه مورد خاك .گردید

دو رده در ) 2010 آ. يد. اس. یو(بندي جامع امریکایی 
-یورتو  )یدرصد از اراض 26/58حدود  (سولیمال

خانواده  7و  )یدرصد از اراض 75/41حدود ( سول
  ). 3جدول(مختلف قرار گرفتند 
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  هاي شاهدبرخی خصوصیات مرفولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی پروفیل -2جدول 
 EC OC    ذرات خاک    سنگريزه  آهک CEC pH افق  عمق
(cm)    Cmol(+)/kg   (%)  )(%  Clay  (%)  Silt  (%)  Sand  (%)  (dS/m) (%)  

            ١-١، واحد ٣٠-٦٠ )cm( درصد و ميکرورليف ٥-٢، موقعيت شرق جلديان با شيب ١پروفيل           
٠-٢٠  Ap ١/١  ٦٥/٠  ٨/١١  ٣٧  ٢/٥١  ٥  ١٤  ٦/٧  ٨/٣٠  
١  ٢٠-٧٠Bkss  ٦٨/٠  ٢٨/٠  ٨/١١  ٣٣  ٢/٥٥  -  ٥/١٧  ٧/٧  ٤/٢٩  
٢  ٧٠-١٢٠Bkss ٤٨/٠  ٢٧/٠  ٨/١١  ٣٤  ٢/٥٤  -  ٤/١٩  ٧/٧  ٢٨  
٣  ١٢٠-١٥٠Bkss ٤١/٠  ٢٦/٠  ٨/١٣  ٣٣  ٢/٥٣  -  ٢/٢١  ٩/٧  ٢٧  

            ٢-١، واحد ١٥-٣٠ )cm(ميکرورليف درصد و ٥-٨، موقعيت جنوب جلديان باشيب ٢پروفيل           
٠-٢٠  Ap ٥/١  ٤٤/١  ٨/٢٧  ٣٢  ٢/٤٠  ١٥  ١٢/٤  ٤/٧ ٢٣/١٥  
١  ٢٠-٦٠Bk ٦٢/٠  ٢٩/٠  ٨/٢٩  ٢٢  ٢/٤٨  ١٠  ١٢/٧  ٧/٧ ٠٨/٢١  
٢  ٦٠-٨٥Bk ٣٧/٠  ٢٣/٠  ٨/١٥  ٣٥  ٢/٤٩  ٥  ١/١٨  ٨/٧ ٩/١٠  
٣  ٨٥-١١٥Bk ٣٤/٠  ٢٧/٠  ٨/١٠  ٤٥  ٢/٤٤  -  ٧/١٨  ٨/٧ ٤٢/١٢  
٤  ١١٥-١٥٠Bk ٢٧/٠  ١٧/١  ٨/١٥  ٣٣  ٢/٥١  ٤  ٩/١٨  ٥/٧ ٨٦/٢٠  

            ٣-١، واحد ١٥-٣٠ )cm(درصد و ميکرورليف  ١-٢، موقعيت غرب سرو کاني با شيب ٣پروفيل           
٥/١  Ap ٥/١  ٧٣/٠  ٦/٩  ٧/٣٣  ٧/٥٦  -  ٥/٧  ٩/٧  ٤٠  
١  ٥٧/٠Bkg ٥٧/٠  ٦/٠  ٦/١٣  ٧/٣١  ٧/٥٤  -  ٥/١٧  ٢/٨  ٥/٣١  
٢  ٤٥/٠Bkg ٤٥/٠  ٧٧/٠  ٦/٩  ٧/٣٦  ٧/٥٣  -  ٦/٢٠  ٣/٨  ٤/٢٨  
٣  ٣٣/٠Bkg  ٣٣/٠  ٦٧/٠  ٦/٥  ٧/٣٨  ٧/٥٥  -  ٧/٢٨  ٣/٨  ٢٨  

            ٤-١، واحد ٠-١٥) cm(يف درصد و ميکرورل ٠-١پسوه با شيب -، موقعيت در راهي نقده٤پروفيل           
٠-٢٠  Ap ١/١  ٤٤/٠  ٢٧  ٦/٢٨  ٤/٤٤  -  ٥/٣  ٨/٦  ٢٠  
١  ٢٠-٥٠Bw ٥٦/٠  ٥٢/٠  ٣٤  ٦/٢٢  ٤/٣٤  -  ٦٢/٣  ١/٧  ٦/٢٠  
٢  ٥٠-٨٠Bw ٥٢/٠  ٢٢/٠  ١٨  ٦/٣٧  ٤/٤٤  -  ١٢/٣  ١/٧  ٢٣  
١  ٨٠-١٢٥Bk  ٤/٠  ٢٧/٠  ١٤  ٦/٣٥  ٤/٥٠  -  ٢٥/١٥  ٨/٧  ٣٠  
١٢٥-١٥٠  Bk٣٣/٠  ٥٥/٠  ١٢  ٦/٣٢  ٤/٥٥  -  ٦٢/١٧  ٨/٧  ٣٠ ٢  

            ٥-١، واحد ١٥-٣٠ )cm(درصد و ميکرورليف  ١-٢، موقعيت جنوب انديزه با شيب ٥پروفيل           
٠-٢٠  Ap ٣/١  ٥٢/٠  ٤/١٠  ٦/٣٠  ٥٩  -  ٦٢/٥  ٧/٧  ٦٣/٢٩  
٢٠-٦٠  Bss  ٦٢/٠  ٤٢/٠  ٤/١٢  ٦/٣٣  ٥٤  -  ٧/١٣  ٦/٧  ٤٧/٢٧  
١  ٦٠-١٠٠Ck ٤٣/٠  ٣٣/٠  ٤/٣٠  ٦/٣٣  ٣٦  -  ١/٢١  ٨/٧  ٢٣  
٢  ١٠٠-١٥٠Ck ٢٣/٠  ٣٢/٠  ٤/٢٤  ٦/٣٩  ٣٦  -  ٤/٢٣  ٩/٧  ٥/٢٢  

            ٦-١، واحد ٠-١٥ )cm(درصد و ميکرورليف  ٠-١، موقعيت جنوب سروکاني با شيب ٦پروفيل           
٠-١٠  Ap ٢/١  ٥١/٠  ٦/١٢  ٧/٣٢  ٧/٥٤  -  ٨٧/١  ٣/٧  ٣٨  
١٠-٣٠  A ٩٥/٠  ٣٧/٠  ٦/١١  ٧/٣٢  ٧/٥٥  -  ٥/٢  ٢/٧  ٥/٣٢  
١  ٣٠-٧٠Bss  ٥٦/٠  ٢١/٠  ٦/١٤  ٧/٣٢  ٧/٥٢  -  ٨/٢  ٥/٧  ٣٥  
٢  ٧٠-١٢٥Bss ٤٧/٠  ٢٤/٠  ٦/١٧  ٧/٣٢  ٧/٤٩  -  ٥/٣  ٧/٧  ٣٥  
١٢٥-١٥٠  CB ٢٥/٠  ٣٨/٠  ٦/٢٣  ٧/٣١  ٧/٤٤  -  ٥  ٧/٧  ٨/٣٠  

            ٧-١، واحد ٠-١٥ )cm(درصد و ميکرورليف  ١-٢، موقعيت غرب انديزه با شيب ٧پروفيل           
٠-٢٥  Ap ٥/١  ٤٥/٠  ٨/٣١  ٤٢  ٢/٢٦  ٥  ٦٢/١  ٤/٧  ٥/١٧  
١  ٢٥-٦٥Bw ٤٩/٠  ٣١/٠  ٨/٣٩  ٣٩  ٢/٢١  ٥  ١٢/٣  ٥/٧  ١٥  
٢  ٦٥-٩٥Bw  ٣٩/٠  ٣٢/٠  ٨/٤٥  ٣٦  ٢/١٨  ١٠  ٧٥/١  ٥/٧  ٤/١٣  
١  ٩٥-١٢٥C ٣٥/٠  ٣٥/٠  ٢/٦٠  ٦/٢٦  ٢/١٣  ٢٠  ١/٢  ٥/٧  ٧/١١  
٢  ١٢٥-١٥٠C ٣٣/٠  ٢٧/٠  ٨/٣٤  ٣٩  ٢/٢٦  ٥  ٥/١  ٦/٧  ٨/١٦  
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    اراضی تناسب رزیابی کیفیا
برداري از اراضی مورد اع بهرههر یک از انو     

 باشندخود میخاص مطالعه داراي نیازهاي اقلیمی 
با توجه به تاریخ کاشت این . )1991سایس و همکاران(

و مدت زمان  )، آفتابگردان و ذرتیآب جو( محصوالت
هاي یک از مراحل مختلف آنها و با عنایت به داده هر

قلیمی کالس ا ،ایستگاه هواشناسی موجود در منطقه
) دومریشه(مورد نظر طبق روش پارامتریک  محصوالت

 با ).1995روزیتر( اندارائه شده 4و در جدول  تعیین

 به منطقه محصوالت مورد نظر در اینکه به توجه
 مربوط هايمحدودیت پس شوند،کشت می صورت آبی

 زیرا ،داشتهن منطقه اقلیمی کالس در تأثیري بارندگی به

 صورت آبیاري عملیات گیاه آبی ازنی از مرحله هر در

هاي اقلیمی در محدوده مورد مطالعه کالس. گیردمی
آفتابگردان  و و براي ذرت) 1S(براي جو کامال مناسب 

 در طول دوره رشد یرطوبت نسببه دلیل محدودیت 
  . تعیین گردید) 2S( نسبتا مناسبکالس 

در  ساخته شده GISمدل با استفاده از      
بر  گرفتهو محاسبات انجام  ArcGISفزار انرممحیط 

 يبرا یاراض کیفی تناسب يهااساس مدل فائو، نقشه
ارائه شده  5و  4، 3 يمحصوالت مورد مطالعه در شکلها

ها نتایج ارزیابی تناسب نقشه و بر اساس همین ،است
در جدول وري مختلف هاي بهرهکیفی اراضی براي تیپ

 از )2009(ن و ساحا مارتیدر کشور هند  .آمده است 4
استعداد  قابلیت و بررسی برايالگوریتمی مشابه 

محصوالت ذرت، گندم، برنج، خردل  در رابطه بااراضی 
و نیشکر استفاده کردند و اظهار داشتند که سنجش از 

 تحلیل و ارتباط ایجاد در مهمی نقش بسیار GISدور و 

ها و روشی مناسب جهت ارزیابی اراضی بین داده ما
نتایج ارزیابی کیفی تناسب اراضی با استفاده . باشدمی

و  7- 2، 1- 1نشان داد که واحدهاي اراضی  GISاز مدل 
هکتار داراي تناسب متوسط  1375به مساحت  3-7
)2S ( به  5-2و  5-1براي جوآبی و واحدهاي اراضی

براي ) 3S(هکتار داراي تناسب بحرانی  1440مساحت 
ها نشان همچنین بررسی .باشندآفتابگردان و ذرت می

) 1S(هکتار از اراضی داراي تناسب خوب  8305داد که 
) 2S(هکتار داراي تناسب متوسط  8240براي جوآبی و 

با نگرش اجمالی به نتایج . براي آفتابگردان و ذرت بودند
توان دریافت که عمده واحدهاي اراضی کیفی مدل می

و  براي کشت جوآبی بوده) 1S(داراي تناسب خوب 
براي ذرت و ) 2S(همچنین داراي تناسب متوسط 

مهمترین عوامل محدود کننده . باشندآفتابگردان می
وري در منطقه هاي بهرهخاکی براي رشد و تولید تیپ

تر از ، آهک، بافت، ذرات درشتpHمورد مطالعه شامل 
با ) 1389(پاکپورربطی . باشندشن و میکرورلیف می

دوم و روش پارامتریک ریشه Almagraاستفاده از مدل 
در مناطق پیرانشهر، پسوه و جلدیان براي کشت ذرت، 

هاي اقلیمی، آفتابگردان و سویا، عالوه بر محدودیت
، آهک، بافت، عمق موثر و توپوگرافی pHهاي محدودیت

و همچنین در برخی از واحدهاي اراضی محدودیت 
گیري و زهکشی را براي تولید این محصوالت سیل
هاي تناسب کیفی اراضی ترتیب نقشه. رش کردگزا

اولویت کشت محصول را در داخل واحدهاي اراضی در 
مروال و همکاران . دهندمناطق مطالعاتی نشان می

اراضی  تناسب نقشه کلی اظهار کردند که بطور) 1994(
آن  بودن مناسب توزیع الگوي محصول خاص، یک براي

یکایک  لداخ در واحد نقشه هر براي را محصول
  .دهدنشان می اراضی واحدهاي
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-پیکشت ت ين عوامل محدود کننده برایمهمتر

آفتابگردان و ذرت که تاثیر متفاوتی  يوربهره يها
-پیشنهاد می. دنباشداشته شامل بافت خاك و آهک می

شامل قرار دادن دو یا چندین الیۀ که  شود از این روش
 عمل این نجاما و بودهنقشه براي تولید یک نقشۀ جدید 

 گیروقت و بسیارمشکل سنتی هايروش و دست بوسیله

 ،یبه طور کل .است در علم ارزیابی بیشتر استفاده شود
تواند به عنوان یک پایگاه اطالعات و می GISتکنیک 

سازي در مناسب در جهت تجزیه، تحلیل و مدل يرازاب
مختلف  يهابه ویژه در گرایش يعلم کشاورز

  . ور گسترده استفاده شودبه ط یخاکشناس

  

  
  نقشه ارزیابی کیفی تناسب واحدهاي اراضی مختلف منطقه مورد - 3شکل 

GISمطالعه براي ذرت با استفاده از 

  )2010آ . دي. اس. یو( رده بندي خاکهاي منطقه مورد مطالعه-3جدول 
  بندي خاكرده   واحد  مساحت سري پروفیل

  (ha) خانواده رده اراضی  
 Vertisols Fine, mixed, active, mesic Typic Calcixererts 1-1 850 جلدیان1 1

  1100 1-2   
 Mollisols Fine, mixed, active, mesic Vertic Calcixerolls 2-2 125 کلیج 2

  550 2-3   
 Mollisols Fine, mixed, active, mesic  Aeric Calciaquolls 1-3 90 سرچاه 3

  1800 4-1   
 Mollisols Fine, mixed, active, mesic Vertic Calcixerolls 2-4 750 پسوه 4

  225 4-3   
 Vertisols Fine,  mixed , active, mesic Typic Calcixererts 1-5 915 اندیزه 5

  525 5-2   
 Vertisols Fine, mixed, superactive, mesic Typic  Haploxererts 1-6 1750 سروکانی 6
  475 7-1   
 Mollisols Fine-loamy, mixed, superactive, mesic Fluventic Haploxerolls 2-7 250 جلدیان2 7

  275 7-3   
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  واحدهاي اراضی مختلف منطقه مورد تناسب نقشه ارزیابی کیفی - 4شکل 

 GIS با استفاده از آفتابگردانمطالعه براي 
 

  وري مورد مطالعههاي بهرهنتایج ارزیابی کیفی تناسب واحدهاي اراضی مختلف براي تیپ-4جدول 
 کالس اراضي     شاخص اقليم

  الگوي تناسب
 واحدهاي 

 جوآبي آفتابگردان ذرت  جوآبي آفتابگردان ذرت اراضي

۵۱/۵۲ ۷۱/۵۸ ۸۸/۳۳  S2ftc S2ftc S2t ۱-۱ جوآبي و آفتابگردان 

۵۱/۵۲ ۷۱/۵۸ ۸۸/۳۳  S2sc S2fc S1 ۱-۲ جوآبي و آفتابگردان 
۵۱/۵۲ ۷۱/۵۸ ۸۸/۳۳  S2sc S2fc S1 ۲-۲ جوآبي و آفتابگردان 

۵۱/۵۲ ۷۱/۵۸ ۸۸/۳۳  S2sc S2fc S1 ۳-۲ جوآبي و آفتابگردان 

۵۱/۵۲ ۷۱/۵۸ ۸۸/۳۳  S2fc S2fc S1 ۱-۳ جوآبي و آفتابگردان 

۵۱/۵۲ ۷۱/۵۸ ۸۸/۳۳  S2c S2c S1 ۱-۴ جوآبي و آفتابگردان 

۵۱/۵۲ ۷۱/۵۸ ۸۸/۳۳  S2c S2c S1 ۲-۴ جوآبي و آفتابگردان 

۵۱/۵۲ ۷۱/۵۸ ۸۸/۳۳  S2c S2c S1 ۳-۴ جوآبي و آفتابگردان 

۵۱/۵۲ ۷۱/۵۸ ۸۸/۳۳  S3fc S3fc S1 ۱-۵ جوآبي 
۵۱/۵۲ ۷۱/۵۸ ۸۸/۳۳  S3fc S3fc S1 ۲-۵ جوآبي 

۵۱/۵۲ ۷۱/۵۸ ۸۸/۳۳  S2c S2c S1 ۱-۶ جوآبي و آفتابگردان 

۵۱/۵۲ ۷۱/۵۸ ۸۸/۳۳  S2c S2c S1 ۱-۷ جوآبي و آفتابگردان 

۵۱/۵۲ ۷۱/۵۸ ۸۸/۳۳  S2sc S2sc S2s ۲-۷ جوآبي و آفتابگردان 

۵۱/۵۲ ۷۱/۵۸ ۸۸/۳۳  S2sc S2sc S2s ۳-۷ جوآبي و آفتابگردان 
  خاک و ميکرورليفخيزيبه ترتيب نشان دهنده محدوديت اقليم، خصوصيات فيزيکي، حاصل tو  c ،s ،fعالئم 
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  واحدهاي اراضی مختلف منطقه مورد تناسب نقشه ارزیابی کیفی - 5شکل 

 GIS با استفاده از یآبمطالعه براي جو
 

 مورد استفاده منابع

 .ایران کشور موسسه تحقیقات خاك و آب ،هاي رطوبتی و حرارتی ایراننقشه رژیم . 1377بنایی م ح، 

  . ه، جلدیان و پیرانشهر، مهندسین مشاور آب ورزانمطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی دشتهاي پسو. 1374نام، بی
و سویا بر اساس  براي آفـتابگردان، ذرت ارزیابی کیفی تناسب اراضی پیرانشهر، پسوه و جلدیان.  1389پاکپورربطی ا، 

نامه کارشناسی ارشد پایان. FAOمقایسه آن با نتایج حاصله از روش پارامتریک ریشه دوم  و Almagra مدل
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