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 چکیده

در سههه   تونیکشت ز  برای  سرزمینهای اصالح شده و اصالح نشده تناسب  مقایسه شاخصدر مطالعه حاضر، به  

برداری از تعدادی خههاکرا انجههام و برخههی در هر منطقه، نمونهاستان کرمان پرداخته شده است.  منطقه خانوک، بم و رابر  

. کههال  دیهه مشههخص گرد  زیبا استفاده از جداول سهها  تونیز  یو خاک  یمیاقل  یازهاینگیری گردید.  خصوصیات خاک اندازه

براسهها    .دیهه گرد  نییتع  کیو روش پارامتر  تیساده، تعداد و شدت محدود  تیمحدود  هایبه روش  سرزمین  یفیتناسب ک

 یمهه یمنطقههه خههانوک از نظههر اقل کنیلهه هسههتند و (S2کههال  )تناسههب متوسهه    یدارا  یمهه یاز نظر اقل  مناطق رابر و بم  ج،ینتا

تفههاوت  نیتناسههب سههرزم یابیهه ارز مختلهه  یهههاروش نشههان داد جینتا قرار دارد. S1ندارد و در کال   یچندان  تیمحدود

ههها بههرای های محدودیت ساده و تعداد و شههدت محههدودیت، به طوریکه کال  تناسب سرزمین به روشدارندبا هم    یادیز

به دست آمد. همچنین نتایج روش خیدیر با شههاخص اصههالح شههده بههه  N2و برای منطقه بم   S3و    S2منطقه خانوک و رابر  

و  یاسههتور یدو روش عههدد بههرای جیتفههاوت نتههاها نزدیکتر است. تعداد و شدت محدودیتنتایج روش محدودیت ساده و 

بههه طههور کامهه  بهها براسا  شاخص اصالح شده، نتایج ایههن دو روش   ، واست  ادیز  اریبا شاخص اصالح نشده بس  ریدیخ

 گههرینسبت به سههه روش د ریدیروش خ  جینتا  ن،یبدون در نظر گرفتن شاخص اصالح شده سرزم  دارند.  یهمخوان  گریهمد

 یدو روش عههدد  یبههرا  نیرابطههه شههاخص تناسههب سههرزم  دهههد.یرا نشههان مهه   یشههتریب  یهماهنگ  تونیز  یبا عملکرد واقع

شههاخص اصههالح شههده(   ی)بههرا  995/0شاخص اصالح نشده( بههه    ی)برا  94/0از    2Rمقدار    دهدینشان م  ریدیو خ  یاستور

بهها شههاخص اصههالح   ریدیهه و خ  یاستور  یدو روش عدد  یبرا  نیتناسب سرزمرابطه شاخص  . همچنین  است  افتهی  شیافزا

 شی( افههزایآبادبداغ یرواب  باقر ی)برا 998/0( به زیرواب  سا ی)برا 995/0شده و از  شتریب 2Rمقدار  دهدینشان مشده  

 است.  افتهی
 

 ، کرمان، عملکرد زیتون، روش پارامتریکسرزمین  شاخص اصالح شده: کلمات کلیدی
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Abstract 

Background and Objectives 

Background and objectives:  With a growing population, there is a need for new agricultural  patterns 

to meet increased food demand together with concerns for  reducing environmental impact. There is 

a concern about land performance when land is used for specific purpose without doing of 

suitability analysis. Therefore, proper land use planning based on the land  evaluation is essential.  

There are several methods for assessing land suitability, among which Sys et al. (1991) method is 

most widely used due to the simple and classic models. In many land suitability studies, the 

uncorrected land index has been used. This has led to many differences in the results of different 

approaches of land suitability evaluation. The present study was conducted for assessing of 

accuracy and validity of the corrected indices of land suitability based on the determined relations 

by Sys et al. (1991) and Bagheri Bodaghabadi (2021).  

Materials and Methods: 

In this research, the field studies were conducted, then several profiles were drilled and described in 

Khanouk, Bam and Rabor districts in Kerman province. Land suitability classes were determined by 

the four methods including 1-simple limitation, 2- number and intensity of limitations, 3- Khidir 

(square root) and 4- Storrie, using both the corrected land index and the uncorrected land index. The 

climate and land requirements of olive were determined using Sys tables. To determine the class of 

land suitability, the indices of land and climate were calculated by simple limitation, number and 

intensity of limitations and parametric methods (Storrie and square root method). Properties and 

criteria for determining land suitability classes are shown in Table1.In parametric approach, the 

land index (uncorrected land index) is calculated using Khidir and Storrie methods as shown in 

equations 1and 2, respectively. The relationships between uncorrected land indices and corrected 

land indices are presented in Table 2.  

 

(1)  

(2) 

Then numerical simulation was employed to assess the obtained results from the Sys et al. (1991) 

and Bagheri Bodaghabadi (2021)  functions and compared them together. For this purpose, one 
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million random values were created for each of the S1 to N2 classes; so that the minimum rating 

(Rmin) was a random number for each class in own defined range (Rating in Table 1) and the other 

seven characteristics were random numbers between Rmin and 100. Finally, a total of two million 

random simulations were created. 

Results and Discussion 

Climate evaluation of the studied areas showed that Khanouk as a more suitable climate for olive 

irrigation cultivation in the current climate. The climatic suitability class was obtained S1 for 

Khanouk and S2 for Bam and Rabor (Table 3). The results showed that using the corrected land 

indices, the results of the four employed methods are much closer, especially for the Storrie and 

Khidir methods. Altogether, the simple limitation method was more consistent with the Khidir 

method (Table 4). On the other hand, the employed methods differed greatly when the uncorrected 

land indices were used. Totally, the results of the uncorrected land indices may be largely 

inaccurate and misleading, and may show unrealistic results. The relationship between land 

suitability index for the two numerical methods Storrie and Khidir shows that the value of R2 has 

increased from 0.94 for the uncorrected index (Fig.2) to 0.995 for the corrected index (Fig.3).Also, 

the relationship between land suitability index for the two numerical methods Storrie and Khidir 

based on the corrected index presented by Bagheri Bodaghabadi (2021) shows that the value of R2 

has increased from 0.995 for Sys relations (Fig. 3) to 0.998 for Bagheri Bodaghabadi relations (Fig. 

4). 

Conclusions 

According to the research, Khanouk  area has a more suitable conditions for olive cultivation in 

comparison with Bam and Robor. According to the findings of the current study, it is very 

important and necessary using the corrected land index to determine the land suitability class. The 

study showed, there is no significant difference between Storrie and Khidir methods based on the 

corrected land index, while there significantly was a difference between the Khidir and Storrie 

methods  using the uncorrected land index. In general, the results of the Khidir method are closer to 

the simple limitation method compared to Storrie.  The results of the present study showed that 

using the modified index based on Sys et al. (1991) and Bagheri Bodaghabadi (2021) relations, the 

difference between the results of different methods is reduced, so that in most cases, the results of 

Storrie and Khidir methods are close to each other.  Therefore, it is suggested that the corrected 

indices of land suitability presented by Sys et al. (1991) and also Bagheri Bodaghabadi (2021) are 

used in the future studies of land suitability for obtaining the more reliable results.  

Keywords: modified land index, Olive yield, parametric method, Kerman 

 

 مقدمه

فشار روز افزون به منابع خاک، ناشی از افزایش 

 اراضی شدن محدود و صنعتی مناطق یجمعیت، توسعه

 از  پایههدار  و  بهینههه  یاسههتفاده  بههه  نیههاز  کشاورزی،  برای

 زمههین،  رانههش  و  فرسههایش.  نمایههدمههی  ضروری  را  خاک

 تغییر  و  غذایی  امنیت  زیست،  محی   آلودگی  خاک،  کیفیت

 و  مسههتقیم  طههور  هستند که به    مسائلی  ترینمهم  از  اقلیم

 تغییرپههذیری  وضعیت  از  واطالع  شناسایی  با  غیرمستقیم

 بههه  خههاک  امههروزه  بنابراین،.  باشندمی  ارتباط  در  هاخاک

 اهمیههت  و  شههودمههی  شههناخته  اکوسیستم  از  جزیی  عنوان

 مربههوط مسههائ   در  باید  خاک،  امنیت  و  خاک  یچندجانبه

بهه  تههوجهی مههدنظر طورقابه  منابع  پایداری  و  مدیریت  به

یههزی ر(. برنامههه2016 نههکیو هارتم یکاریقرار گیرد )اده

 ضمن  تا  شودمی  موجب  اراضی  از  بهینه  یبرای استفاده

 بههرای اراضههی از اسههتفاده امکههان وری،بهههره حههداک ر

 بههه  زمههین  هههر  از  چنانچههه  زیرا  گردد؛  فراهم  نیز  آیندگان
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 ضمعر  در  نشود  استفاده  توانمندیش  و  استعداد  مقتضی

- آن بههاروری از زمههان مرور به  و  گیردنابودی قرار می

 نی(. بنههابرا1991 و همکههاران  پنیهه دون)  شههودمههی  کاسته

ههها بههه و اختصههاآ آن  سههرزمین  دیهه تول  تیشناخت ظرف

 یخاصهه   تیهه از اهم  ینوع کههاربر  نیو سودآورتر  نیبهتر

 یبررکا مناسب بنتخاا یندآفربرخههههوردار اسههههت. در 

ا  دییاز  یهارفاکتو  ،ضیارا   ساا  بر  مینز  بنتخادر 

(. در 2003  )چن و همکههاران  گذارندیم  ریتأث  دهستفاا  عنو

شههده و   ییشناسهها  سههرزمینمنههابع    دیهه راستا ابتدا با  نیا

ممکههن   یهاانههواع اسههتفاده  یها بههراو استعداد آن  تیقابل

گههام در  نیو مهمتههر نیاولهه  یشههود. بههه عبههارت یبررسهه 

 یابیههه رزا ن،یزمسهههراز  نههههیاسهههتفاده به یزیربرنامهههه

 یابیهه ارز  یوظهها نیاز مهمتههر یکهه یاسههت.  سههرزمین

و   یعهه یطب   یمحهه   نیارتباط بهه   صیدرک و تشخ  سرزمین

 ه،یاطالعات پا  نیتأم  یممکن در راستا  یهاانواع استفاده

 انیهه و جالل یوبیهه )ا باشههدیم  سرزمین  زانیربرنامه  یبرا

 ،سههرزمینتناسههب  یابیهه (. هههدا از مطالعههات ارز2006

 یبررس  قیاز طر  ینیزمسراز هر    داریو پا  نهیاستفاده به

 سههرزمینآن  یو اقتصههاد یاجتمههاع ،یکهه یزیف یهاجنبههه

بههه صههورت   سههرزمینهههدا،    نیبه ا  دنیرس  یاست. برا

اطالعههات  ،یمهه یو براسهها  اطالعههات اقل یو کمهه  یفهه یک

و خههاک و اطالعههات  توپههوگرافیحاصههله از مطالعههات 

 یهههاکههه دربههاره خاک ییهههایو آگاه دیهه مربههوط بههه تول

 شههوندیم بنههدیو طبقههه یابیهه ارز دمشههابه وجههود دار

 یابیهه (. امههروزه ارز2009 زادهیهه ششههده و عل یری)نصهه 

در حههال توسههعه محههور   یدر کشورها  سرزمینتناسب  

 یو خههاک  یمهه یاقل   یانتخاب کشت متناسب با شرا  یاصل

و   هیهه پا  سرزمینهر منطقه است. اگرچه مطالعات تناسب  

اسههت، متاسههفانه در   سههرزمیناز    نهههیاسا  اسههتفاده به

 سههرزمینبههه مطالعههات تناسههب    یچنههدان  یما بها  ورکش

و در   شههودیداده نمهه   هایکاربر  گریو د  یکشاورز  یبرا

 شی، فرسهها، در نتیجهشودیانجام هم نم  یاک ر موارد حت

و   ییزا-ابانیب  ن،یشدن، لغزش زم  یمیخاک، شور و سد

 .شودیم... حاص  

بسههیاری در زمینههه تعیههین تناسههب   هههایپژوهش

سرزمین برای کشت محصههو ت گونههاگون انجههام شههده 

منههدل و همکههاران  ،2014کالنتههری و همکههاران ) اسههت

او یهههه و همکهههاران  ،2006 ، ممتهههاز و همکهههاران2005

  سنتی و بر اسا  شکبه  ها بیشتر  . این پژوهش(2008

در واقههع، روش  .گیرنههد( انجههام می1991) زروش سههای

هههای تناسههب پایههه و اسهها  پههژوهشعنوان بههه سههایز

مورد اسههتفاده قههرار گرفتههه کههه ایههن موضههوع   سرزمین

طور ضمنی کارآیی قاب  قبول روش مزبههور را نشههان به

  .دهدمی

 براسهها  تناسههب سههرزمینهای  پژوهش  اک ردر  

( بههه همههان LI)  1سههرزمین  شاخص  ،(1991)  سایز  روش

مههورد اسههتفاده و بدون تغییر  دست آمده،  صورتی که به

 2نسههرزمی  نشههدهقرار گرفته که در واقع شاخص اصالح

(UCLI نام دارد. این در حالی است که براسهها  روش )

( این شاخص با توجه بههه 1991)  زیشده توس  سا  هیارا

ترین عامهه  یهها درجههه کمینههه عههددی محدودکننههده  قدارم

(Rmin  )شههده شههود و بههه شههاخص اصالح  باید تصحیح

انجههام تعههداد زیههادی علیههرغم تبههدی  گههردد.  سههرزمین

ایههن   هب  متأسفانه،  ایران  در  سرزمین  تناسب  هایپژوهش

های تناسههب ، یعنی اصالح شاخصزمرحله از روش سای

های نشههده اسههت و شههاخص چنههدانی توجهههسههرزمین، 

 قههرار اسههتفاده مههورد نههدرت شههده سههرزمین بهههاصالح

، ثروتههی 2018، ثروتی  2018مروج و همکاران  )  اندگرفته

 (.  2014، سیدجاللی و همکاران  2016و همکاران 

از   سههرزمینخههاطر نشههان کههرد کههه تناسههب    دیبا

هرگونههه اسههتفاده از   یبههرا  یو اساسهه   یاقدامات ضرور

 نیو محققهه   نیبه مسههئول  دیآن با  جیاست که نتا  نیزمسر

 نهههیکههه در زم  یشود. نظر به مطالعات اندک  رسانیاطالع

با توجههه بههه   تونیز  یبرا  سرزمین  یفیتناسب ک  یابیارز

در منطقههه   ژهیهه و بههه و  رانیدر ا  یخاک و توپوگراف  م،یاقل

 بهها توجههه بههههمچنههین  و  اسههت،    رفتهههپذی  صورت  کرمان

 
1Land Index 
2Uncorrected Land Index 
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 شههدهاصالح  هههایشههاخصو اعتبههار    صحت  میزان  اینکه

پژوهش کنونی تههالش شههده ، در  بررسی نشده  سرزمین

تناسههب  نیو همچنهه  سرزمین یابیدر ارز  میاست نقش اقل

اسهها  روش فههائو بر تههونیجهت کشت ز  سرزمین  یفیک

و  دگههرد ارزیههابی، بههم و رابههر در سههه منطقههه خههانوک

هایی کههه میزان درستی و اعتبار رواب  و یا تابعهمچنین  

و   زبرای اصالح شاخص تناسب سههرزمین توسهه  سههای

اند، بررسی گردد و با انجههام شده  ارائه(  1991)همکاران  

 نشههدهالحشههده و اصهای اصالحسههازی، شههاخصشبیه

 مقایسه شوند.

 

 هامواد و روش

 آوری اطالعاتمعرفی مناطق مورد مطالعه و جمع

هکتههار،  35بهها   سه منطقه خانوک  ،پژوهش  نیا  در

انتخههاب  تههونیهکتار بههاغ ز 42با  هکتار و رابر 7تا  6بم 

درجههه و   56  ییایهه خانوک در محدوده جغراف  شهر  شدند.

 30و    ییایهه طول جغراف  قهیدق  47درجه و    56تا    قهیدق  46

عههرض  قهههیدق 43درجههه و  30تهها قهههیدق 42درجههه و 

شهرستان زرند واقع شده   شرقیو در جنوب  ییایجغراف

 سههتگاهیا  یمهه یال (. بر اسا  اطالعات اقل-1است )شک   

خشههک،  مهههین یمهه یقلا یمنطقههه دارا  نیزرند ا  یهواشناس

خههاک   یو حرارتهه   یرطوبت  می. رژباشدیمعتدل تا خنک م

 ی. متوسهه  بارنههدگباشههدیمهه  کیو ترم  کیدیار  بیبه ترت

 17 انهیسههال یمتوسهه  دمهها متههر،یلهه یم 6/129 انهیسههال

 ایهه منطقههه از سههطح در  نیهه و ارتفههاع ا  گههرادیدرجه سههانت

 یروهههاین ییایهه )سههازمان جغراف باشههدیمتههر مهه  1940

 (.2003مسلح

 43درجههه و    57  یایهه بم در محههدوده جغراف  شهر

درجه و   28و    یطول شرق  قهیدق  34درجه و    59تا    قهیدق

و در   یعههرض شههمال  قهههیدق  00درجههه و    29تا    قهیدق  05

ب(. -1استان کرمان واقع شده است )شک     شرقیجنوب

 هیو واقع شههدن در حاشهه  یدشت تیشهر بم به علت موقع

 یرطههوبت  میهه رژ  وگههرم و خشههک    میاقلهه   یلوت دارا  ریکو

اسههت. طبههق آمههار   کیهه پرترمیها  یحرارت  میو رژ  کیدیار

 نیهه ا  انهیسال  یبم، متوس  دما  کینوپتیس  ستگاهیا  یمیاقل

 انهیسههال  یمتوس  بارنههدگ  گراد،یدرجه سانت  8/22شهر  

 1073  ایهه منطقه از سههطح در  نیمتر و ارتفاع ا  یلیم  3/62

 (.2003مسلح یروهاین ییای)سازمان جغراف باشدیمتر م

اسههتان کرمههان و در   غربههی  رابر در جنههوب  شهر

درجههه و   57تا    قهیدق  45درجه و    56  ییایمحدوده جغراف

 29تهها  قهههیدق 54درجههه و  38و  یطههول شههرق قهههیدق 16

قرار گرفته است )شههک    یعرض شمال  قهیدق  27درجه و  

اسههتان کرمههان، شهههر   یمهه یاقل  بنههدیج(. براسا  پهنه-1

-یتا سرد م  معتدلخشک،  -مهین  یآب و هوا  یرابر دارا

 میهه و رژ  کیدیهه ار  یرطههوبت  میهه رژ  یشهههر دارا  نی. اباشد

 2/341  انهیسههال  یمتوس  بارنههدگ  .است  کیترم  یحرارت

 گههرادیدرجه سانت  2/14  انهیسال  یمتوس  دما  متر،یلیم

 باشههدیمتههر مهه   2280  ایهه منطقه از سههطح در  نیو ارتفاع ا

 (.2003مسلح یروهاین ییای)سازمان جغراف
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)الا(،  با) ) ، و رابار ) ،  خاانو بارداری در منطقاه  موقعیت مناطق مورد مطالعه و پراکنش نقاا  نموناه  -1شکل  

-نیگوگهه  ار ، نقشههه زمهه  ریاز تصههاو اسههتفادهبهها    ابتدا

و  1:100000 ا یهه بههه مق یمنطقههه مطالعههات یشناسهه 

شناسی، ژئومرفولوژی و ی، تغییرات زمیندانیمطالعات م

. زیرکشت زیتون بررسههی گردیههدطق  امنخاکشناسی در  

براسهها  سههطح زیرکشههت زیتههون و نتیجههه سههپ  

را شههاهد در هههر منطقههه خاک  یتعدادمشاهدات میدانی،  

خههاکرا در  3خههاکرا در منطقههه خههانوک،  5مطالعههاتی )

و   حیحفههر، تشههرمنطقه رابههر(    منطقه بم و سه خاکرا در

 یو برخهه   منتق   شگاهها به آزمایشد. نمونه  بردارینمونه

بههه  شههام  بافههت خههاک ییایمیشهه و  یکیزیف  اتیخصوص

 گههه  اشهههباع pH، (1962روش هیهههدرومتر )بویوکهههو  

 اشباع خاک  یعصاره  یکیالکتر  تی، هدا(1954)ریچاردز  

 )پههیج و همکههاران  معههادل  می، کربنات کلسهه (1982)رودز  

ی )نلسههون و سههامرز ، کربن آل(1986)کلوت    ، گچ(2004

و ( 1992 )پیج و همکههاران یونیتبادل کات تیظرف ،(1982

 شد.    یرگیاندازه(  1982)توما    یتبادل  میسد

 سرزمینارزیابی تناسب 

تحههت  سههرزمینارزیههابی  برایدر تحقیق حاضر، 

-روش عم  شههد وبراسا  چارچوب فائو   تونیکشت ز

روش   ت،یساده، تعههداد و شههدت محههدود  تیمحدود  های

. (1991)سههایز و همکههاران  شههد بههرده کههارب کیهه پارامتر

 ج

C 

A 

 

 الف

 ج ب
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سههایز و همکههاران طبقات گوناگون روش فههائو )  1جدول  

 دهد. های هر طبقه را نشان می( و ویژگی1991

و  یمهه یاقلتناسههب  نیههیتع ،یابیهه مراحهه  ارز نیاز مهمتههر

 اسههت.مههورد مطالعههه منطقههه تناسب خاک و توپههوگرافی 

مههورد مطالعههه، از آمههار   هههایمحههدوده  میاقل   یتحل  یبرا

مههورد نظههر   هههایشهرسههتان  کینوپتیسهه   سههتگاهیا  یمیاقل

جهههت ارزیههابی  زم    یمیاقل  اتی. خصوصدیاستفاده گرد

درجههه حههرارت   نیانگیمبرای کشت زیتون،  تناسب اقلیم  

( و متوسهه  حههداق  گههرادیدرجه سانتبر حسب  سا نه )

درجههه بههر حسههب    مههاه سههال )  نیمطلق در سردتر  یدما

ارزیههابی تناسههب خههاک و ( است و در بخههش  گرادیسانت

و خههاک بههر طبههق   یو بلند  یپست  هاییژگیو  توپوگرافی،

جداول نیازهای خاک و توپوگرافی بههرای کشههت زیتههون 

 تیوضههع  ،منطقه  بیش  ( از جمله1991و همکاران    یزسا)

شههام  بافههت و خههاک    هاییژگیو و  یزهکش  و  شیفرسا

، درصد گههچ و EC  ،pHساختمان خاک، درصد سنگریزه،  

 .شوندعمق خاک تعیین می

 

 های تناسب سرزمینمعیارهای تعیین کالس ها و ویژگی-1جدول 

 شرح بندیردهسطح 
  شاخصمقدار 

 سرزمین
 تعداد و شدت محدودیت

 درجه

 محدودیت

   کمینه  بیشینه  کال   رده

S 
S1  85-100 کم محدودیت چهار  بدون محدودیت یا تنها با  75 100 مناسب 

S2  60-85 محدودیت متوس    سهمحدودیت کم و یا  چهاربیش از  50 75 نسبتاً مناسب 

S3 40-60 محدودیت شدید دو محدودیت متوس  و یا یک یا  سهبیش از  25 50 تناسب بحرانی 

N 
N1  25-40 های خیلی شدید قاب  اصالحمحدودیت 5/12 25 موقت  نامناسب 

N2  0-25 های خیلی شدید غیر قاب  اصالح محدودیت 0 5/12 همیشگی نامناسب 

 

 یو بلنههد  یخههاک و پسههت  ،یمیاقل  یازهایدر مرحله بعد، ن

طور جداگانه و بهها اسههتفاده از سرزمین به  وریبهره  پیت

و همکههاران   یزکه توسهه  سهها  اهانیگ  هایازاز جداول نی

 یهههایژگهه یو بهها و  گههرددیمهه   سهی( ارائه شده، مقا1991)

 هههایکههال   شوند. در نهایههت،یسرزمین مطابقت داده م

سههاده، تعههداد و شههدت   تیمحدود  هایسرزمین با روش

 نیههیدوم( تع  شهههیو ر  ی)اسههتور  کیو پارامتر  تیمحدود

 یمهه یاقل هههاییژگها ابتدا ویروش  نیا  ی. در تمامگرددیم

 یخاک و پسههت  هاییژگیو سپ  و  شوندیم  بندیکال 

 .گردندیم  بندیکال   یو بلند

منههاطق مههورد   یمهه یاقل  اتیخصوص  نییاز تع  پ 

درخههت   یمهه یاقل  یازهههاینجههدول  مطالعه که با توجههه بههه  

شاخص   گردد،یم  نییتع(  1991و همکاران    یزسا)  تونیز

-یژگهه یو  ،ساده  تیروش محدود  در.  دیگرد  نییتع  یمیاقل

از سرزمین   وریبهره  هایپیت  هایازیسرزمین با ن  های

براسهها  تناسههب نهههایی  و کههال  شههوندیمهه  سهههیمقا

. روش گرددیم  نییتناسب کمتر تعکال   با    هایییژگوی

کههال  سههرزمین را مطههابق بهها  ،تیشدت و تعداد محدود

. در روش کنههدیمهه  انیهه ب هههاتیتعههداد و شههدت محههدود

 یعههدد بنههدیدرجه ،سرزمین یژگیو هری برا  کیپارامتر

 نیب  یعدد  ،هاتیو براسا  شدت محدود  شودیانجام م

هههر   کهنی. بعد از اشودها اختصاآ داده میبه آن  0-100

 یشد از آن بههرا  بندیسرزمین درجه  هاییژگیکدام از و

. از دو معادلههه شههودیشاخص سرزمین استفاده م  نییتع

سههرزمین   خصمحاسبه شهها  یدوم برا  شهیو ر  یاستور

( 2( و )1)  هههایدر معادلههه  بیهه کههه بههه ترت  دیاستفاده گرد

 .اندارائه شده

 :یاستور  روش
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𝐿𝐼 = 𝐴 ×
𝐵

100
×

𝐶

100
× …. (1)                                 

LI سرزمین= شاخص 

A  ،B  ،C  نیسرزم  هاییژگیو ... = درجه هر کدام از و 

 دوم:  شهیر  روش

𝐿𝐼 = 𝑅𝑚𝑖𝑛 ×  √
𝐴

100
×

𝐵

100
×

𝐶

100
× … .         (2             )

    
LI سرزمین= شاخص 

Rminمختل   هاییژگیو  نیدرجه ب  نی= کمتر 

A  ،B  ،C = ... ،هایژگیو  گرید  هایدرجه 

از  سههرزمینتناسب  یانیپا هایکال  نییتع  یبرا

نظههر گههرفتن   بهها در  ،انیهه در پا  .شودیاستفاده م  1جدول  

 هههاییژگیاز و  کیبدست آمده و کال  هر  یمیکال  اقل

و شاخص  سرزمین یانیکال  پا  پستی و بلندی،خاک و  

 .آمد  دستبه سرزمین

( در 1)معادلههه روش اسههتوری ، ریاضههیاز نظههر 

معمو ً نتایج را بههدتر (  2)معادله  خیدیر  مقایسه با روش  

عمهه   زیههرا در روش اسههتوری،دهد؛  میاز واقعیت نشان  

ضههرب، پههی در پههی در عههددی کههوچکتر از یههک انجههام 

-جه نهایی با عدد کههوچکتری حاصهه  مههیو نتی  شودمی

)بههاقری   دهههدشود که نتیجه را از واقعیت بدتر نشان می

در روش خیهههدیر از در حالیکهههه . (2011آبهههادی بهههداغ

تهها حههدی و  شههود  جذر گرفتههه می  ،هاضرب درجهحاص 

همچنان مشک  اصههلی منتهی  گردد؛  این مشک  تعدی  می

و با افزایش تعداد عوام  دارای محههدودیت،   ماندمیباقی  

یابههد. طور غیرمعقههولی کههاهش میشههاخص تناسههب بههه

( 1991و همکههاران ) سههایز، رفههع ایههن مشههک منظور بههه

دسههت آمههده شههاخص تناسههب به  برای اصالحتوابعی را  

 توسهه  سههایز  شههدهروابهه  ارایه(.  2)جههدول    ارائه دادند

توانههد تهها حههد زیههادی می N2و  N1هههای بههرای کال 

کننده باشد؛ چرا که ایههن شههاخص براسهها  روش گمراه

با توجههه بههه   (،1991و همکاران )  یزشده توس  سا  هیارا

ترین عامهه  یهها درجههه کمینههه عههددی محدودکننههده  قدارم

(Rmin تصههحیح )شههده شههود و بههه شههاخص اصالحمی

های تناسب از آنجا که شاخص.  گرددمیسرزمین تبدی   

درصههد  [100، 0]و یهها   [1،  0]  ، عددهایی در بازهسرزمین

شده نیههز بایههد در ایههن بههازه های اصالحهستند، شاخص

پههذیر قرار بگیرند. ایههن موضههوع تنههها در صههورتی امکان

شههده بههرای اصههالح هههای ارایهاسههت کههه روابهه  یهها تابع

شده مربههوط بههه های تعری شاخص سرزمین، در دامنه

( و همچنههین در N2تا    S1های سرزمین )هر یک از کال 

، 100ک  دامنه درجه تناسب سرزمین، یعنی از صههفر تهها 

منظور اصههالح شههاخص تههوابعی کههه بههه  پیوسته باشههند.

اند، از دیدگاه ریاضههی بایههد در همههه سرزمین ارایه شده

نقههاط دارای پیوسههتگی باشههند تهها سههبب از دسههت رفههتن 

مربوط بههه برخی از اعداد و از دست رفتن کال  تناسب 

 در  سههایز،  توسهه   شههده¬روابهه  ارایههه.  آن اعداد نشوند

)نامناسههب( پیوسههته نیسههتند.  N رده بههرای مههرزی نقطههه

را ندارند   N2و    N1های  جداسازی کال   امکانبنابراین،  

شههدت بهها مشههک  همههراه ههها بهو در محاسههبه ایههن کال 

از آنجا کههه در کههال  .  (2021)باقری بداغ آبادی    هستند

N1    برای کال  و  امکان بهبود کال  تناسب وجود دارد

N2   یا این امکههان وجههود نههدارد و یهها مقههرون بههه صههرفه

باشههد جداسازی آنها از یکدیگر دارای اهمیت مههی  ،نیست

و باید رواب  ارایه شده توانایی این جداسازی را داشههته 

هههای در پژوهش حاضر، بر اسهها  داده  باشند. بنابراین

شده توسهه  سههایز های ارایهررسی تابعواقعی اقدام به ب

ابع پیشنهاد شههده توسهه  بههاقری ( و ت1991و همکاران )

( بههرای اصههالح شههاخص تناسههب 2021آبههادی )بههداغ

سرزمین شد. همه محاسبات مههورد نیههاز بهها اسههتفاده از 

 ( انجام شدند.2010افزار اکس  )نسخه نرم

 های مربوطه برای هر کالسهای اصالح شاخص سرزمین و ویژگیرابطه  -۲جدول 

 LI#دامنه  کال   وش ر
Rmin  ++UCLI 

CLI+دامنه  رابطه
 

 بیشینه کمینه   بیشینه کمینه 

 S1 [75،100 ] 85 100  43 100 0.439   ( ×43– SLI* + )75 [75،100 ] استوری
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 S2 [50،75 ] 60 85  10 85 0.333   ( ×10–  SLI  + )50 [50،75 ] 

S3 [25،50 ] 40 60  1 60 0.424   ( ×1– SLI + )25 [25،50 ] 

N1 [5،25/12 ] 25 40  0 40  0.625  ×SLI [0،25 ] 

N2 [5/12  ،0 ] 0 25  0 25 SLI [0،25 ] 

 خیدیر 

 

S1 [75،100 ] 85 100  60 100 0.625   ( ×60 – SQLI**  + )75 [75،100 ] 

S2 [50،75 ] 60 85  24 85 0.410   ( ×24 – SQLI + )50 [50،75 ] 

S3 [25،50 ] 40 60  5 60 0.445   ( ×5  –  SQLI  + )25 [25،50 ] 

N1 [5،25/12 ] 25 40  0 40 0.625    ×SQLI [0،25 ] 

N2 [5/12  ،0 ] 0 25  0 25 SQLI [0،25 ] 

پیشنهادی 

توس  باقری 

آبادی  داغب

(2021 ) 

N1 [5،25/12 ] 25 40  0 40  0.313  ×SLI   +12.5 [5،25/12 ] 

N2 [5/12  ،0 ] 0 25  0 25 SLI   ×0.5 [5/12  ،0 ] 

N1 [5،25/12 ] 25 40  0 40  0.314  ×SQLI   +12.5 [5،25/12 ] 

N2 [5/12  ،0 ] 0 25  0 25 SQLI   ×0.5 [5/12  ،0 ] 
#: Land Index; *: Storrie LI; **: Square root LI; +: Corrected LI; ++: Uncorrected LI. 

 نتایج و بحث

ارزیههابی تناسههب سههرزمین نخسههت  منظههوربههه 

اطق مههورد مطالعههه منهه  در گردیههد.تناسب اقلیمههی تعیههین 

 3در جههدول    برای محصههول زیتههوننتایج تناسب اقلیمی  

تأثیرگههذارترین   ،براسهها  نتههایجنشان داده شده اسههت.  

ی میههانگین دمهها  ،و رابههر  بههمدر مناطق    اقلیمی  محدودیت

شههود ایههن منطقههه از نظههر باشد کههه سههبب میمیسا نه  

قههرار   S2  کههال   متوس  شود و در  تناسب  اقلیمی دارای

از نظههر اقلیمههی محههدودیت  خههانوکلههیکن منطقههه  .گیههرد

همههانطور کههه قههرار دارد.    S1چندانی نههدارد و در کههال   

و هههم روش بر اسا  روش اسههتوری  هم  شود  دیده می

و برای   S2ر در کال   بو را  بمبرای    اقلیمی  درجهخیدیر  

 درجههه، هرچند که مقههدار  قرار دارد  S1در کال     خانوک

بههه از روش خیههدیر  اقلیمی برای روش استوری کوچکتر  

تههوان گفههت بر اسا  نتایج تناسب اقلیمی مههی  .دست آمد

 یحتی اگر هیچ محههدودیت دیگههرو رابر    بمدر دو منطقه  

ههها هههم وجههود نداشههته باشههد، اعم از خاکی و ناهمواری

 .  نخواهد بود  S2کال  تناسب پایانی بهتر از 

ساده و تعداد و شدت   تیبر اسا  روش محدود

 زانیهه بههودن م  ادیهه ز  ،تیمحدود  یعام  اصل  هاتیمحدود

تبههادل  تیهه ظرف زانیهه بههودن م نییعمق خاک، پا  زه،یسنگر

منطقههه  5و  3، 2، 1هههای ی در خههاکراظههاهر یونیکههات

منطقههه  4، در حالیکههه در خههاکرا شههماره بههودهخههانوک 

خانوک، محدودیت اصههلی شههیب وجههود دارد. در منطقههه 

های مورد مطالعههه شوری زیاد در خاکرا  بم، محدودیت

تشههخیص داده شههد و در منطقههه رابههر، شههیب زیههاد و 

ای بههودن منههاطق تحههت کشههت بههه عنههوان سههنگریزه

جدول  کشت زیتون شناخته شدند. های اصلیمحدودیت

ی زیتههون بهها روش بههرا تناسب سرزمینی  ابیارز  جینتا  4

های محدودیت ساده، تعداد وشدت محههدودیت و عههددی 

)استوری و خیدیر( با شههاخص اصههالح شههده و اصههالح 

. همانطور دهدیم  نشاننشده در مناطق مورد مطالعه را  

گونههاگون بهها هههم هههای  شود نتههایج روشکه مشاهده می

تههوان گفههت بجههز نتههایج روش متفاوت هستند. لههیکن مههی

استوری با شاخص تصحیح نشده کههه بههه شههدت اعههداد 

دهههد و در همههه منههاطق کههال  کههوچکی را نشههان مههی

هههای دیگههر در برخههی دهههد، روشنامناسب را نشان مههی

انههد. همههانطور کههه بیههان شههد موارد نتایج مشابهی داشته

یدیر معمو ً نتههایج را بههدتر از روش استوری نسبت به خ

دهد؛ چرا که عم  ضرب، پی در پههی در میواقعیت نشان  

آبههادی شود )باقری بههداغعددی کوچکتر از یک انجام می

(. صرا نظر از نتایج شاخص اصالح شده، نتههایج 2011

روش تعداد و شدت محدودیت با روش محدودیت ساده 

همراسههتا بهها   دهند. این نتایجهماهنگی بیشتری نشان می
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 باشد.( می2018)( و هاشمی و کیههانی 2016فر )مطالعات علمداری و امینی

 مناطق مورد مطالعه در  زیتوننتایج تناسب اقلیمی برای  -3جدول 

 پارامتر  ویژگی دوره زمانی  مقدار  درجه )درصد، کالس 

S1 5/97 17  خانوک  سا نه میانگین دمای  سا نه 

S1 91 8/2-  متوس  حداق  دمای سردترین ماه   سا نه

 سال   

 

S1 9/96 )درجه اقلیمی )روش خیدیر  

S1 5/96  )درجه اقلیمی )روش استوری  

S2 70 8/22  بم میانگین دمای سا نه  سا نه 
S2 5/72 5-  متوس  حداق  دمای سردترین ماه   سا نه

 سال   

 

S2 2/70 )درجه اقلیمی )روش خیدیر  

S2 3/62  )درجه اقلیمی )روش استوری  

S2 65 2/14  رابر  میانگین دمای سا نه  سا نه 
S2 90 3-  متوس  حداق  دمای سردترین ماه   سا نه

 )روش خیدیر( اقلیمی درجه S2 6/71 سال   
S2 3/69  اقلیمی )روش استوری( درجه 

روش تعهههداد و شهههدت محهههدودیت و روش  دواز بهههین 

قعی نتایج تا محدودیت ساده با در نظر گرفتن عملکرد وا

اه نتههایج شوند، بدان معنههی کههه گهه حدی بحث برانگیز می

و گههاه روش تعههداد و شههدت روش محههدودیت سههاده 

بههرای نمونههه در .  رسههدتر بههه نظههر مههیمنطقی  محدودیت

تههن   16با مقدار عملکههرد    2حالی که برای خاکرا شماره  

 5بههرای خههاکرا  ،دارند  S2هر دو روش کال     ،در هکتار

کههال  تناسههب سههرزمین بهها   ،تن در هکتار  15با عملکرد  

شده است. از طههرا دیگههر   S3تعداد و شدت برابر  روش  

کال    ،عملکردتن در هکتار    7با    10برای خاکرا شماره  

اسههت و   S2تناسب برای روش محدودیت ساده همچنان  

بههه  4و    3هههای  اباشههد کههه بههرای خههاکراین در حالی می

را   S3تن عملکرد، هههر دو روش کههال     9و    10ترتیب با  

ها ند ممکن است برخی از این تفاوتچهردهند.  نشان می

به دلیهه  نههوع و کیفیههت مههدیریت کشههاورزان باشههد، امهها 

روش مورد نظر جسههتجو توان در  ها را میبرخی تفاوت

و   2به ترتیههب دارای    5و    2  هایکرد. برای نمونه خاکرا

 ی دیگههرهههاهمه ویژگههیو در    S2یا    متوس محدودیت    4

در .  باشههندمههی(  S1یهها محههدودیت کههم )  بدون محههدودیت

 25و    3/0ی و عمههق بههه ترتیههب  مههواد آلهه مقدار    5خاکرا  

است و به همین دلی  سههبب   2متر کمتر از خاکرا  سانتی

داشههته   2بیشههتر از خههاکرا    S2  محدودیت  شده است دو

شود تفاوت مقادیر ایههن یده میباشد؛ لیکن همانطور که د

بههه   دو ویژگی آنقدر زیاد نیسههت کههه تولیههد محصههول را

 عملکههردمههین دلیهه   بدهههد. بههه هتغییر  قاب  مالحظه    طور

بههوده در هکتار  تن    15و    16به ترتیب    5و    2  هایخاکرا

است که تفاوت چندانی با هم ندارند. اما در روش تعههداد 

 S2محدودیت    4دارای    5و شدت محدودیت چون خاکرا  

شده است ولی   S3کال  تناسب برای آن برابر    باشدمی

بههاقی   S2در روش محدودیت ساده کال  همچنان همان  

 ماند.می

 

های محدودیت ساده  تعداد و شدت محدودیت و عددی )استوری و زیتون به روش یبرا تناسب سرزمین یابیارز -4جدول 

 مورد مطالعهخیدیر، با شاخص اصالح نشده و شاخص اصالح شده در مناطق 

عملکهههرد  خاکرا منطقه

)تهههن در 

 هکتار(

تعههههههداد و 

شههههههههدت 

 محدودیت

محدودیت 

 ساده

 شده سرزمین شاخص اصالح  شده سرزمین ن خص اصالح شا

 خیدیر  استوری خیدیر  استوری

 کال   شاخص  کال   شاخص  کال   شاخص  کال   شاخص 

S3 S2 8/22 12 1 خانوک  N1 5/34  S3 2/34  S3 1/38  S3 

 2 16 S2 S2 7/24  N1 0/37  S3 1/35  S3 2/39  S3 
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 3 10 S3 S3 4/17  N1 6/27  S3 9/31  S3 1/35  S3 

 4 9 S3 S3 4/12  N2 2/25  S3 8/29  S3 0/34  S3 

 5 15 S3 S2 1/22  N1 3/36  S3 0/34  S3 9/38  S3 

 بم
6 5/0  N2 N2 2/1  N2 2/3  N2 

2/1  

(0/6)* N2 
2/3  

( 6/1 ) 
N2 

7 1 N2 N2 2/2  N2 0/5  N2 
2/2  

( 1/1 ) 
N2 

0/5  

( 5/2 ) 
N2 

8 2 N2 N2 4/3  N2 8/8  N2 
4/3  

( 7/1 ) 
N2 

8/8  

( 4/4 ) 
N2 

S3 S3 4/8 5 9 رابر  N2 1/19  N1 1/28  S3 3/31  S3 

10 7 S3 S2 8/9  N2 1/23  N1 7/28  S3 0/33  S3 

11 7 S3 S3 2/10  N2 3/23  N1 9/28  S3 1/33  S3 

 ( است2021آبادی )رابطه ارایه شده توس  باقری بداغ*: اعداد داخ  پرانتز مقادیر شاخص تناسب سرزمین براسا   

ههها همههانطور کههه به طور کلی با وجود این تفاوت

بیههان شههد دو روش محههدودیت سههاده و تعههداد و شههدت 

دهنههد و مههیمحدودیت هماهنگی بیشتری را با هم نشههان 

ای بهها روش اسههتوری و خیههدیر های قاب  مالحظهتفاوت

 بههویژه در منههاطق رابههر و بههم  )با شاخص اصالح نشده(

لههیکن از بههین دو روش خیههدیر و اسههتوری، روش   دارند.

خیدیر نسبت به روش استوری انطباق بیشتری با روش 

هههای نیز بهها یافتههه دستاوردمحدودیت ساده دارد که این  

( 2005لههی )ده و زین( و جعفههرزا2001ایوبی و همکاران )

 باشد.میهمراستا  

اصههالح   شههاخصبدون در نظر گههرفتن  از طرفی،  

 شههده سههرزمین، از بههین چهههار روش مههورد اسههتفاده

( نتایج روش خیههدیر 4شود )جدول  همانطور که دیده می

زیتههون نسههبت بههه سههه روش دیگههر بهها عملکههرد واقعههی 

از های دیگر  دهد. پژوهشهماهنگی بیشتری را نشان می

هانبههازی و همکههاران (، ج2018آزادی و بههاقرنژاد )  جمله

ی و ( و شهههههباز2006ران )و همکهههها (، ممتههههاز2014)

 اند.نیز همین نتیجه را ارایه داده  (2004جعفرزاده )

ها نتههایج همه روش  در  8و    7،  6های  خاکرا  برای

بدسههت  N2ها کال  حاص  شده و در همه روشیکسان  

-( بهها انجههام شههبیه2020)  آبههادیآمده است. باقری بههداغ

سازی برای پنج میلیون حالت تصادفی نشان دادنههد کههه 

های گوناگون ارزیابی تناسب بیشترین انطباق بین روش

هههای ایههن باشد که با یافتهههمی  N2برای کال     ،سرزمین

 پژوهش همخوانی دارد.

هههای ور که پیش از این بیان شههد در روشهمانط

عددی که توس  سههایز ارایههه شههده اسههت پههیش از آنکههه 

نههام   1نشده سرزمینشاخص تناسب )که شاخص اصالح

دارد( بههه کههال  تناسههب تبههدی  شههود، بایههد شههاخص 

ترین نشده با توجه به مقههدار عههددی محدودکننههدهاصالح

( تصحیح شود و به شاخص Rminعام  یا درجه کمینه )

در غیراینصههورت ، تبههدی  گههردد 2شههده سههرزمیناصالح

هههای گونههاگون ارزیههابی تناسههب سههرزمین نتههایج روش

دهنههد، همههانطور کههه یتفاوت زیادی را بهها هههم نشههان مهه 

 (.4دهههد )جههدول های ایههن پههژوهش نیههز نشههان مههییافته

بههرای دو روش عههددی اسههتوری و ، 4جههدول  براسهها 

نشده تفاوت نتایج بسیار زیههاد خیدیر با شاخص اصالح  

لیکن نتایج همین مقایسههه بهها اسههتفاده از شههاخص   است،

به طههور کامهه  اصالح شده سرزمین برای کال  تناسب  

رابطههه شههاخص  2شههک  بهها همههدیگر همخههوانی دارنههد. 

تناسههب سههرزمین را بههرای دو روش عههددی اسههتوری و 

در دهههد. خیههدیر بهها شههاخص اصههالح نشههده نشههان مههی

بههه طههور کههه    سههرزمینهای تناسههب  بسیاری از پژوهش

را نشههده سههرزمین های اصالحعمههول همههان شههاخصم

 
1 Uncorrected land index 
2 Corrected land index 
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 سرزمینهای مختل  تناسب  استفاده کردند، نتایج روش

)کالنتههری و با همدیگر اخههتالا زیههادی را نشههان دادنههد  

، ممتهههاز و 2005، منهههدل و همکهههاران 2014همکهههاران 

 (.2008، او یه و همکاران  2006همکاران  

بههرای رابطه شاخص تناسب سرزمین را    3شک   

دو روش عددی استوری و خیههدیر بهها شههاخص اصههالح 

 2Rشههود مقههدار دهد. همانطور که دیده میشده نشان می

)بههرای  995/0)برای شاخص اصالح نشههده( بههه   94/0از  

 نیهمراستا با اشاخص اصالح شده( افزایش یافته است.  

 ی(،  ثروتهه 2020)  آبههادیبداغ  یباقر  هایپژوهش  ها،افتهی

( نشان دادند کههه 2014و همکاران )  یدجاللی( و س2018)

از اختالا   یادیشده تا حد زاصالح  با استفاده از شاخص

 جینتا  نیو بنابرا  شودیکاسته م  ریدیو خ  یاستور  روش

 .گردندیم  کتریبه دست آمده به هم نزد

( بههه 1991توابعی که توسهه  سههایز و همکههاران )

اند، از دیدگاه منظور اصالح شاخص سرزمین ارایه شده

ریاضی بایههد در همههه نقههاط دارای پیوسههتگی باشههند تهها 

سبب از دست رفتن برخی از اعداد و پیههرو آن از دسههت 

رفتن کال  تناسب مربوط به آن اعداد نشوند. لههیکن در 

ایههن پیوسههتگی در نقطههه   رواب  ارایه شده توس  سههایز

 .)نامناسب( برقههرار نیسههت Nرده  و S3مرزی بین کال  

هههای بنابراین، استفاده از رواب  ارایه شههده بههرای کال 

N1   وN2 کننده باشد.تواند گمراهتا حد زیادی می 

بنابراین، در پژوهش حاضر، رواب  اصالح شههده 

آبههادی توسهه  بههاقری بههداغ N2و  N1هههای بههرای کههال 

( مورد ارزیههابی قههرار گرفههت و بهها روابهه  سههایز 2021)

رابطه شاخص تناسههب سههرزمین   4. شک   مقایسه شدند

را برای دو روش عددی استوری و خیههدیر بهها شههاخص 

اصالح شههده بهها اسههتفاده از روابهه  ارایههه شههده توسهه  

دهد. همههانطور کههه ( را نشان می2021آبادی )باقری بداغ

)بههرای   995/0ده و از  بیشههتر شهه   2Rشود مقههدار  دیده می

آبههادی( )برای رواب  باقری بههداغ  998/0رواب  سایز( به  

کههم   اریهرچند با توجه به تعههداد بسهه افزایش یافته است.  

 نیرده نامناسب هستند( ا  یها )تنها سه نمونه دارانمونه

 یرا بههرا نهههیزم توانههدیامهها م ،سههتین داریتفههاوت معنهه 

 سازد. انینما شتریمطالعات ب

 

 
 رابطه شاخص تناسب سرزمین برای دو روش عددی استوری و خیدیر با شاخص اصالح نشده  -۲شکل 
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با استفاده از روابط   رابطه شاخص تناسب سرزمین برای دو روش عددی استوری و خیدیر با شاخص اصالح شده-3شکل 

 ، 1991)ارایه شده توسط سایز و همکاران 

 
روابط  رابطه شاخص تناسب سرزمین برای دو روش عددی استوری و خیدیر با شاخص اصالح شده با استفاده از -4شکل 

، ۲0۲1آبادی )ارایه شده توسط باقری بداغ

 گیری نتیجه

 نتههایج حاصهه  از تحقیههق، اسههتفاده ازبراسهها  

براسهها  روش سههایز و شده سههرزمین  شاخص اصالح

-( و رواب  ارائه شده توس  باقری بداغ1991همکاران )

کههال  صحیح و دقیههق    نییتع  تواند در( می2021آبادی )

عههدم توجههه بههه  .بسیار موثر واقع شود تناسب سرزمین

 هنشههده( بهه شههاخص سههرزمین )شههاخص اصالح اصههالح

منجههر تواند می نیتناسب سرزم یابیدر ارز یروش عدد

کههال  صههحیح  نیههیتعای شههود و کننههدهبه نتههایج گمههراه

های ایههن یافتههه سرزمین را تحت تاثیر قرار دهههد.تناسب 

از  یاریکههه در بسهه  یادیهه تفههاوت ز پههژوهش نشههان داد

 یابیهه ارز  یمورد اسههتفاده بههرا  یهاروش  نیها بپژوهش

 ک،یهه پارامتر  ای  یعدد  کردیدر رو  ژهیبو  ن،یتناسب سرزم

شههاخص  یریاز بکههارگ یدسههت آمههده اسههت ناشهه بههه 

نتههایج تحقیههق حاضههر . باشههدیم نینشههده سههرزماصالح

براسهها  شههده  شههاخص اصالحبا بکههارگیری    نشان داد

-( و روابهه  بههاقری بههداغ1991رواب  سایز و همکاران )

گونههاگون   یهههاروش  جینتهها( اختالا بههین  2021آبادی )

روش  مههوارد، نتههایجدر اک ر  که    یبه طور  ،شودیمکمتر  

بهها توجههه بههه شههود.  به هم نزدیک مههی  ریدیو خ  یاستور

بهها  سهههیدر مقا  خههانوکمنطقههه    ق،یهه حاصهه  از تحق  جینتا

 یبههرا تههریمناسههب  یشههرا یرابر دارا شهرستان بم و

فاقههد هرگونههه  یمهه یبههوده؛ از لحههال اقل تههونیکشههت ز

ناسههب م یخههاک هههاییژگهه یاست و از لحال و  یتیمحدود

قههرار گرفتههه   یمسههاعدتر   یدر شههرا  تونیکشت ز  یبرا

 است. 
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