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 دهيچک

ویژه اهمیت  از  مای  ذرت  جهانیدر  غالت  است  ان  افزون  برخوردار  که  خوراکچرا  مصرف  کاربردهايبر    ی، 

ها آن  ی بندو درجه  ی اذرت دانهخاک بر عملکرد    یهايژگیو ر  یتأث   ين پژوهش، بررسیهدف از ا.  ز داردین  يفراوان  يصنعت

مزرعه ذرت در   101منظور،  نی بدبود.    اراضيتناسب    يابیمطالعات ارز  اه در ین گ یا   يشیرو  یازهایجدول ن  اصالح  ی برا

قزو  خوزستان،  یهااستان  و  فارس  شد.  ینکرمان،  مزرعه،    انتخاب  هر  پرسشیدر  و  مطالعه  خاکرخ  کاربرک    ینامه 

عملکرد   انیمرونده  پسره به روش  یون چندمتغی الزم، رگرس  یيایم یو ش  ي کیز یف  یهاهید. پس از تجزیل گرد ی تکم  ياراض

و ی)متغ و  وابسته(  خاک  ی هايژگیر  بررس  یرهای)متغ  مختلف  منظور    سپسشد.    يمستقل(،  ن  اصالحبه   یازهایجدول 

مختلف   یهابرای کالس  و  يبررس  عملکرد،   وموثر خاک    یهاي ژگی ن ویون ساده ب یروابط رگرس  ،ذرت  ی برا  خاک  يشیرو

از    %14)حدود    ذرتمزرعه    14های  با استفاده از داده  یآزمایي جدول پیشنهادراستي.  شد  ی بنددرجه  سرزمین،تناسب  

خاک   ی و شور  ي م تبادلیلت، درصد سد یعملکرد، آهک، شن، رس، سرات  یی دامنه تغ  ج نشان داد کهینتاانجام شد.    ها(داده

لیز است،  کربنیاد  درصد  سنگرکن  درصد  و  خاک  واکنش  دامنهیآلي،  در  دارند.   ي اندک  یزه،  رگرس   پراکنش  ون یدر 

تبادلشوری،    یرهایترتیب متغبه  زینچندمتغیره   قابل  آلي،  ،  درصد سدیم  واکنش خاک، آهک و گچ در  درصد شن، کربن 

شدند.    رابطه تبیضر وارد  پ یی ب  رابطه  حدود  یشنهادین  آمد.  83/0،  تب یمقدار ضر  نیهمچن  بدست  بییب  و  ن  ین  عملکرد 

شده    شنهادیپول  جد بودن  اعتماد    دهنده قابلکه نشان  بدست آمد  86/0  حدود  ،یيآزمايراست  یهاداده  یبرا  شاخص خاک

 .استن پژوهش یدر ا
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Abstract 

Background and Objectives  

Maize has special importance among cereals across the world, because it has many industrial 

applications in addition to food consumption. However, the production of this crop requires high 

amounts of water and fertilizers. The number of inputs will be increased in case of the limited lands 

are available for cultivation of this plant. Accordingly, land suitability for maize should be 

determined in order to find the best suitability classes for selection of lands with lower land 

limitations. The objective of this study was to investigate the effects of soil properties on grain yield 

of maize in order to determine different soil rating for suitability classes of Maize.  

Methodology  

To achieve the objectives of this study, a total of 101 grain maize farms in Khuzestan, Kerman, Fars 

and Qazvin provinces were selected. A questionnaire form was completed for each farm. A soil 

pedon was also studied and some soil samples were taken to accomplish the related 

physicochemical analyses. After that, multivariate regression was performed simultaneously 

between yield as a dependent variable and different soil properties as independent variables. 

Subsequently, in order to modify an earlier version of soil and landscape requirement table, the 

simple regression analysis were performed to find the relationships between soil properties and 

maize yield for modyfing the rating classes of different land suitability classes. The available soil 

and landscape table for maize is based on a review of literature and experts opinion. Therefore, it 

was modified based on the collected data as well as the actual maize yield of farms in different 

regions of Iran. The verification of the proposed table was performed using data from 14 maize 

farms (about 14% of data) which was not used in the preparing the table. In the random selection of 

these 14 points, two samples from Fars, three samples from Qazvin, five samples from Kerman and 

four samples from Khuzestan were included. 

Findings  
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Results indicated that the range of yield variation, lime, sand, clay, silt, exchangeable sodium 

percentage and soil salinity are high, but the percentage of organic carbon, soil pH and gravel 

percentage are distributed in a small range. In multivariate regression, the variables of salinity, 

exchangeable sodium percentage, sand percentage, organic carbon, soil pH, lime and gypsum 

contents were included, respectively. The coefficient of determination of the proposed relationship 

was about 0.83. Therefore, the variables entered in the model were able to explain about 83% of 

variance of the changes related to dependent variable. By using this equation, some simple soil 

properties can be used to estimate the maize yield. Using simple regression equations, the effect of 

each soil characteristic on yield was determined and with their help, the soil and landscape 

requirement table of maize was modified. The value of coefficient of determination between yield 

and soil index for the verification data was about 0.86, which indicates the reliability of the table 

proposed in this study. Comparison of this table with the proposed soil and landscape requirements 

table for maize presented by Sys et al. (1993) indicated that there are many differences in the 

boundaries of proportion classes for lime and gypsum variables. There is also a difference in the 

salinity and sodicity variability of the soil at the boundaries of classes S2, S3 and N. 

Conclusions 

Overall results of this study indicate that the main land limiting characteristics for maize production 

in the studied regions are soil salinity and sodicity. After these two variables, organic matter and 

soil pH are the main and effective factors influencing grain maize yield in selected farms across the 

country. In some areas, such as Kerman and Qazvin provinces, the physical properties of soil are 

limiting for maize cultivation and thus adversely affect reduction of the yield. As a consequence, it 

is clear that before planting any crop, the land suitability evaluation for any crop must first be 

assessed. By using the crop requirements table of each crop and land suitability evaluation one can 

recognize the land imitations of each region for cultivating that crop. Then, according to the type of 

limitationt, special management can be assigned for each region. 

 

Keywords: Crop requirements, Land suitability evaluation, Soil properties, Suitability class, 

Yield 

 مقدمه 

مهم از  طب یترخاک  منابع  چراکه    است،  يعی ن 

و چگونگ ا  یبردار بهره  ياصول  منبعیاز  پ ن  و  ی،  شرفت 

ن  یکند. بنابراين مییهر جامعه را تع  ي افتگیسطح توسعه

ب منابع آب یآن، تخر  يب منابع خاک که البته در پیتخر

ن مهمتریرا  از  دارد،  همراه  به  دغدغهیز    ی هان 

مدیربرنامه  علمی زان،  مجامع  و  دانشگاه  ي ران  به    يو 

م )سیآيشمار  اسماع  یدمحمدید  (.  2014نژاد  لیو 

راستایویژگيشناخت   در  خاک  ن  زمیاختصاص    های 

آگاهانه و    ی هایریگ میاز تصمینشی، پ ین کاربریبه بهتر

سرزمیآما است.یش  تدوین    ن  در  گام  اولین  همچنین 

تهیه   و  اراضي  تناسب  ارزیابي  انجام  کشت،  الگوی 

کالسنقشه گیاه  های  هر  کشت  برای  تناسب  بندی 

 . باشدمي

  یهان فرآوردهیترياز اساس  يکی ذرت به عنوان  

جايزراع نقشی،  و  ایاستراتژ  يگاه  در  داردیک    ، ران 

به  ی طور به همه  یعنوان  که  در  مهم  محصول  ک 

  ين و فتحیالد نیخ زی)ششود  يران کشت میا  یهااستان 

ا ی تول  .(2021 نید  محصول  کود  ین  و  آب  ازمند مصرف 

اراضیبس اختصاص  صورت  در  و  است    یدارا   يار 

ا  بهت  یمحدود گیکشت  مقدار  ین   يمصرف  یهانهادهاه، 

ن  یبر ا  ابد.یيش میشتر، باز هم افزاید بی تول  یدر راستا

با کشور،  یاساس  سطح  در  پتانس  ياراضد  تولیبا  د  یل 
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  . شوند  ی بندتیمشخص و اولو  ذرت  کشت  یمناسب برا

مهم  یا انجامن  ارز  با   ن یسرزمتناسب    يابیمطالعات 

، از  يتناسب اراض ی بنددر مطالعات طبقهد.  وشيم سریم

م استفاده  فائو  آنيچارچوب  در  که  تناسب   ،شود 

و      (N)نامناسب    ای  (S)مناسب    هایرده  به  ياراض

  شود بندی ميطبقه  N2و    N1و    S3و    S1  ،S2  هایکالس

 . (1991س و همکاران ی)سا

مطالعات  الزمه   به   اراضيتناسب    يابیارزانجام 

( فائو  نه جد یته  ،(1976روش  )خاک   ي شیرو  یازهایول 

اقل ملّ  م(یو  سطح  همکاران    است  يدر  و  )سیدجاللي 

نمونهبه  .(2022 سال    سی سا  ،عنوان  در  همکاران  و 

از    ي عیدامنه وس  ی برا   را   ي شیرو  یازهای، جداول ن1993

کشت    یر یگرمسمهی و ن  یریاهان که در مناطق گرمسیگ

ارائهيم جداولنمودند  شوند،  این  کلبه  .  و    يصورت 

تعمچندان  و    بوده  یاهیناح سایقابل  به  مناطق یم  ر 

ه جداول  یا تهیح  یتصح  یز در راستا یران نی در است.  ین

  تاکنون  ی متعدد  یهاپژوهش  ،اهانیگ   ي شیرو  یازهاین

سیدجاللي و همکاران   ،عنوان نمونه انجام شده است. به

تصح2007) به  درجهیالف(  جدول    یبندح  در  آهک 

پرداختند.    يشیرو  یازهاین ا گندم  پژوهشیدر    92  ،ن 

  ، های خوزستان، اصفهان و فارساستان  از نمونه خاک  

برقرار  ،  و رگرسیون خطي بین آهک و عملکرد گندم  هیته

ن  یان ایم  يونیرگرسبهترین رابطه    . پس از استخراجشد

متغ درجهیدو  انجام    یهاکالس  ی بند ر،    .د یگردتناسب 

د مشابه  همکاران    ی گری پژوهش  و  سیدجاللي  توسط 

گندم،    منظورهبب(  2007) عملکرد  بر  گچ  اثر  بررسي 

ا در  شد.  پژوهش،  یانجام  استان  61ن  در  های  مزرعه 

فارس، اصفهان و کرمان، انتخاب و مقدار عملکرد گندم  

ن یا. نتایج  شدن مزارع، با مقدار درصد گچ مقایسه  یدر ا

  ي اراض،  درصد  0-5نشان داد که مقدار گچ بین  پژوهش  

کالس    را گچ  S1در  کالس    15-5،  در  بین  S2درصد   ،

کالس    35-15 در  از    S3درصد  بیش  ،  درصد  35و 

 . دهديمقرار  Nدر کالس   را ياراض

گیاهان نقشه برای  اراضي  تناسب  ملّي  های 

برای زیربنایي  عنوان  به  کشور  باغباني  و  ه  یته  زراعي 

در فاصله    ،رانیدر ا   ی کشت محصوالت کشاورز  ی الگو

جهاد 1400يال  1393  یهاسال وزارت  توسط   ،

شدیته  یکشاورز استه  مطالعات 2021  یدی)نو  ه   .)

اراض زراعیگ   41  ی برا  يتناسب  محصول    28و    ي اه 

تقر  يباغبان مساحت  هکتار  یلیم  2/6  يبیبا  روش  ون  به 

و دستورالعمل ارائه شده توسط سایس و    (1976فائو )

( شد.  ،  (1991همکاران  انجام  کشور  سراسر  این  در 

عنوان شناختهروش   در  شدهبه  تایید  مورد  ترین روش 

اراضي   تناسب  پارامتریک  ارزیابي  رابطه  از  استفاده  با 

  ی دی)نو  يتناسب اراض  يافزار ملّه نرمیبا ته  ریشه دوم،

گرف2019 قرار  استفاده  مورد  ا (  در  روش،  یت.  ن 

اقل  ياراض  یهايژگیو نیو  با  منطقه    ي شیرو  یازهایم 

مقایگ نظر  مورد  شدیاه  عامل  سه  و  تناسب  کالس  و  ه 

  . شودمحدودیت برای کشت گیاه مورد نظر مشخص مي

ن ا  یکاربرد   ي شیرو  یازهایجداول  پژوهش  یدر  ن 

ات یه نظر کارشناسان خبره، تجربیشتر بر پایگسترده، ب 

در   مروری تول  یهاقطبموجود  و  محصول  هر  بر    ی د 

ا در  موجود  تهی منابع  جهان  و  )زیران  و    ي نیالدنیه شد 

 . (2019و همکاران  ي دجاللیس ، 2019 همکاران

را    ي( پژوهش2018و همکاران )   مندیم  ينیالدنیز

درجه  با تهاراضي    یهايژگی و  یبند هدف  جدول  یو  ه 

دانه  ی برا  يخاک  يشیرو  یازهاین جنوب    یاذرت  در 

روشیا به  عصب  يونیرگرس   ی هاران  شبکه    ي و 

مزرعه ذرت    63پژوهش،  ن  یانجام دادند. در ا  مصنوعي

ستان و بلوچستان یس  و  کرمان، هرمزگان  یهااستان  از

ش یخاک و آزما  یهانمونهپس از برداشت  انتخاب شد.  

روش  اراضي  یهايژگیوها،  آن شده،    یهابا  اشاره 

  ی برا  یاذرت دانه  يشیرو  یازهایو جداول ن  یبنددرجه

ته   مرز   ی برا  ی مقدار شور   ه شد. یمناطق جنوب کشور 

ا  Nو    S1  ،S2  ،S3  یهاکالس ترت یدر  به  ب،  ین پژوهش 

متر و برا یز يدس  10و    6،  5/2 درصد سدیم    یمنس بر 

 بدست آمد.  ،30و   14 ،22، (ESP) قابل تبادل 

همکاران و  به    ،(2020)  سیدجاللي  پژوهشي 
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تأثیرمنظور   در    بررسي  نیشکر  رشد  بر  خاکي  عوامل 

نیشکر   کشت  تحت  دادنداراضي  منظور،   .انجام    بدین 

استان  120 در  مازندرانمزرعه  و  خوزستان    های 

آوری  جمع از مزارع منتخب، های خاکنمونه انتخاب شد.

در   نیشکر  عملکرد  مقدار  گرفت.  قرار  آزمایش  مورد  و 

با   نمونه  روابط  ویژگيهر  کمک  به  خاک  مؤثر  های 

  رگرسیون ساده آماری مشخص شد. سپس با برقراری  

ویژگي و  عملکرد  خاک،بین  مختلف   یهاکالس  های 

درجهتناسب   راستيسرزمین،  نتایج  شد.  آزمایي  بندی 

شاخص   تبیین  ضریب  که  داد  نشان  پیشنهادی  جدول 

عملکرد،   مقدار  و  نشان  81/0خاک  که  دقت    دهندهاست 

و    يدجاللیسهمچنین    .است  ول ارائه شدهجد بل قبول  قا

ه جدول  یبه منظور ته يمشابه پژوهش ، (2021) همکاران

پنبه انجام دادند.    ینما بران یخاک و زم  يشیرو  یازهاین

استان   123از    نخست در  خراسان مزرعه  قم،  های 

و    یآورخاک جمع  یهانمونه  ،رضوی، گلستان و فارس

آزما قرار  یمورد  هر  ش  در  پنبه  عملکرد  مقدار  گرفت. 

ویژگي با  روابط  مؤثر  های  نمونه  کمک  به  خاک 

ساده کالس  يبررس  ، رگرسیون  برای  مختلف    یهاو 

درجهتناسب   راستسرزمین،  نتایج  شد.    یيآزمايبندی 

پ ضر  یشنهادیجدول  که  داد  تبینشان  شاخص  ییب  ن 

    است. 78/0خاک و مقدار عملکرد، 

شد،  همان ذکر  که  تالشطور  به    یيهاتاکنون 

اهان و  یگ  ي شیرو  یازهاین روز رساني جداول  منظور به

کن این مهم یل  ،انجام شدهران  یها در اآن  یسازيا بومی

مرور  پایه  بر  تحقیقات گذشته و گردآوری    بر   ی بیشتر 

است.کتابخانه بوده  اکثر    ای  برای  جداول  این  متاسفانه 

گیاهان با توجه به ارقام مهم قابل کشت در ایران، تهیه  

مي محلي  سابقه،  داشتن  صورت  در  یا  و  باشند. نشده 

و   کشور  سراسر  در  کشاورزان  عموم  برای  بنابراین، 

قابل   ملّي،  سطح  در  کشت  الگوی  تعیین  برای  همچنین 

نیست. از   استفاده  جدول    حاصال  ،پژوهش حاضر  هدف 

ای است که  دانه  ذرتنیازهای رویشي خاک برای کشت  

این توسط  از  )  پیش  ارائه  2019سیدجاللي و همکاران   )

داده کمک  به  که  جدول  این  است.  جمعشده  آوری  های 

تواند به  مي  ،شداصالح    ،ایران  در  مختلفمزارع  شده از  

مناطق ا  یکاری و  ذرتراهنمایي برای تمام مناطق  عنوان  

مورد استفاده قرار    ،در کشور  ذرترو به توسعه کشت  

 . گیرد 

 ها مواد و روش

 يبردارو نمونه مزارعنحوه انتخاب 

پژوهش،  يابیدست  برای هدف    که   شدتالش    به 

 مشابه  با  یت تقریری مد  یداراامکان    تا حدّ   يانتخاب  مزارع

از لحاظ استفاده از ن  یباشند. همچن  در سطح متوسط  و

داشتن  يمتوسط  تیوضعدر    زین  هانهاده  روش    .د قرار 

بهی  ،مزارعدر    یاریآب و  رقم    و  يغرقاب  صورتکسان 

دانه ذرت  مناطقغالب  تمامي  در  کشت  مورد  مورد    ای 

کراسمطالعه سینگل  ابود.    704 ،  حال، یبا  مزارع    ن 

طیف وسیعي از    و  متنوع  ار یبس  از نظر عملکرد  يانتخاب

مها  خاک  در  شد.  يرا شامل  ابا  گرفتن  ط،  ین شراینظر 

در    101تعداد   ذرت   ی هااستانهای  دشتمزرعه 

ترتیب   به  یک  هر  کرمان  و  فارس  قزوین،  خوزستان، 

مطالعاتي    28و    19،  24،  30شامل   شد. نقطه   انتخاب 

نمونه زمان  در  کاری  ذرت  اراضي  در  وسعت  برداری، 

حدود   فارس  زرقان  دشت    5000دشت  در  و  هکتار 

استان   12000حدود  یه کرمان در  ئارزو بود. در  هکتار 

در سال   تحت کشت ذرت  اراضي  نیز  در    1396قزوین 

استان خوزستان  12000حدود   بود. در  اراضي    ،هکتار 

حدود   در  ذرت  کشت  با    هزار  60تحت  که  بود  هکتار 

نقاط  سوم  دو  استان،  در  کشت  تحت  سطح  به  توجه 

و   )اندیمشک  غرب  شمال  و  شمال  مناطق  در  مطالعاتي 

شرق  وی به جنوب  مناطق  از  سایرین  و  شوش(  ژه 

شد.   انتخاب  بهبهان(  و  انتخاب )رامهرمز  مزارع  تمامي 

با شیب   اراضي  آبي و در واحدهای  نوع کشت  از  شده 

برداری  موقعیت جغرافیایي نقاط نمونه  % واقع بود.  2-0

نمایش    5تا    1های  در شکل  ،های مختلفشده در استان

 داده شده است.

نحو  يمطالعاتنقاط   ش  یبه  اثردانتخاب  که   ند 
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عوامل  یسا اقلیریمد  مانندر  و یت،  آب    يدسترس  م  به 

حدّمناسب،   برا  تا  استان  مزارع  تمام  یممکن  هر    ،در 

مثال،  .  دباشمشابه    با یتقر عنوان  تناسب به  وضعیت 

ایستگاه در  ذرت  کشت  برای  هواشناسي  اقلیمي  های 

در هر استان شامل برداری شده  نزدیک به مزارع نمونه

حاجي دزفول،  بهبهان،  بررسي  زرقان،  قزوین،  و  آباد 

شد. وضعیت اقلیم از نظر درجه حرارت در سیکل رشد،  

آفتابي در دوره فنولوژی   رطوبت نسبي هوا و تشعشع 

ذرت کشت  برای  نرم  مرتبط  کمک  تناسب به  ملي  افزار 

به روش پارامتریک ریشه دوم    (  2019)نویدی   اراضي

ایستگاهمحاسبه   تمامي  نظر  شد.  از  شده  بررسي  های 

اقلیمي   تناسب  ذرت،  کالس  کشت    S1کالس    دربرای 

داشت.   قرار  مناسب(  ترتیبد)کامال   مین  اثريب    توان 

عملکرد    خاک  یهايژگیو بر  ل  یتحل  و  هیتجز  ،ذرترا 

آن،  و    یآمار از   ی هارخخاک  . نمود  یبنددرجهپس 

خاک   یبردار نمونهح و  یتشر  یبراساس راهنما  يانتخاب

آمر  سیسرو ح و  یتشر،  (2012  نامبي)  کایحفاظت خاک 

افق هر  آزمایشگاه  یبردار نمونه  ، از  به  و  انجام   خاک 

بر    یهانمونه  . گردید  منتقل شده  برداشت    ه یپاخاک 

بافت خاک به روش    .ه شدندیتجز  ، استاندارد  یهاروش

ت  ی، قابلمتر  pHدرومتر، واکنش خاک در گل اشباع با  یه

الکتر یهدا توسط    ي کیت  اشباع  گل  عصاره  ،  متر ECدر 

آل اکسا  يکربن  روش  تریبه  کلسش  کربنات  معادل  ی،  م 

(CCEبه روش خنث )تر با  یک و تیدریدکلریبا اس  یسازي

کلس استون،  روش  به  گچ  عصاره  یسود،  در  محلول  م 

،  EDTAبا حضور    یکمپلکسومتراشباع خاک به روش  

پتاسیسد و  با یم  خاک  اشباع  عصاره  در  محلول  م 

م قابل جذب به روش استات یپتاس  ،م فتومتریدستگاه فل

با    1م  یآمون کجلدال =pH 7موالر  روش  به  کل  ازت    و 

بهبهاني)  شدند  یر یگاندازه و  احیایي    ،1993زاده  علي 

 . (1997 علي احیایي

  ی کاربرمخصوص    پرسشنامه   ،مزرعه  هر برای  

پرسشنامه  .شدتهیه    اراضي این  همچون  اطالعاتي    ،در 

آبیاری،  مقدار  جغرافیایي،    تیموقع دور  عملکرد، 

شخم مانند  های متغیر و ثابت در یک سال زراعي )هزینه

سم کوددهي،  دیسک،  برداشت  و  هرس،  آبیاری،  پاشي، 

کارگری(  و   محصول تکم   هزینه  روند  شد.  ل  یثبت 

ا در  دریاطالعات  پژوهش  متوال  ن    1396از    يسه سال 

همچون مقدار عملکرد    ياطالعات.  گردیدانجام  ،  1398  يال

مطالعات  یبرا مزرعه  پايهر  بر  مقدار  ی،  متوسط  ه 

که توسط    ذرت ان مختلف کشت  یسال  ی گزارش شده برا

تحق  مربوطه محققان   مراکز  منابع   ی قات کشاورزیدر  و 

  یآور مورد مطالعه گزارش شده، جمع  یهااستان  يعیطب

هر مزرعه    یشده برا  یآورد. آمار و اطالعات جمعی گرد

داده کشاورز  یهابا  جهاد  سازمان  در  شده    یثبت 

 ز کنترل شد. ین مرتبطاستان 

 ن جدول ي و تدو يل آماريه و تحليتجز

 مختل  ف  یه  ايژگ   یواث  رات    همطالع     یدر راستا

 ره  ایاثرمتغ  يو بررس     ذرت  بر عملک  رد  اراضي  خاک و

 يونیو رواب  ط رگرس     یآمار  لیلوتحهیتجز  گر، ازیکدیرب

 يبرخ  ید برایبا  نخست  .شداستفاده    ره و سادهیمتغچند

در  ه  کرس، شن، گ  چ و آ، درصد  یشور  مانند  رهایمتغ

ف شود که مع  رف آن یک عدد تعریهر نمونه خاک، تنها  

می  انگین وزن  ي ب  ا ش  اخص ن یبن  ابرارخ باش  د. خ  اک

( م  ورد 1991س و همکاران )یبه روش ساتصحیح عمق  

 یه  ادر افق يخ  اک یره  ایاس  تفاده ق  رار گرف  ت ت  ا متغ

 ک عدد شوند.یل به  یمختلف تبد

 یو ب  را  ش  دل  یها تشکگاه دادهیپا  ،ن اساسیا  بر

، يآل     ک  ربنمق  دار  مانن  د    مشخص  ات خ  اکهر خاکرخ،  

 لت، گ  چ، آه  ک،یس    رس، ش  ن،، واک  نش خ  اک، یش  ور

م قاب  ل ج  ذب و ی، فسفر و پتاس   يحجم  زهیسنگر  درصد

مس  تقل و   یه  اعن  وان متغیربه  قابل تبادل  میسد  درصد

تم  ام   .در نظر گرفته شدمتغیر وابسته  به عنوان  عملکرد  

 نس  خه  SPSSاف  زار  ن  رم  از  با استفاده  هاتحلیلو    هیتجز

 ،خ  اک  یه  اب  ه منظ  ور پ  ردازش داده  .گرف  تانجام    24

ن، م  د، یانگیم مانند خاک یهايژگیو  یآمار  یهاشاخص

ب یضر  ،اریانحراف مع  ،انسیوار  ،انه، حداکثر و حداقلیم

 آزم  ون ،س  پس .ش  دند يبررس    يدگیو کش    يچ  ولگ
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 یب  را  نیهمچن     .ش  دانج  ام  ه  ا  داده  عی   توزب  ودن  نرمال

 یهايژگیعملکرد با وو نوع ارتباط    مقدار  مشخص شدن

ره یون چن  دمتغیو رگرس    يهمبس  تگب یاز ض  ر ،خ  اک

 .شداستفاده  

 یب  راخ  اک    یه  ايژگیو  یبن  ددرج  هبه منظ  ور  

رواب   ط از ، ذرت يش    یرو یازه   این ج   دول اص   الح

اس  تفاده ش  د.  عملکرد ور یهر متغ  انیمون ساده  یرگرس

ب ین ض  ریب  ا توج  ه ب  ه ب  االتر ن رواب  طیترمناس  ب

ز ذکر ش  د، یهمانطور که قبال  ن  .دیگردانتخاب    ،يهمبستگ

 يابی   ارز یراهنم  ا ،اراضي یهايژگیو یبنددرجه  یمبنا

و روش  (1976ن  ام )ب  ي نبات  ات خ  اص یب  را نیس  رزم

م  رز   نیبنابرا  .دبو  (1991و همکاران )  سیسا  یشنهادیپ

، یش  نهادیدر ج  دول پاراضي مختلف تناسب    یهاکالس

 .ن ش  دی  یتع(  1991)  و همکاران  سیمطابق با جداول سا

 مهم و  یهايژگیواز مشخص شدن    پسصورت که  نیبد

بهت   رین معادل   ه  ،ذرت ب   ر عملک   رد ياراض    ثر ؤم    

خ  اک  يژگ   یوه  ر  ون عملک  رد یب    رگرس  یوني س  اده

 ،مح  ور عملک  رد  یروب  ر    .دست آم  دهبصورت مجزا  به

مشخص و ب  ه   ،عملکرد  حداکثردرصد    20و  40،  80نقاط  

نق  اط از مح  ل تالق  ي    (.1983ن  ام  بي)  شدصل  مت  يمنحن

)محور   نظرمورد    عمود شده به منحني به محور پارامتر

x) (خ  اک یش  ور مانن  د ،ESP  و...)، ر آس  تانه یمق  اد

مح  ل تالق  ي خ  ط از   .ش  د  تناس  ب مش  خص  یهاکالس

مع  ادل )درص  د    80  منحني به محور ویژگ  ي از عملک  رد

مق  دار دهنده  نش  ان  (به روش پارامتری  ک  85بندی  درجه

 درص  د  40  عملک  رد  ، ازS2  و  S1پارامتر مربوط به م  رز

 و از S3 و S2 م  رز نشان دهن  ده  (60بندی  معادل درجه)

معادل درج  ه )درصد )عملکرد س  ر ب  ه س  ر(  20عملکرد  

ایج  اد   منظ  وربه    بود.  Nو  S3مرزدهنده  نشان  (40بندی  

درص  د در  20هم  اهنگي در تم  امي من  اطق، عملک  رد 

ه ارزیابي کیفي تناسب اراضي، به عن  وان عملک  رد س  رب

 (. 1983نام بيسر توسط فائو معرفي شده است )

کالسییتع  یبرا مرز  به  مربوط  حدود  در  ن  ها 

امکان   یآمار  يکه با بررس  اراضياز    یيهايژگی ومورد  

خاک  نداشتوجود  ها  آن  ی بنددرجه خیسي    و   مانند 

سنگریزه پارامترها  چنینهم  ، درصد  مورد  مانند   یيدر 

نه  یبه  ریو عمق خاک، براساس مقاد  زیرزمینيسطح آب  

براآن پا  ذرتمحصول    یها  معتبر   هیبر    منابع 

همکاران   و  میدانيبررسي،  (2019)سیدجاللي  ،  های 

صحرا برر  یيمطالعات    حیتشر  یهاکارت  قیقد  سي و 

شد  ی بنددرجه  ،رخخاک ایدل  .انجام  کمیل  امر،  بودن  ن 

ت ت  ها يژگی و  اینغییرات  دامنه  در    هاآن  یریپذغییرو 

  یهاازیجدول ن  ب،ین ترتیبد   .مورد مطالعه بود  یهاخاک 

و  یشي  رو مورد    ذرت  یبرا   نمامینزخاک  مناطق  در 

 ي ابیتواند در محاسبات ارزميمطالعه استخراج شد که  

مورد    در ایران  محصول  نیکشت ا  یبرا  اراضيتناسب  

 . دری گاستفاده قرار 

 کش  ت  یش  ده ب  را  شنهادیپجدول    یيآزمايراست

انج  ام ش  د  خاکرخ 14موجود از  یهابه کمک داده  ،ذرت

گ  ر، یب  ه عب  ارت د  .ن  دکار نرفته بوده جدول بهیکه در ته

ه ج  دول و ی   ته  یه ب  رایاول  یهادرصد از داده  86حدود  

م  ورد   یش  نهادیج  دول پ  يسنجصحت  یدرصد برا  14

تناس  ب  یبن  دطبق  ه و اس  تخراج اس  تفاده ق  رار گرف  ت.

ش  ه یر  کی   ب  ه روش پارامتر،  يسنجصحت  یبرااراضي  

س  پس  (.1991س و همک  اران ی)س  ا ش  دانج  ام  دوم

 س  ه و رابط  هیمقا  ،خ  اکبا ش  اخص    يواقع  یعملکردها

 .ل شدیو تحل يبررسها ان آنیمون ساده یرگرس

 و بحث جينتا

ها بر پایه کلید تاکس  ونومي خ  اک بندی خاکرده

برداری شده نش  ان داد ک  ه ( در نقاط نمونه2014نام  بي)

دو   س  ول و دررده اینس  پتي  ها دردر استان فارس خاک

 Typic و Typic Haploxereptsگ    روه ب    زر  

Calcixerepts  ب  رداری ش  ده نقاط نمون  هگیرند.  قرار مي

س  ول ب  ه سول و اریدیدو رده انتي در استان کرمان در

 Typic ه  ای ب  زر گ  روه متعلق ب  ه د ونخورچشم مي

Torrifluvents، Typic Torriorthents، Typic 

Haplocambids و Typic Haplogypsids در . ندهس   ت

س  ول ب  ا دو رده اینس  پتي  ه  ا درنیز خاکاستان قزوین  
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 Typicو  Typic Haploxereptsب  زر   ه  ایگ  روه

Calcixerepts ه  ای ب  زر  سول با گ  روهو انتيTypic 

Xerofluvents  وTypic Xerorthents .ق   رار دارن   د  

در   ،در اس  تان خوزس  تانبرداری ش  ده  های نمونهخاک

و  ق  رار داش  تند Usteptsس  ول و زی  ر رده رده اینسپتي

 Typic Haplustepts، Calcic ش  امل س  ه گ  روه ب  زر 

Haplustepts و Aridic Haplustepts همچن  ین در . ندبود

 س  ول و گ  روه ب  زر هایي در رده انت  ياین استان خاک

Typic Torriorthents برداری شده است.نیز نمونه 

در   نیس  رزم  یه  ايژگ   یو  يفیج آم  ار توص   ینتا

 ارائه شده اس  ت. 1در جدول    کشور  يانتخاب  ذرتمزارع  

 اس  ت.اد ی   زرات آه  ک یی   دامن  ه تغن ج  دول، ی   ه ای   برپا

برداش  ت ش  ده از   یه  ان مق  دار آه  ک در نمون  هیشتریب

 در اس  تان  ،شود و پ  س از آنيده میاستان خوزستان د

ن ی   ا  يدر م  زارع انتخ  اب  ن آهکیانگید. منفارس قرار دار

 1ش از مقدار متوسط ارائه شده در ج  دول یدو استان، ب

است. در مقابل، متوسط مق  دار آه  ک درصد    7/30یعني  

ن و پ  س یبرداشت شده از دو استان ق  زو  یهادر نمونه

د. ب  ودرصد    3/24و    3/14ب حدود  یآن کرمان، به ترت  از

ب  ودن و يمیو س  د  یعملکرد، شور  یرهایبجز آهک، متغ

رات یی   ز دامن  ه تغی   خ  اک ن  يواکنش و درصد ک  ربن آل   

در   يانتخ  اب  یهادهنده تنوع خاککه نشان  داشت  يبزرگ

در دو اس  تان خوزس  تان و  ن پ  ژوهش اس  ت.ی   انج  ام ا

 ،تح  ت کش  ت ذرت  يانتخاب  ياراض  مقدار گچ در  ن،یقزو

ژه یب  ود. در مقاب  ل، در دو اس  تان ف  ارس و ب  و ن  اچیز

از مق  دار   يانتخ  اب  يکرمان، مقدار متوسط گچ در اراض   

 75/0)  ن پ  ژوهشی   اخ  ذ ش  ده در ا  یه  امتوسط نمون  ه

ک  ه متوس  ط مق  دار   یبه طور  شتر بودیبار  یبس،  درصد(

 .بدس  ت آم  د ،درص  د 5/3در اس  تان کرم  ان در ح  دود 

 ،م  ورد مطالع  ه  اراض  يدر    خ  اک  یشورمتوسط مقدار  

ن مق  دار یش  تریب .باش  ديم  نس ب  ر مت  ر م   یزيدس    5/3

شده از اس  تان   یبردارنمونه  يدر اراض  یمتوسط شور

خوزس  تان،   یه  ادر استانب  یبه ترتفارس و پس از آن  

ن ی   ا  یان  ه ب  رایمق  دار م  ن مش  اهده ش  د.یکرمان و قزو

ک  ه نش  ان   زیمنس بر متر اس  تدسي  2/2ر برابر با  یمتغ

کمت  ر از  اریبس    یمقدار هانمونه از يمیش از نیبدهد  يم

ب  ا   ذرتکش  ت  تح  ت    ياراض     نیش  تریب  ن دارن  د.یانگیم

در اس  تان  نی  ز م قاب  ل تب  ادلیدرص  د س  دت یمح  دود

باف  ت  .ق  رار داش  ت نیاز آن در ق  زوخوزس  تان و پ  س 

ت  ر از اس  تان کرم  ان، س  بک  يانتخاب  یهادر نمونه  خاک

خ  اک در واک  نش داش  ت.  یب  ود و درص  د رس کمت  ر

 آن،ن یانگی   ر و میمتغ 5/8تا  8/6شده از   يبررس  ياراض

 .گزارش شده است  7/7

ش  وری، درص  د   آهک،  متغیرهای  انسیمقدار وار

اد ی، زدهنده بافت خاکلیتشک  یاجزاو    م قابل تبادلیسد

 اریبس   پ  راکنش  ها دارای  اکثر دادهدهد  ينشان م  که  بود

نش  ان  اس  میرنوف -فوآزمون کلموگر .(1  )جدول  است

 همانطور که  باشند.يع نرمال میتوز  یها داراداد که داده

 یه  اتیمح  دودل  ی   ش  ود ب  ه دليمش  اهده م  1جدول    از

 آه  ک  ب  ودن و مق  داريمیمهم مانن  د ش  ور و س  د  يخاک

 .است  ادیزنیز   ذرتعملکرد   انسیوار ،خاک

گی  ری نتیجه ورود تمامي متغیرهای خاکي ان  دازه

عنوان متغی  ر عنوان متغیر مس  تقل و عملک  رد ب  هشده به

 1رون  دهوابسته در رگرسیون چندمتغیره ب  ه روش پ  س

ارائه شده است. هفت متغیر شوری، درص  د   1در رابطه  

سدیم قابل تبادل، مقدار کربن آلي، واکنش خاک، درص  د 

ان  د. ای  ن شن، درصد آه  ک و گ  چ، در معادل  ه باقیمان  ده

بیني است چراکه چند متغیر نخست قرار نتیجه قابل پیش

گرفته در رابطه، بیشترین همبستگي با عملکرد را دارن  د. 

همبستگي پیرسون بین متغیرهای مستقل خ  اکي ضریب  

 ارائه شده است. 2و عملکرد ذرت در جدول  

و   83/0حدود    )2R(دارای ضریب تبیین    1معادله  

اس  ت. ب  دین   81/0ضریب تبیین تع  دیل یافت  ه براب  ر ب  ا  

اند حدود مفهوم که متغیرهای وارد شده به مدل توانسته

غیر وابس  ته درصد از واریانس تغییرات مربوط به مت  83

کمت  ر  P valueک  ه ارزش را تعیین نمایند. با توجه به این

 
1 Backward 
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ت  وان درص  د م  ي  99است، بنابراین با اطمین  ان    01/0از  

دار ( در ای  ن س  طح معن  ي1مذکور )رابطه   گفت که رابطه

، تجزی  ه واری  انس رابط  ه رگرس  یون 3باشد. ج  دول  مي

چندمتغیره ب  ین عملک  رد و متغیره  ای مس  تقل را نش  ان 

( 95/53بدس  ت آم  ده )  Fدهد. با توجه به اینکه مقدار  مي

(، 79/2ج  دول )  Fدر سطح احتمال یک درص  د از مق  دار  

توان نتیجه گرفت که با اطمین  ان بیشتر است بنابراین مي

های خ  اک درصد بین متغیرهای مستقل یعني ویژگي  99

 و عملکرد ذرت، رابطه معناداری وجود دارد.  

 
Y= -453.25EC-139.18 ESP+1976.80 OC -20.60 Sand-1786.10 pH -81.10 CCE-183.20 Gyps +24443.62, 

R2=0.83       [1] 

 .د ذرتخاک و عملکر يهايژگيو يهاهاي توصيفي دادهآماره  -1جدول  

 سنگریزه شن سیلت رس pH OC EC ESP گچ  آهک  واقعي   عملکرد 

 (1-haKg  ) (%) (%)  (%) (dS m-1) (%) (%) (%) (%) (%) 

 0/03 34/92 38/66 26/42 5/54 3/50 0/65 7/71 0/75 30/72 6579/3 میانگین 

 0/00 30/00 40/28 26/00 0/00 2/17 0/56 7/80 0/00 33/57 6500/0 میانه 

 0/00 14/30 4/00 4/00 0/00 0/50 0/04 6/80 0/00 7/08 1750/00 کمینه 

 2/80 92/00 70/00 46/65 46/60 29/00 1/60 8/50 8/80 61/29 11500/0 بیشینه

 2/80 77/70 66/00 42/65 46/60 28/50 1/56 1/70 8/80 54/21 9750/00 دامنه 

 0/29 16/95 11/14 9/39 9/37 4/14 0/39 0/44 1/75 11/80 2270/90 انحراف معیار

 0/08 287/16 124/18 88/11 87/900 17/13 0/15 0/190 3/061 139/30 5157000/0 واریانس

 3/ 960 48/5 28/8 35/5 2/ 169 3/ 118 59/1 5/7 4/ 233 38/4 34/5 ضریب تغییرات 

 9/59 1/47 0/83- 0/40- 2/257 3/52 0/710 0/38- 3/022 0/150- 0/092- چولگي 

 92/0 1/87 1/84 0/41- 5/141 16/53 0/32- 0/88- 9/44 0/400- 0/72- کشیدگي

 

 .*نتايج همبستگي پيرسون بين متغيرهاي مستقل خاکي و عملکرد ذرت -2جدول 

 
 عملکرد 

)1-ha (Kg 

 آهک 

(%) 

 گچ 

(%) 
pH 

OC 

(%) 

EC 

)1-m (dS 

ESP  

(%) 

  رس 

(%) 

  سیلت

(%) 

  شن 

(%) 
 

  **ha (Kg  1 -0/074 -0/039 -0/322** 0/398** -0/630** -0/607** 0/390** 0/247* -0/363-1( عملکرد

  **0/366- **0/429 0/189 **0/309- 0/203 0/208 **0/515- 0/098- 1   (%) آهک

  0/170 0/167- 0/124- 0/108- 0/005 *0/236 0/139 1    (%) گچ
pH     1 0/045 0/007 0/348** -0/180 -0/390** 0/338**  
OC (%)      1 -0/025 -0/303** 0/522** 0/356** -0/502**  
EC )1-m (dS       1 0/306** -0/189 0/107 0/036  

ESP (%)        1 -0/004 -0/194 0/122  

  **0/844- **0/490 1         (%) رس

  **0/882- 1          (%) سیلت

  1           (%) شن
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 . استان خوزستان )جنوب شرقي( و ث( استان خوزستان )شمال غربي( ، ت(نالف( استان فارس، ب( استان کرمان، پ، استان قزوي  برداري شده درموقعيت جغرافيايي نقاط نمونه -3شکل 

 پ ب الف

 ث ت
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تجزيه واريانس رابطه رگرسيون  -3جدول 

 .*هاي خاکچندمتغيره بين عملکرد ذرت و ويژگي

 df مجموع مربعات  مدل
ميانگين  

 مربعات 
F P value 

 0/000 53/90 53009720/06 7 371068040/40 رگرسیون 

   983393/10 79 77688051/56 باقیمانده

    86 448756092/00 کل 
بیني شده به کمک: مقدار گچ و آهک خاک، مقدار شوری و  پیش *

  سدیمي بودن خاک، مقدار شن، کربن آلي و واکنش خاک

عوام  ل م  وثر ب  ر عملک  رد ت  رین  شوری از مه  م 

 یاثر ش  ور  ي( با بررس2007)  یدهقان و نادرباشد.  مي

 نیب     نش  ان دادن  د ک  هبر عملکرد سه رقم مختل  ف ذرت  

رابط  ه   ین عملکرد دانه ب  ا س  طوح مختل  ف ش  وریانگیم

ن  وع  توجه بهبي ن مفهوم کهیوجود دارد. به ا  یداريمعن

آشکار بر عملکرد دان  ه   ير به شکلین متغیرات اییتغ  رقم،

 ی، عملک  رد هم  واره رون  دیش شوریاثر داشته و با افزا

 یاکاهش عملکرد ذرت دان  همتوسط  مقدار  دارد.    يکاهش

نس  بت ب  ه ش  اهد در   یش ش  وریهر واحد اف  زا  یبه ازا

 يمحص  ولذرت محاس  به ش  د.  %13، م  ذکور پ  ژوهش

ه  ای در پ  ژوهشاس  ت و    شورینسبتا  حساس به تنش  

 تیآن ت  ا مق  دار ه  دا  عملکردگذشته نشان داده شده که  

 در  .یاب  دبر مت  ر ک  اهش نم  يس  یمنزدسي  7/1  يکیالکتر

در ازای ه  ر ی  ک ، آس  تانه ک  اهش نی   فرات  ر از ا مق  دار

درص  د ک  اهش   12  ،افزایش ش  وری  بر متر  سمنزیدسي

)لئوگران  د و همک  اران  در عملک  رد مش  اهده ش  ده اس  ت

 ه  ای تحلی  ل ش  ده در پ  ژوهشداده  (.1986ماس    ،2016

دو ش  وری  ت  احاض  ر نش  ان داد ک  ه عملک  رد ذرت 

که با نتایج لئوگراند   یابد، کاهش نميبر متر  سمنزیدسي

   .مطابقت دارد  (2016) و همکاران

ت  ک   ياب  ط رگرس  یونوهمانطور ک  ه ذک  ر ش  د ر

های مورد بررسي با عملکرد با متغیره برای همه ویژگي

کاربرد تمام مع  ادالت ممک  ن )خط  ي، لگ  اریتمي، نم  ایي، 

درج  ه دوم، ت  واني و س  ایر مع  ادالت(، اس  تخراج ش  د. 

ه  ر  یب  رابهترین روابط با بیشترین مقدار ضریب تبیین  

به عن  وان .  ارائه شده است  4از پارامترها، در جدول    کی

مق  دار  یب  رای نهادپیش   رابط  ه  پ  ژوهش، ی  نمث  ال در ا

خ  اک، ب  ه ص  ورت ت  ابع   یش  ورمق  دار  و    ذرت  عملکرد

 52/0آن براب  ر    تبیین  یببدست آمد که مقدار ضر  یينما

درص  د از  52درص  د،  99ن ب  ا اطمین  ا ی  ناس  ت. بن  ابرا

خ  اک اس  ت و   یشور  ری، تحت تاثذرترات عملکرد  ییتغ

 نی   بهترباشد.  ير عوامل میرات مربوط به ساییتغ  يمابق

 ی  ممق  دار عملک  رد و درص  د س  د  یبرای  نهادرابطه پیش

 تبی  ین  یببا ضر  یينماقابل تبادل خاک، به صورت تابع  

ب  ا ت  وان گف  ت ک  ه  م  ي  ی  نبدست آمد. بن  ابرا  3/0  حدود

 ذرترات عملک  رد یی   درصد از تغ 30  درصد،  99ن  اطمینا

خ  اک   قابل تبادل  یمدرصد سد  ر مقداریتواند تحت تاثيم

ن مقدار عملکرد و میا  رابطه  ترینضعیفن،  یباشد. همچن

خاک، به صورت ت  ابع درج  ه س  وم بدس  ت   شندرصد  

ب  ود.  15/0آن براب  ر تبی  ین  ی  بض  رآم  د ک  ه مق  دار 

 .ذرت معادالت استخراج شده با بيشترين ضريب همبستگي بين متغيرهاي مستقل و عملکرد -4جدول 
ر  يمتغ

 مستقل 
 ي داريسطح معن معادله  ي ب همبستگ ي ضر معادله نوع 

 = 1008.7x +  - 2+ 31.831x 30.2993x-y 16/0 درجه سوم  آهک 

15774 
003/0 

 0.085x-y = 9395.9e 0001 /0 73/0 یينما *   گچ

 0.2967y = 7656x 0001 /0 24/0 يتوان لي آکربن

 = 721113x +  - 2+ 99388x 34556.1x-y 34/0 درجه سوم  خاک  واکنش 

2E+06 
0001 /0 

 0.071x-y = 7847.4e 0001 /0 52/0 یينما خاک  یشور

 یمدرصد سد

 قابل تبادل
 0.033x-y = 6737.8e 0001 /0 29/0 یينما
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 21.854x + 7259.1 20.7405x-y =  001/0 + 15/0 درجه سوم  شن

 377.45x + 1372.1 25.7181x-y =  0001 /0 + 22/0 درجه سوم  رس
 واجد گچ بررسي شده است.های  خاکرخرابطه میان گچ با عملکرد تنها در * 

 

ب  ه  نیس  رزمتناسب  یهاکالس بینمرز    ایحدود  

ودر  ش  د عی  ینت، 4کم  ک رواب  ط ارائ  ه ش  ده در ج  دول 

 یب  را اراض  يخاک و  يشیرو نیازهای ه آن، جدولتیجن

من  اطق م  ورد  ه  ایب  ه کم  ک داده یاکش  ت ذرت دان  ه

ارائ  ه ش  ده اس  ت.   5  ج  دول  در  ک  ه  ، اصالح ش  دمطالعه

 مقایسه این جدول با جدول پیشنهاد شده برای نیازهای 

 

نم  ا ب  رای ذرت ک  ه توس  ط رویشي خاک و زمین

ک  ه  دادنش  ان  ( ارائ  ه ش  ده1993س  ایس و همک  اران )

ه  ای تناس  ب ب  رای اختالف زی  ادی در مرزه  ای ک  الس

متغیرهای آه  ک و گ  چ وج  ود دارد. همچن  ین در م  ورد 

متغیره  ای ش  ور و س  دیمي ب  ودن خ  اک نی  ز در م  رز 

 خورد.، تفاوت به چشم ميNو   S2  ،S3های کالس

 

 

 . *يادانه  ذرتکشت نيازهاي خاکي و زمين نما براي  -5جدول 

 

 خصوصيات اراضي

 بنديکالس، درجه محدوديت و مقياس درجه
      

S1 S2 S3 N1 N2 

0 1 2             3 4 

100 95 85 60 40 25 0 

 (t) پستي و بلندي
      

     )%( شیب

                     (1 ) 
0-1 1-2 2-4 4-6  >6 

  (2 ) 0-2 2-4 4-8 8-16  >16 

  (3 ) 0-4 4-8 8-16 16-30 30-50 >50 

       (w)   خيسي

 +Fo - - F1 - F2 سیل گیری 

 Good moderate imperfect poor and poor but poor not ( 4)          زهکشي

  (5 ) Imperfect moderate good Aeric Drainable drainable 

       خصوصيات فيزيکي خاک 

 (s)       

 ساختمان /بافت

Co, SiC, 

SiCL, Si, 

SiL, CL, C-

60s, SiCs 

C-60v, 

SC, 

C+60s, L, 

SCL 

C+60v, SL, L, 

LS, LfS 
fS, S, LcS  Cm, SiCm, 

cS 

 55<  55-35 35-15 15-3 3-0 )درصد حجمي(  قطعات درشت

 90 50-90 20-50 10-20  <10< (cm) عمق خاک

   
      

 60-50 50-40 40-20 20-0 )%( آهک اولیه  
 

>60 

 40<  40-30 30-20 20-10 10-0 )%(   گچ

 خصوصيات حاصلخيزي خاک 
      

 (f)       
O)2pH(H 6.6-6.2 6.2-5.8 5.8-5.5 5.5-5.2 <5.2  

   6.6-7.0 7.0-7.8 7.8-8.2 8.2-8.5  >8.5 

       %( )کربن آلي
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                  (6 ) >0.8 0.8-0.4 0.4-0.2 <0.2   

       (n)   شوري و قليائيت

EC (dS m-1)  0-2 2-4 4-7 7-11 >11  

ESP (%)  0-8 8-15 15-20 20-30 >30  

 بندی شیب برای کشت آبي: آبیاری جوی و پشته و کرتي درجه (1) *

 مدیریت و مکانیزاسیون کامل بندی شیب برای کشاورزی با سطح باالی درجه (2)

 بندی شیب برای سطح مدیریت پایین، شخم با استفاده از حیوانات و کارهای دستي درجه (3)

 ها با بافت متوسط و ریزبندی زهکشي برای خاکدرجه (4)

 های شني(  ها با بافت سبک )خانوادهبندی زهکشي برای خاکدرجه (5)

 بندی کربن آلي برای مواد آهکيدرجه (6)

ب  رداری ش  ده ک  ه ب  رای موقعی  ت نق  اط نمون  ه

 نیس  رزمخاک و    يشیرو  یازهاینآزمایي جدول  راستي

م  ورد اس  تفاده  ،(5)ج  دول  یاذرت دانه یبرا  یشنهادیپ

ارائه شده است. همچن  ین رابط  ه   4قرار گرفت، در شکل  

بین شاخص خاک محاسبه شده با مق  دار عملک  رد ذرت 

 .شده است  نشان داده  5در شکل    ،نقطه  14در هر یک از  

محاس  به ش  ده   خ  اکشاخص    با استفاده از  ن نمودار،یا

 شه دومیر  پارامتریک  ها به روشخاکرخک از  یهر  برای  

 س  ت آم  دهآن، بد عملک  رددر مقاب  ل ب  رای کش  ت ذرت 

 ،خ  اکن عملکرد و ش  اخص ین بییب تبیمقدار ضر  .است

دهنده قابل اعتماد بودن نشان  که  بدست آمد  86/0  حدود

ه ش  ده در ی   ول تهو ج  د  اراض  ي  یهايژگیو  یبنددرجه

 .باشدين پژوهش میا

 

 

 
 

استتفاده بتراي راستتي رخ مورد  خاک  14موقعيت جغرافيايي    -4شکل  

 آزمايي جدول نيازهاي رويشي پيشنهادي
رابطه ميان شاخص خاک و مقدار عملکرد  -5شکل 

سنجي نمونه خاک کاربردي در صحت 14ذرت براي 

 براي ذرت جدول نيازهاي رويشي پيشنهادي

 

 

 

 

 

y = 134.03x - 719.95

R² = 0.8574
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 کلّي  يريگجه ينت

خاک و   يشیرو یازهای، جدول نحاضر در پژوهش

-جمع یهادادهبا استفاده از  ی اذرت دانه  ینما برانیزم

اصالح و  ران، یمختلف اچهاراستان شده از  یآور

نشان داد که شور و   قین تحق یاج ینتا. شد سازیبومي

ها، از خاک واکنشو ، مقدار ماده آلي بودنيمیسد

در    یاذرت دانهعملکرد مقدار  ثر در و مؤ يعوامل اصل

هچنین مقدار آهک و گچ در   .است کشور منتخب مزارع

تواند به شکل  اراضي که واجد این متغیرها هستند مي

مناطق   يدر برخ  .ای بر عملکرد موثر باشدقابل مالحظه

،  نیکرمان و قزو  یها ذرت مانند استانتحت کشت 

  کشت ذرت محدودکننده   یخاک برا  يکیز یف ی هايژگیو

  .دهدير قرار میکه عملکرد را تحت تأثیطور به ،است

انجام ارزیابي تناسب اراضي به کمک جداول نیازهای  

ها در هر منطقه کمک  شناسایي محدودیترویشي به 

ت  یریمدبا توجه به نوع محدودیت،  . بنابراینکندمي

   شود.تواند در نظر گرفته هر خاک مي برای  یا ژهیو

 ر و تشکر يتقد

قات خاک  یمؤسسه تحق  یهاتیسندگان از حماینو

برا آب  رس  ی و  انجام  تحقیبه  پروژه  ن  ییتع"  ي قاتیدن 

در    ی برا  يشیرو  یازهاین خوزستان،  استانذرت  های 

قزوین و  کرمان  مصوب  "فارس،  شماره  -10-014  با 

تار  10-9452-94001 از  تا    01/06/1396  خیکه 

ن مقاله از آن استخراج  یا  هایدادهانجام و    01/12/1399

 ند. ینمايم يقدردان ،شده است
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