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 چکیده

 اراضی خاک و هایگیویژاطالع از  و کاربردی اجرای یک پژوهشبرای مطالعات خاکشناسی و تناسب اراضی 
و باغی زراعی  هایبرای برخی محصولدر شرایط فعلی و آتی مناسب  هایهدف این تحقیق، تعیین مکان. استضروری 

 ترتیبهب منطقه و حرارتی است. رژیم رطوبتیواقع آبیک قزوین منطقه درهکتار  295با وسعت  منطقه مورد مطالعه. دبو
کشاورزی  برایکه  هستند ایدامنه دشتو  آبرفتی افکنهمخروط ،غالب هایگرافی. فیزیوبودضعیف و ترمیک اریدیک 
و  سولانتیرده دو در  هاخاکآمریکایی، بندی ردهو بر اساس شد تشریحدر منطقه  رخخاک 9. بودندشدهتسطیح 

فرنگی، سیب، گالبی و ، گوجهی پاییزهکلزاشامل ) وریبهره نوع 5فعلی و آتی  اراضی تناسب. بندی شدندطبقه سولاریدی
زیاد تا زیاد سنگ،  نسبتاًوجود مقدار ، نشان دادنتایج . بررسی شد، خاک و زمین اقلیمگردو( با توجه به شرایط 

برای . باشندمی وریبهره انواعکننده برای عوامل محدوده ترینمهم، خاک pH و کربنات کلسیم معادل ،سنگقلوه ،سنگریزه
 بیشوکم هاآنمنطقه برای  اقلیمیشرایط  زیراارتقاء یابد.  S1تواند به دو، کالس تناسب اراضی نمیفرنگی و گرگوجه

ارتقاء  تواندمیاقدامات مدیریتی مناسب با انجام ها وریکالس تناسب اراضی برای سایر انواع بهرهاما  .است زامحدودیت
-به باشد.قابل بهبود می اجرای اقدامات مدیریت اراضی بااراضی وری های بهرهنوعکالس تناسب اراضی سایر  .پیدا کند

مانده باقی %17 درنهایت است. (S1مناسب )کالس  و زراعت آبی برای کاربری باغاز کل اراضی منطقه  %43و  %40 ترتیب
 .گیردمورداستفاده قرار غیر کشاورزیی هابرای کاربری تواندمیهای زیاد علت وجود محدودیتهبنیز 

 
 ، مدیریت اراضیاراضی آتی تناسب، کاربریهای کالس، وریانواع بهره: کلیدی هایواژه
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Abstract 

Soil surveying and land suitability are essential for conducting an applied research and acquiring 

land and soil characteristics information. The aim of this study was to detect appropriate zones for some 

chosen agricultural and horticultural plants in current and future conditions. The studied region with an area 

of 295 hectares was located at Abyek region in Qazvin province. Soil moisture and temperature regimes 

were Weak Aridic and Thermic, respectively. Alluvial fan and piedmont plain were predominant 

physiographics that were leveled for agricultural purposes. Nine soil profiles were described and classified 

based on soil taxonomy, which were placed in Aridisols and Entisols order. Current and future land 

suitabilities were surveyed taking into account of the climate, soil and land conditions for five land 

utilitization type (including: autumn canola, tomato, apple, pear and walnut). The results showed that 

existence of relatively large amount of stone, gravel, rubble, carbonate calcium equivalent and soil pH were 

the most important limitation factors for different utilization types. For tomato and walnut, land suitability 

class couldn’t be promoted to S1 (no limitation). It was because of climate condition of the region that was 

more or less restrictive for them. However, land suitability class for other LUTs could be improved by 

implementing suitable land management practices. Also, 40% and 43% of the total study area were suitable 

(S1) for horticultural and irrigated agricultural use, respectively. Finally, due to high limitations, the 

remaining 17% of area could be used for non-agricultural purposes. 
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 مقدمه
افزایش تولیدات  برایتقاضا چند دهه گذشته  طی

سازمان خواروبار و  کشاورزی در حال افزایش است.
منظور بهاست که کشاورزی سازمان ملل برآورد نموده

 میالدی 2050تا سال  شودمیبینی پیشتغذیه جمعیتی که 
میلیارد نفر برسد، جهان نیاز به افزایش تولید  9بیش از  به

در مقایسه با سطح فعلی تولید  درصد 60تا مواد غذایی 
 (.2012)الکساندراتوس و برونسما  باشدداشته

گذاری اثراساس، منابع خاک نقش اصلی را در همینبر
 خواهند داشت ریزیبرنامهمدیریت اراضی و  هایسیاست

ارزیابی تناسب  با انجام مطالعات (.2016ران )کویل و همکا
 هایاستفادهمنظور بهیی اراضی را آکار توانمیاراضی 

ده و میزان سازگاری و مطابقت کرخاص تعیین 

ای از نوع ویژهاراضی را با نیازهای نوع مشخصات 
این ارزیابی و مدیریت خاک ربنابنمود.  مشخص وریبهره

 داشتنو  بودهبرخوردار  افزونیروز و اراضی از اهمیت
 گیریتصمیمنیاز پیش هاآناطالعات دقیق از وضعیت 

)مکنزی و همکاران  آگاهانه و آمایش سرزمین است
تناسب اراضی برای یک منطقه خاص  همچنین (.2008

طور صحیحی از منابع شد تا بتوان بهموجب خواهد
 رد.بحداکثر استفاده مطلوب را  ،هاخاکویژه موجود به

 تناسب کیفی ارزیابی اقدام به( 1392نتخبی و همکاران )م

در  گلرنگ و پیاز چغندرقند، محصوالت برای اراضی
با دو روش محدودیت ساده و ایستگاه تحقیقاتی کرکج 

 منطقه که داد نشان نتایج این تحقیق .ریشه دوم کردند

 اقلیمی نظر از گلرنگ و پیاز کشت برای مطالعه مورد
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 است. متوسط تناسب دارای ندرقندچغ برای و مناسب
 خصوصیات خاک، تابع تناسب نهائی کالس تعیین بنابراین
 محصول تولید مدیریت و کشت نوع زمین،  شرایط

  .باشدیم
( اقدام به ارزیابی 2006جعفرزاده و عباسی )

زمینی، کیفی تناسب اراضی برای محصوالت پیاز، سیب
ه تحقیقاتی ذرت و یونجه در اراضی مربوط به ایستگا

، پارامتریک هایروشاز  هاکردند. آن پوشانخلعت
محدودیت ساده، تعداد و شدت محدودیت استفاده 

شده در شناسایی محدودکنندهعوامل  ترینمهمدند. کر
، ماده آلی، بافت و pHهک، مقدار آمنطقه شامل اقلیم، 

  سنگریزه بودند.
 ارزیابی( در مطالعه 1393جهانبازی و همکاران )

 برای اهر یخفروزانمنطقه  اراضی تناسب کیفی

 ساده و محدودیت هایروش با ذرت و پیاز چغندرقند،

 روشبه این نتیجه رسیدند که  دوم ریشه پارامتریک

ی یکارا از ساده محدودیت روش به نسبت پارامتریک
 هایبر محدودیت عالوه و بوده برخورداربیشتری 

 درصد اراضی کنندهمحدود فاکتورهای ترینمهم ،اقلیمی

اراضی در  باشد.می شن از تردرشت ذرات و آلی کربن
است  طوالنی هایمدتکشاورزی منطقه مورد مطالعه، 

 شوندمیکشت طور سنتی هبکه گیاهان متداول و رایج 
بر مبنای  عمدتاًکه از پشتوانه علمی برخوردار نبوده و 

 توانمی. با انجام چنین تحقیقی باشدمیتجربه استوار 
را با توجه به شرایط محیطی کاربری خاص بهترین 

ه کشت ( تعیین و اقدام باندازچشممنطقه )اقلیم، خاک و 
و در سطح  اقتصادی ،ها با رعایت نکات علمیآن

شناسایی تحقیق با اهداف این ، لذانمود.  مدیریتی باال
، ارزیابی تناسب نقشه آنهای منطقه و تهیه انواع خاک

منتخب زراعی و باغی در محصوالت  اراضی برای
اصالحی موردنیاز برای کاهش  هایروشمنطقه و ارائه 

کاربرد ارائه و همچنین  احتمالی هایمحدودیتیا رفع 
احداث بخشی از مطالعات در غالب چنین مطالعاتی 

 شد.انجام های کشت و صنعتمجتمع

 
 
 
 
 

 هاروشمواد و 
 رد مطالعهموقعیت جغرافیایی و مشخصات منطقه مو

 یلومترکی 50 فاصلهمنطقه مورد بررسی در 
قرار دارد. این منطقه با  یکمنطقه آبو قزوین شهر 

 مرکاتور متعامد مختصات سامانههکتار در  295وسعت 
متر تا  4/434824شمالی و در دامنه  39 قاچجهانی در 

متر تا  3/3999086متر شرقی و  3/436346
به ابتدا مرز منطقه  .دقرار دارمتر شمالی  0/4001030

 2015 سالکه در  8سنجنده لندست  ایتصاویر ماهواره
مبنای بازدیدهای شد. سپس برمنتقلبود، شدهتولید

 9های منطقه، میدانی و انعکاس طیفی حاصل از خاک
 .(1)شکل  دیابی بررسی گردیمکانمته  10و  خاکرخ

 رژیم رطوبتی و حرارتی منطقه
تگاه کلیماتولوژی نیروگاه اساس اطالعات ایسبر

 ترین ایستگاه هواشناسی به منطقه شهید رجایی )نزدیک
مورد مطالعه(، میانگین دما و بارندگی ساالنه منطقه، 

متر در میلی 0/227سلسیوس و  درجه 4/15ترتیب به
 5/21و  3/7ترتیب سال و متوسط کمینه و بیشینه دما به

و  یم رطوبتیرژباشد. بنابراین، درجه سلسیوس می
اساس نتایج حاصل از منطقه براین  هایخاک حرارتی

افزار های هواشناسی و با استفاده از نرمتحلیل داده
1JNSM  خشک ضعیف و ( به ترتیب 2000)وان وامبک

 . باشدمیترمیک 

 خاک هاینمونهفیزیکی و شیمیایی  هایتجزیه

های خاک پس از انجام مطالعات صحرایی، نمونه
-میلی 2نمودن از الک وری و پس از هوا خشکآجمع

متری عبور داده شدند. برخی از خصوصیات خاک از 
(، 2002 راُجی و قبیل، بافت خاک به روش هیدرومتری )

عصاره  هدایت الکتریکیمتر و pH اسیدیته با دستگاه
(، 1996متر )رودز و همکاران  ECاشباع خاک با دستگاه 

)نلسون  بلک و واکلیر اکسایشِ ت روش بهماده آلی 
(، آهک کل خاک با روش کلسیمتری )بورت 1982
های محلول فتومتر و کاتیون(، سدیم با روش فلیم2004

 گیری شدند.اندازه EDTAکلسیم و منیزیم با روش 

                                                                 
1 Java newhall simulation model-soil climate 

simulation model 
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 ها رختشریح خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

ها براساس روش آمریکایی در این مطالعه، خاک
بندی بندی و سپس با روش طبقهه( رد2004نام )بی

-( هماهنگ شدند. برای طبقه2014نام مرجع جهانی )بی

بندی و تفکیک واحدهای فیزیوگرافی منطقه از راهنمای 
 ( استفاده شد.1970فائو )ماهلر  212نشریه 

 

 
منطقه مورد مطالعه  موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه: تصویر سمت چپ: استان قزوین، تصویر سمت راست: -1شکل 

 .8ها در مقیاس تفصیلی، مستخرج از سنجنده لندست همراه با محل حفر خاکرخ

 

 مناسب وریبهره هایتیپانتخاب 

از گروه نباتات صنعتی گیاه کلزا، از گروه 
فرنگی و از میان گیاهان باغی جات گیاه گوجهصیفی

  وری پیشنهادسیب، گردو و گالبی به عنوان انواع بهره
های مورد نیاز از جمله تاریخ کاشت، شدند. داده

های سیکل رشد و برخی پارامترهای دیگرگیاهان مولفه
 نامبی، ارائه گردیده است )1فوق الذکر در جدول 

1385.) 

 بندی تناسب اراضیطبقه

بندی تناسب اراضی در حال حاضر، نوعی طبقه
رای بندی است که بر پایه تعیین شایستگی اراضی بطبقه

شود. اما یک کاربری خاص در شرایط فعلی انجام می
بندی تناسب اراضی در شرایط آتی، میزان در طبقه

مناسب بودن اراضی برای یک کاربری خاص پس از 
شود. در انجام عملیات عمرانی مد نظر قرار گرفته می

بندی این تحقیق ارزیابی کیفی با استفاده از درجه
های تناسب اراضی با روش ها و تعیین کالسمحدودیت

پارامتریک و همچنین مقادیر عددی شاخص برای 
های مختلف تناسب اراضی )ریشه دوم( تعیین شد کالس

(. در نهایت شاخص کل از 1991)سایس و همکاران 
( محاسبه گردید )رابطه 1986روش ریشه دوم )خیدر 

1:) 

]1[ 
100

B
* 

100

A
R=I min

 

 
 درجه کمینه و  =minRنظر،  شاخص مورد  =Iکه در آن: 

B , A های شده به مشخصهدرجات اختصاص داده
های بعد از محاسبه شاخص، کالس مختلف است.

 شود.تناسب اراضی منطقه تعیین می
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 وری مورد نظر.تفاده جهت تعیین کالس تناسب اقلیمی انواع بهرههای زمانی مورداسادهد -1جدول 

 نوع گیاه
 ضرائب گیاهی پایه مدت مراحل مختلف سیکل رشدطول  تاریخ کاشت

 پایانی میانی آغازین پایانی میانی توسعه آغازین ماه روز

 4/0 2/1 2/0 32 47 125 25 6 20 کلزا

2/0 40 65 35 30 1 15 فرنگیگوجه  1/1  7/0  

 7/0 9/0 5/0 50 120 5 10 1 20 سیب

 7/0 9/0 5/0 49 120 4 12 1 21 گالبی

 7/0 1/1 4/0 35 120 4 15 2 1 گردو

 

 
 نقشه خاک منطقه مورد مطالعه. - 2 شکل

 

 نتایج و بحث
 هامشخصات کلی خاک

های آزمایشگاهی نتایج تجزیه 2جدول 
های شاهد منطقه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکرخ

 دهد. را نشان می

شده، انجام صحراییپس از بررسی این جدول و مطالعات 
و  2دست آمد )شکل بندی آنها بهو رده نقشه خاک منطقه

 (.3جدول 
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 های شاهد.خصوصیات مرفولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی خاکرخ -2جدول 

 عمق
(cm) 

 افق
 ذرات خاک )درصد(

هدایت الکتریکی  بافت خاک
1-dS m 

pH 
 ماده آلی

)%( 

 آهک
)%( 

تر از ذرات درشت
 شن 
)%( 

 سیلت شن رس

 درصد و پستی و بلندی کم 1 – 2درصد، شیب جانبی  1–5/1شیب کلی اراضی  .1 -1 خاکرخ شاهد سری خاک

29-0 Ap 17 44 39 76/0 لومی  9/7  88/0  5 20 
56-29 C1 17 42 41 97/0 لومی  8/7  28/0  5 17 

78-56 C2 6 82 12 لومی درشت-شنی  78/0  8/7  21/0  5/9  38 

95-78 Ck1 14 60 26 شنی-لومی  67/0  1/8  03/0  5/41  45 

120-95 Ck2 16 58 26 شنی درشت-لومی  67/0  8 14/0  5/18  40 

 درصد و پستی و بلندی جزئی 0– 0/1. شیب کلی اراضی 2 -1خاکرخ شاهد سری خاک 

23-0 Ap 19 45 36 64/0 لومی  23/8  75/0  5/6  0 

40-23 Bw 21 43 36 73/0 لومی  99/7  4/0  5/13  0 

70-40 Bk1 19 45 36 59/0 لومی  98/7  33/0  5/15  0 

93-70 Bk2 27 45 28 رسی-لومی تا لومی  64/0  8 33/0  5/17  0 

120-93 Bk3 34 42 24 رسی-لومی  61/0  1/8  28/0  5/17  0 

 درصد و پستی و بلندی جزئی 0– 0/1. شیب کلی اراضی 3 -1خاکرخ شاهد سری خاک 

25-0 Ap 24 28 48 15/1 لومی  03/8  21/1  5/8  0 

45-25 Bk1 36 28 36 رسی-ومیل  46/1  7/7  4/0  15 0 

65-45 Bk2 38 38 24 رسی-لومی  26/1  75/7  47/0  21 0 

90-65 Ck 17 63 20 شنی-لومی  39/1  74/7  14/0  5/15  50 

120-90 C 10 82 8 لومی-شنی  14/1  81/7  21/0  13 78 

 درصد و پستی و بلندی جزئی 0– 0/1. شیب کلی اراضی 4 -1خاکرخ شاهد سری خاک 

23-0 Ap 13 سیلتی-رسی-لومی 53 16   93/0  6/7  75/0  9 0 

53-23 Bw1 27 29 44 رسی-لومی تا لومی  11/1  6/7  47/0  5/8  0 

72-53 Bw2 28 24 48 رسی-لومی  74/0  6/7  28/0  5/10  0 

100-72 Bw3 18 44 38 61/0 لومی  7/7  33/0  12 0 

125-100 Bk1 24 44 32 72/0 لومی  7/7  14/0  5/18  0 

 درصد و پستی و بلندی جزئی 0– 0/1. شیب کلی اراضی 5 -1خاک  خاکرخ شاهد سری

25-0 AP 19 55 26 0 22 33/0 01/8 66/0 شنی-لومی 

45-25 C1 19 55 26 5/16 21/0 8 68/0 شنی-لومی  0 

80-45 C2 27 83 10 5/6 33/0 97/7 63/0 شنی-رسی-لومی  0 

110-80 C3 21 39 40 5/7 67/0 06/8 71/0 لومی  0 

150-110 C4 23 39 38 5/7 28/1 21/8 67/0 لومی  0 

 

انداز و خاک برای ارزیابی تناسب فعلی و آتی اقلیم، چشم
 وری مورد نظرهای بهرهتیپ

نتایج مربووط بوه ارزیوابی تناسوب فعلوی و آتوی 
 5 و 4وری مووورد نظوور در جووداول بوورای انووواع بهووره

ارائووه شووده اسووت. در ایوون مطالعووه خصوصوویاتی کووه 
شووووند، ودکننوووده در منطقوووه محسووووب میعامووول محد
 است.لحاظ شده
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 های منطقه مورد مطالعه.بندی و هماهنگی خاکرده -3 جدول

بندی با رده

روش مرجع 

نام جهانی )بی

2014) 

  (2014نام بی)یکایی بندی خاک با روش آمررده

 فیزیوگرافی سری خاک
 فامیلی

 کد

 سری خاک

Calcaric 

Fluvisols Coarse loamy, mixed, thermic Typic Torrifluvents 1-1 مخروط افکنه قدیمی 1 –آباد یانس 

Calcaric 

Cambisols Coarse loamy, mixed, thermic Typic Haplocambids 1-2 2 –آباد یانس 

 ایدشت دامنه

Haplic 

Calcisols 
Loamy, mixed, thermic Typic Haplocalcids 1-3 3 –آباد یانس 

Calcaric 

Cambisols 
Loamy, mixed, thermic Typic Haplocambids 1-4 4 –آباد یانس 

Calcaric 

Cambisols 
Fine loamy, mixed, thermic Typic Haplocambids  1-5 5 -آباد یانس 

 
ارزیابی تناسب فعلی اراضی برای کلزای پاییزه و 

 فرنگیگوجه

ر مقادیر آمده، حضودستاساس نتایج بهبر
های متوسط متوسط تا زیاد سنگ و سنگریزه با اندازه

های مختلف خاک )محدودیت اصلی( تا درشت در الیه
های فرعی نظیر عدم مسطح بودن همراه محدودیتبه

طور پراکنده های کوچک که بهکامل اراضی و ناهمواری
های شود، همچنین محدودیتدر منطقه مشاهده می

ل مقدار آهک خاک و شرایط اقلیمی، جزئی دیگری از قبی
برای کشت  1-موجب شده تا سری خاک یانس آباد

فرنگی همراه با محدودیت پاییزه و گوجه گیاهان کلزای
موجب قرار گرفتن این سری ها محدودیت بوده و این

)نامناسب فعلی( گردیده است )جدول  N1خاک در کالس
4.) 

ت شده با شدهای اصلی و فرعی ذکرمحدودیت
نیز وجوود داشته و  3 آباد وکمتری در سری خاک یانس

ها، عوامل جانبی دیگری از قبیل در کونار این محدودیت
شرایط اقلیمی، مسطح نبودن کامل زمین در مناطق 

-خاک، مجموعاً باعث قرار pHباالدست، مقدار آهک و 

)تناسب  S3گرفتن این سری خاک در کالس تناسب فعلی 
فرنگی گردیده ای پایویزه و گوجهکم( برای کشت کلز

در کالس  5و  2 –آباد های سری خاک یانسحالت است.
)نسبتاً مناسب( برای کشت کلزای پاییزه  S2تناسب فعلی 

کننده خاک عامل محدود pHقرار دارند. باال بودن نسبی 
باشد. در کنار این عامل، عوامل برای کشت این گیاه می

اقلیمی، مسطح نبودن کامل  جانبی دیگری مانند شورایط
( 5 –آباد زمین و بافت خاک )در واحد نقشه خاک یانس
( 2 –آباد و شرایط اقلیمی )در واحد نقشه خاک یانس

)نسبتاً  S2گرفتن این مناطق در کالس موجب قرار
نیز  4 –آباد است. حالت سری خاک یانسمناسب( شده
)مناسب( جای گرفته و بدون وجود  S1در کالس 

 توانند به کشت کلزا اختصاص یابند )شکلحدودیت میم
3.) 

برای  5و  4، 2 –آباد های سری خاک یانسحالت
قرار دارند.  S3فرنگی در کالس تناسب فعلی کشت گوجه

واحد، باال بودن  3کننده اصلی برای هر عامل محدود
باشد. عوامل جانبی دیگری و آهک خاک می pHنسبی 

سطح نبودن کامل زمین و بافت نظیر شرایط اقلیمی، م
( و شرایط 5 –آباد خاک )در حالت سری خاک یانس

 4 –آباد سری خاک یانس)در حالت  اقلیمی و بافت خاک
 الذکرفوقاین مناطق در کالس  گرفتنباعث قرار (2 و

 (.3 است )شکلشده
ها درصد کربنات 15طورکلی مقادیر بیش از به

شده و بر دسترسی منجر به تشکیل الیه سطحی سخت 
دیپن و -گذارد )وانعناصر غذایی برای گیاه اثر می
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( نیز، با 2009(. الباجی و همکاران )1991همکاران 
ارزیابی کیفی تناسب اراضی با روش محدودیت ساده و 
پارامتریک برای برخی از محصوالت نظیر گندم، جو، و 

ویژه بافت خاک، ذرت، خصوصیات فیزیکی خاک به
ها را به عنوان عوامل نات و شیب خاکمقدار کرب

 معرفی کردند. در منطقه کننده محدود
 

 شده و کالس نهایی فعلی تناسب اراضی.وری در نظر گرفتههای خاک، سیمای اراضی و اقلیم برای انواع بهرهشاخص -4جدول 

 سری خاک

 انواع
کاربری 

 خاص

 (s)خصوصیات فیزیکی خاک  (t)بلندیوپستی

خصوصیات 
خیزی اصلح

 (f)خاک 

 اقلیم شوری
شاخص 
درجه 
 نهایی

کالس 
تناسب 
 اراضی

 
بلندی وپستی

 کوچک و شیب

عمق خاک، بافت و 
ساختمان، مقدار سنگ 

 و سنگریزه
    pH EC آهک

 1-یانس آباد

 N1s 24 90 100 93 99 29 85 کلزای پاییزه

 N1cfs 22 74 100 72 80 37 85 فرنگیگوجه

 S3fs 49 93 100 78 95 59 100 سیب

 S3cs 48 70 100 80 90 68 100 گردو

 S3fs 47 90 100 78 95 58 100 گالبی

 2-یانس آباد

 S2f 72 90 100 77 97 100 100 کلزای پاییزه

 N1cfs 23 74 100 35 60 98 100 فرنگیگوجه

 S2f 65 93 100 75 82 100 100 سیب

 S3cf 49 70 100 68 75 100 100 گردو

 S2f 62 90 100 75 80 95 100 گالبی

 3-یانس آباد

 S3s 48 90 100 81 5/98 58 95 کلزای پاییزه

 N1cfs 23 74 100 52 50 61 95 فرنگیگوجه

 S2fs 50 90 100 71 73 76 100 سیب

 S3cfs 45 70 100 70 72 80 100 گردو

 S2fs 50 90 100 72 73 74 100 گالبی

 4-یانس اباد

 S1 85 90 100 98 98 95 5/97 یزهکلزای پای

 S3cs 48 74 100 82 64 95 5/97 فرنگیگوجه

 S2f 72 93 100 80 87 100 100 سیب

 S3cf 48 67 100 70 75 100 100 گردو

 S2f 68 90 100 80 85 95 100 گالبی

 5-آبادیانس

 S2f 67 90 100 79 89 95 95 کلزای پاییزه

 S3cfs 42 74 100 60 72 95 95 فرنگیگوجه

 S2f 67 93 100 75 87 100 100 سیب

 S3cfs 47 68 100 66 74 100 100 گردو

 S2f 64 90 100 74 85 95 100 گالبی

S1 ،مناسب :S2 ،نسبتاً مناسب :S3 ،تناسب کم :N1 ،نامناسب در شرایط فعلی :N2.نامناسب دائمی : C ،محدودیت اقلیم :fخیزی: محدودیت حاصل 
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 وری موردنظر.نما و خاک برای انواع بهرهزمین ارزیابی تناسب فعلی اقلیم، - 3 شکل

 
 ارزیابی تناسب فعلی اراضی برای برخی از درختان میوه

، 1 –آباد در اراضی سری خاک یانس
و  سنگهای اصلی مانند مقادیر متوسط تا زیاد محدودیت

لف های مختمتوسط تا درشت در الیهسنگریزه با اندازه 
شده تا این اراضی خاک، موجب pHبودن نسبی خاک و باال

برای کشت درختان سیب و گالبی در کالس تناسب 
-های ذکرقرار گیرند. همچنین، محدودیت S3 اراضی فعلی

همراه مقدار آهک به 1-شده برای سری خاک یانس آباد

در  3-گرفتن سری خاک یانس آبادخاک، موجب قرار
برای درختان سیب و گالبی شده  S3کالس تناسب فعلی 

بودن ، باال5و  2،4 –آباد های یانساست. برای سری خاک
های و مقدار آهک در خاک همراه با محدودیت pHنسبی 

کننده برای درختان سیب و گالبی عوامل محدود شده،ذکر
 S2ها در کالس تناسب فعلی گرفتن آنبوده و باعث قرار
 (.3 گردیده است )شکل
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 شده و کالس نهایی آتی تناسب اراضی.وری در نظر گرفتههای خاک، سیمای اراضی و اقلیم برای انواع بهرهشاخص -5 جدول

 سری خاک

 انواع
وری بهره

 راضی
 (s)خصوصیات فیزیکی خاک  (t)بلندی وپستی

خصوصیات 
خیزی حاصل
 (f)خاک 

 اقلیم شوری
شاخص 

 نهایی

 کالس
تناسب 
 اراضی

 
دی بلنوپستی

 کوچک و شیب

عمق خاک، بافت و 
ساختمان، مقدار سنگ 

 و سنگریزه
    pH EC آهک

 1-یانس آباد

 S1 87 90 100 94 99 100 100 کلزای پاییزه

 S2cf 58 74 100 74 85 100 100 فرنگیگوجه

 S1 93 93 100 100 100 100 100 سیب

 S2c 70 70 100 100 100 100 100 گردو

 S1 90 90 100 100 100 100 100 گالبی

 2-یانس آباد

 S2f 74 90 100 80 96 100 100 کلزای پاییزه

 S3cfs 41 74 100 60 65 100 100 فرنگیگوجه

 S1 93 93 100 100 100 100 100 سیب

 S2c 70 70 100 100 100 100 100 گردو

 S1 90 90 100 100 100 100 100 گالبی

 3-یانس آباد

 S2f 73 90 100 77 5/98 100 100 کلزای پاییزه

 S3cfs 41 74 100 56 72 100 100 فرنگیگوجه

 S1 93 93 100 100 100 100 100 سیب

 S2c 70 70 100 100 100 100 100 گردو

 S1 90 90 100 100 100 100 100 گالبی

 4-یانس آباد

 S1 88 90 100 98 98 100 100 کلزای پاییزه

 S3cs 48 74 100 80 63 100 100 فرنگیگوجه

 S1 93 93 100 100 100 100 100 سیب

 S2c 70 70 100 100 100 100 100 گردو

 S1 90 90 100 100 100 100 100 گالبی

 5-یانس آباد

 S2f 74 90 100 79 98 100 100 کلزای پاییزه

 S3cfs 44 74 100 61 72 100 100 فرنگیگوجه

 S1 93 93 100 100 100 100 100 سیب

 S2c 70 70 100 100 100 100 100 گردو

 S1 90 90 100 100 100 100 100 گالبی

 

 
گیرد. جای می S3برای گیاه گردو نیز تمام منطقه در کالس 

 38موثرترین عامل محدودکننده احتمال وقوع دمای باالی 
طورکلی درجه سلسیوس در دوره تشکیل میوه است. به

شود، دما در گردو انتخاب می ای که برای کاشتدر منطقه
فصل تابستان بویژه در زمان تشکیل میوه نباید از دمای 

بودن عامل دما )شدت و مدت شده تجاوز نماید. باالذکر
سوختگی میوه شود تا شدت و میزان آفتابآن( موجب می

بیشتر شده و احتمال خطر کاهش کیفیت میوه از حد 

، عالوه بر 1 –آباد مطلوب افزایش یابد. سری خاک یانس
عامل دمایی دارای محدودیت مقدار و اندازه سنگ و 

خاک است. در اراضی سری خاک  pHسنگریزه و نیز 
و آهک خاک همراه با مقدار و  pHدو عامل  3–آباد یانس

اندازه سنگ و سنگریزه در کنار عامل اقلیم نقش 
محدودکننده برای کشت درخت گردو دارند. در اراضی 

خاک و  pH، باال بودن نسبی 5و  4، 2 -آباد انسمنطقه ی
عنوان عوامل محدودکننده برای مقدار نسبتاً زیاد آهک به
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( با بررسی 2012تکا و هافتو )گیاه گردو هستند. 
خصوصیات تناسب اراضی برای محصوالت باغی و 
زراعی در برخی مناطق کشور اتیوپی، بافت درشت و عمق 

عنوان واحدهای اراضی، بهها را در برخی از کم خاک
کننده اصلی برای رشد درختان میوه و عوامل محدود

نمودند. بیشتر گیاهان باال محصوالت زراعی معرفی 
دهند. بنابراین خاک را برای رشد ترجیح نمی pHبودن 

کننده در منطقه مورد واکنش خاک یکی از عوامل محدود
ن شود )مصطفی و همکارامطالعه در نظر گرفته می

2011 .) 
 

 های خاک.های فعلی و آتی تناسب اراضی برای هر یک از سریالسک -6جدول 
 نظروری موردانواع بهره 

 حالت سری خاک
  گردو  گوجه فرنگی  کلزای پاییزه

درجه 
 نهایی

کالس 
 فعلی

درجه 
 نهایی

کالس 
 آتی

 
درجه 
 نهایی

کالس 
 فعلی

درجه 
 نهایی

کالس 
 آتی

 
درجه 
 نهایی

کالس 
 یفعل

درجه 
 نهایی

کالس 
 آتی

 

  N1s 87 S1  22 N1cfs 58 S2cf  48 S3cs 70 S2c 24 1-آبادیانس
  S2f 74 S2f  23 N1cfs 41 S3cfs  49 S3cf 70 S2c 72 2-آبادیانس
  S3s 73 S2f  23 N1cfs 41 S3cfs  45 S3cfs 70 S2c 48 3-آبادیانس
  S1 88 S1  48 S3cs 48 S3cs  48 S3cf 70 S2c 85 4-آبادیانس
  S2f 74 S2f  42 S3cfs 44 S3cfs  47 S3cfs 70 S2c 67 5-آبادیانس

S1 ،مناسب :S2 ،نسبتاً مناسب :S3 ،تناسب کم :N1 ،نامناسب در شرایط فعلی :N2.نامناسب دائمی : C ،محدودیت اقلیم :fاصلخیزی، : محدودیت حs :
 محدودیت خصوصیات فیزیکی خاک

 های خاک.های آتی تناسب اراضی برای هر یک از سریکالس -6ادامه جدول 

 حالت سری خاک

 نظروری موردانواع بهره

  گالبی  سیب
 درجه
 نهایی

 کالس
 فعلی

 درجه
 نهایی

 کالس
 آتی

 
 درجه
 نهایی

 کالس
 فعلی

 درجه
 نهایی

 کالس
 آتی

 

  S3fs 93 S1  47 S3fs 90 S1 49 1-آبادیانس
  S2f 93 S1  62 S2f 90 S1 65 2-آبادیانس
  S2fs 93 S1  50 S2fs 90 S1 50 3-آبادیانس
  S2f 93 S1  68 S2f 90 S1 72 4-آبادیانس
  S2f 93 S1  64 S2f 90 S1 67 5-آبادیانس

 
وجود سنگ و  ها نظیربرخی از محدودیت

کردن و یا وجود سنگریزه در خاک سطحی از طریق الک
ت تسطیح یا استفاده های کوچک با انجام عملیاناهمواری
پوشی های نوین آبیاری قابل رفع یا چشماز روش

خاک  pHهستند. برخی دیگر مانند مقدار آهک خاک و یا 
و همچنین عوامل اقلیمی غیر قابل رفع هستند. نکته مهم 

های نوین آبیاری مانند این است که با استفاده از روش
نوار بارانی )برای گیاهان زراعی(، آبیاری با روش 

ای )برای درختان آبیاری برای گیاهان صیفی و قطره
هایی مانند چال کود و یا کانال میوه( و استفاده از روش

کود با استفاده از خاکی که دارای خصوصیات فیزیکی، 
شیمیایی و حاصلخیزی مناسبی برای کاشت درختان 

میوه است، شرایط را در بخش وسیعی از محدوده 
های بود بخشید. متاسفانه محدویتتوسعه ریشه گیاه به

گرفتن نظربود. با درقوت خود پابرجا خواهنداقلیمی به
الذکر، تناسب آتی اراضی های فنی فوقاستفاده از روش
سری خاک منطقه  5وری مورد نظر در برای انواع بهره

 (. 6 به شرح زیر خواهد بود )جدول
شود در برخی مناطق طورکه مشاهده میهمان

رفع محدودیت، کالس اراضی نیز ارتقاء پیدا  ضمن
است. اما در برخی مناطق با توجه به نوع عامل کرده

زا کالس اراضی تغییر نکرده و فقط درجه محدودیت
است که این موضوع نهایی اراضی کمی بهبود پیدا کرده

تواند تأثیر خود را در افزایش عملکرد داشته نیز می
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های تناسب آتی تیپ باشد. نقشه مربوط به کالس
ارائه شده است. آنچه  4وری مورد نظر در شکل بهره

که در این بخش بسیار حائز اهمیت است، نقش و جایگاه 
باشد. هایی مینگاه اقتصادی و مدیریتی به چنین فعالیت

متاسفانه اکثر باغداران و کشاورزان باوجود داشتن 
ر این ها تجربه، از نبود نگاه مدیریتی و ضعف دسال

های خود، برند و متناسب با تالشموضوع رنج می
 شوند.مند نمیبهره

 
 گیری کلینتیجه

های منطقه مورد مطالعه شامل طورکلی خاکبه
سول بوده که در غالب پنج سول و اریدیدو رده انتی

گذاری نام 5تا  1 –آباد های یانسسری خاک با نام
ه در بخش ک 1 -آباد های سری یانساند. خاکشده

دلیل وجود در شرایط فعلی به شمالی منطقه قرار دارند،
طح درشت در سوهای ریزمقادیر زیاد سنگ و سنگریزه

و عمق خاک، برای کشاورزی، باغداری واحداث گلخانه 
متوسط و مناسبی برخوردار  به ترتیب از قابلیت پایین،

 و 4، 3، 2 –آباد های یانسهای سریباشد. در خاکمی
دلیل واقع در بخش جنوبی منطقه مورد مطالعه، به 5

های آبرفتی قدیمی به افکنهتغییر شکل اراضی از مخروط
های تدریج از مقدار سنگ و سنگریزهای، بهدشت دامنه

درشت در سطح و نیز عمق خاک کاسته شده و ریز و 
 شود.سنگریزه افزوده میعمق خاک بودون سنگ و   بر

آمده، باال دستاساس نتایج بهاز سوی دیگر، بر
در منطقه، اثرات منفی با  pHبودن نسبی مقدار آهک و 

های متفاوتی با توجه به نوع گیاه در کالس شدت
شده، محدودیت مربوط تناسب دارد. از بین عوامل ذکر

توان از طریق به سنگ و سنگریزه خاک سطحی را می
ها، سنگآوری اقداماتی نظیر الک کردن خاک و یا جمع

-برطرف نمود. اما اصالح عامل محدودکننده آهک به

پذیر نبوده و حتی در بیشتر مواقع غیر راحتی امکان
در مورد کشت گیاهان زراعی،  اصالح است.قابل

های نوین آبیاری نظیر کارگیری روشدرصورت به
توان کالس تناسب آتی اراضی را در آبیاری بارانی می

کاشت  زمینهافزایش داد. در مقایسه با تناسب فعلی،
های نوین آبیاری فرنگی استفاده از روشگیاه گوجه

یب، وورد درختان باغی )سوشود. در متوصیه می
ذکرشده را )سنگ و  مواردتوان نیز میگالبی و گردو( 

( از طریق کاشت نهال به روش pHریزه، آهک، سنگ
ع ای مرتفکود و استفاده از آبیاری با روش قطرهچال

نمود و کالس تناسب آتی اراضی را بهبود بخشید. در 
کود پس از طراحی باغ و تعیین محل روش چال

استقرار نهال، اقدام به انتقال خاک فاقد سنگ و 
آن برای گیاه فاقد  pHسنگریزه که مقدار آهک و 

-خوبی با کود دامی مخلوط شدهمحدودیت است و به

د. در کنار شواست )استفاده از منابع قرضه(، می
نطقه وشده، شرایط اقلیمی مهای بیانمحدودیت

یاهان وی از گود برخورای رشوحوی است که بونبه
این امر  باشد وزا میبیش محدودیتوموردنظر کم

رغم انجام عملیات عمرانی موجب گردیده تا علی
انداز، های خاک و چشممختلف برای رفع محدودیت

 S1ها به وریواع بهرهکالس اراضی برای برخی از ان
هکتار اراضی مورد  295ارتقاء پیدا نکند. از مجموع 

( مناسب برای کاربری %40هکتار )حدود  119مطالعه، 
( مناسب برای کاربری %43هکتار )حدود  126باغ، 

 مانده نیز ( باقی%17هکتار )حدود  50زراعت آبی و 
 تواند در کاربری غیر کشاورزی مورداستفاده می
 ر گیرد.قرا
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