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  چکیده

با . شود تعیین سازگاري اراضی براي یک نوع خاص از انواع استفاده به کار برده می برايارزیابی تناسب اراضی 
براي ارزیابی تناسب  اطالعات موجود روش پارامتریک ریشه دومهاي ارزیابی تناسب اراضی و با توجه به  مطالعه روش

از  با استفاده تولید پتانسیل گیاه برنج. بناي ارزیابی تناسب کمی میزان عملکرد در واحد سطح در نظر گرفته شدم و کیفی
از تلفیق تولید پتانسیل، تولید واقعی و تولید بحرانی . محاسبه گردیدتن در هکتار  5/8حدود  (AEZ) روش پیشنهادي فائو

تولید . هاي تناسب کمی اراضی تعیین شد و کالس انجام شداسب اراضی تنکمی با نتایج ارزیابی تناسب کیفی، ارزیابی 
آن و تولید  همبستگی زیاد بین تن در هکتار متغیر بوده و 9/7تا  3/5بینی شده در واحدهاي مختلف اراضی بین  پیش

مهمترین که  دادنتایج بدست آمده نشان . بودانتخاب صحیح فاکتورها و روش ارزیابی  دهندهنشان  مشاهده شده
مرحله  مرحله بعد از شیري شدن،درصد رطوبت نسبی هوا در ویژه  اقلیمی به هاي ویژگی ،محدود کننده هاي ویژگی

همچنین در اراضی ساحلی سبکی بافت خاك و در  .است برنج میانگین دما در موقع توسعه گیاهو  برداشت محصول
در . است  ودیت شدید زهکشی باعث کاهش تناسب شدهبرخی واحدهاي اراضی، باال بودن سطح آب زیرزمینی و محد

نتایج ارزیابی کمی نشان داد که  که در حالی گیاه برنج تناسب کم تعیین گردید محدوده مورد مطالعه کالس اقلیمی براي
پایین بودن سرانه مساحت با توجه به  .ندبودبیشتر واحدهاي اراضی براي کشت برنج از تناسب باالتري برخوردار 

، کاهش درآمد خالص آنان نهایتاً و از برنج تولیدي توسط خانوارهاي کشاورزان منطقهاي  بخش عمده مصرفلیکاري، شا
  .گردد از کشت دوم پس از برداشت برنج استفاده گردد پیشنهاد می

  
  اضی، برنج، تولید پتانسیل، گیالنارزیابی تناسب ار :هاي کلیدي واژه
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Abstract 

Land suitability evaluation is determining the fitness of a given tract of land based on its 

potential for a defined use. With regard to information in references and land suitability evaluation 

methods, square root parametric method for qualitative suitability evaluation and yield per unit area 

for quantitative suitability evaluation were selected. Potential yield was calculated about 8.5 t/ha 

using the method proposed by FAO (AEZ). The quantitative land suitability evaluation and its 

classes were defined according to incorporating potential, actual and marginal yields with the 

qualitative suitability evaluation results. The predicted yield varied from 5.3 to 7.9 t/ha in different 

land units and high correlation between the observed and predicted yields indicated the appropriate 

selection of the factors and evaluation methods. Obtained results showed that important limiting 

characteristics were climatic characteristics, especially relative humidity percentage after milky 

stage, harvest stage and mean temperature of the developing stage. Light soil texture in coastal 

lands, high groundwater table, and severe limitation of drainage in some land units caused 

suitability reduction. In the studied area the climatic class was determined low suitability for rice, 

while, results of quantitative evaluation showed that the most of the land units had high suitability 

for rice cultivation. With regard to low area of rice cultivation for each person, basic consumption 

of produced rice by farmers and their low pure income, using of secondary cultivation was 

proposed subsequent to rice harvest. 

 

Keywords: Guilan, Land suitability evaluation, Potential yield, Rice 

  
  مقدمه

خاك یکی از منابع طبیعی و از جمله مهمترین 
اصول و . عوامل زیربنایی اقتصاد هر کشوري است

برداري از این منبع طبیعی در واقع مسیر  چگونگی بهره

یافتگی هر جامعه را تعیین  پیشرفت و سطح توسعه
با توجه به اهمیت این منبع طبیعی، تخریب منابع . کند می

ریزان، مدیران  هاي برنامه ن دغدغهآب و خاك، از مهمتری
این امر در نتیجه . باشد و مجامع علمی و دانشگاهی می
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فشارهاي ناشی از افزایش جمعیت بر منابع محدود 
اراضی به عنوان یک مشکل اساسی در برابر امنیت 

هاي آینده به  غذایی و کیفیت مطلوب زندگی براي نسل
 مسئله .باشد شورهاي در حال توسعه میخصوص در ک

تواند چرخشی را در مشکالت و مسائل  می مذکور
. زیست محیطی مانند کمبود منابع اراضی ایجاد نماید

هاي زیست محیطی ممکن  ها و تخریب آسیب همچنین
، به کمک استفاده است در کشورهاي در حال توسعه

 .)2012نگ و همکاران اگ( مؤثرتر از اراضی، کاهش یابد
ریت خاك و اراضی از اهمیت بنابراین ارزیابی و مدی

روز افزونی برخودار است و دارا بودن اطالعات دقیق 
هاي  گیري از وضعیت خاك و اراضی پیش نیاز تصمیم

مکنزي و همکاران ( آگاهانه و آمایش سرزمین است
اي  اي بسیار مهم در زنجیره ارزیابی اراضی حلقه )2008

جمله  است که منجر به مدیریت پایدار منابع اراضی از
 از این رو ).2007 نام بی( گردد مهمترین آنها خاك می

نیاز روز افزون انسان براي تولید غذا و کمبود منابع، 
اراضی را جهت هاي جدید در ارزیابی  ضرورت روش

ان در انتخاب اراضی مناسب و جلب کمک به تصمیم گیر
، افزایش زیادرضایت تولیدکنندگان براي کسب سود 

  ).2009ونگ و همکاران سمرانپ( دهد می
اي در نیجریه از روش پارامتریک  در مطالعه

براي مشخص کردن درجه تناسب اراضی براي برنج 
هاي مورد بررسی  آبی استفاده گردید و در نهایت خاك

قرار گرفتند، دلیل قرار گرفتن  N1و  S3هاي  در کالس
ها عمدتاً بافت سبک و وضعیت  اراضی در این کالس

اواللیه و ( غذایی گزارش شده است صرنامناسب عنا
در  تحقیقیدر  )2011( و همکارانیودو  ).2008همکاران 

ایالت آکواي جنوب نیجریه مشکالتی از جمله پایین 
فسفر کمی بودن سطح آب زیرزمینی، سمیت آهن و 

در کالس پایین علت قرار گرفتن اراضی  را قابل دسترس
در آناتولی  )2013( دنگیز .اند گزارش کردهو نامناسب 

هاي  ترکیه تناسب اراضی براي برنج را عمدتاً در کالس
S1  وS2 اراضی در  نشناسایی کرد و دلیل واقع شد

توپوگرافی دانسته هاي خاك و  کالس پایین را محدودیت
  .است

در مطالعه خود در  )1381( ایوبی و همکاران
داري بین  منطقه براآن شمالی اصفهان رابطه معنی

اضی بدست آمده به روش پارامتریک و تولید شاخص ار
در این پژوهش نشان داده . واقعی برنج به دست آوردند

درصد از واریانس تولید واقعی برنج توسط  85شد که 
. شاخص پارامتریک به دست آمده قابل توجیه است

مطالعه ارزیابی کیفی، کمی و  )1390( شاهرخ و همکاران
اصفهان را براي  شهر اقتصادي اراضی منطقه زرین

و به این نتیجه رسیدند که از نظر  جامکشت برنج ان
 داراي ارزیابی کیفی محصول برنج نسبت به گندم

 داراي ولی برنج نسبت به گندم بودهتناسب کمتري 
 و )1380( سفیدي گل ترابی .استسودآوري بیشتري 

در ارزیابی تناسب  )1384( سفیدي و همکاران گل ترابی
رهاي شرق گیالن براي کشت برنج به این اراضی شالیزا
که مهمترین پارامتر محدود کننده رشد  ندنتیجه رسید

و میانگین دما در مرحله  n/Nبرنج در این مناطق عامل 
در مطالعه  )1380(مشتاق  .باشد اي می رشد سبزینه

شالیزارهاي بخشی از گیالن دلیل اصلی کاهش تولید 
رطوبت نسبی در زمان  برنج را در این مناطق زیاد بودن
 )1390( چکان یان امیر .کند برداشت محصول اعالم می

هاي منطقه دورود لرستان براي برنج  در ارزیابی خاك
بین تولید پتانسیل و تولید واقعی تفاوت زیادي گزارش 

هاي اراضی از  کند و دلیل این تفاوت را در محدودیت می
هک زیاد، آلی کم، آ جمله بافت سبک، شیب زیاد، ماده

  .داند شوري و قلیائیت زیاد و اقلیم نامناسب می
 238سطح زیرکشت برنج در استان گیالن حدود 

باشد که بخشی از آن در نواحی مرکزي  هزار هکتار می
هاي  افزایش قیمت برنج در سال. استان واقع شده است

باعث پیشرفت سطح زیرکشت  1357اول بعد از سال 
احلی و حتی اراضی برنج به سوي اراضی شنی س
اي و کوهستانی البرز  چایکاري در مناطق کوهپایه

با توجه  بنابراین ارزیابی این اراضی. است شمالی شده
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استفاده بهینه تواند در  هاي خاك و اقلیم می به توانمندي
. بسیار مفید باشد از منابع خاك، آب، سرمایه و غیره

و هوایی هدف از این تحقیق محاسبه پتانسیل تولید آب 
 کیفی واستان گیالن و ارزیابی  نواحی مرکزي برنج در

  .باشد می منطقهکشت برنج در واحدهاي مختلف  کمی
  

  ها مواد و روش
  منطقه هاي ویژگی

هکتار جزء  40000منطقه مورد مطالعه به وسعت 
اراضی مرکزي استان گیالن در محدوده سد سنگر 

 افیاییرشت تا ساحل دریاي خزر بوده و در طول جغر
دقیقه و  45درجه و  49دقیقه تا  31درجه و  49 شرقی

 37دقیقه تا  7درجه و  37 شمالی عرض جغرافیایی
رژیم  ).1شکل (دقیقه واقع شده است  27درجه و 

اراضی پست و ساحلی آکوئیک و  دررطوبتی منطقه 
 باشد ترمیک میآن یودیک و رژیم حرارتی سایر اراضی 

  ).1377بنایی (
هاي مختلف  ی کیفی اراضی مؤلفهارزیابدر 

ارزیابی تناسب اراضی منطقه براي برنج بر مبناي 
 هاي اصالح شده براي کشورمان انجام شد جدول

ارزیابی کیفی تناسب اراضی، حاصل  ).1376گیوي، (
مقایسه نیازهاي فیزیولوژیک محصول با خصوصیات 

مراحل اجرایی این روش . باشد اراضی مورد مطالعه می
  :دباش زیر می رتبه صو

در : ت مورد نیازآوري و پردازش اطالعا جمع) 1
اقلیمی، دوره  هاي ویژگیاین مرحله اطالعات الزم شامل 

و خاك منطقه با استفاده از  نما زمین هاي ویژگیرشد، 
  .هاي حفر شده مورد بررسی قرار گرفتند رخخاک

اقلیمی حداکثر در چهار گروه نزوالت  هاي ویژگی
حرارت، رطوبت نسبی و تابش خورشیدي جوي، درجه 

بسته به نوع  هاي ویژگیتعداد و نوع این . گیرند قرار می
براي . باشند وري و محصول متفاوت می تیپ بهره

اقلیمی، مقدار آن در دوره مربوطه با   ویژگیارزیابی هر 

محاسبه شده و  )1جدول ( استفاده از آمار هواشناسی
. و درجه آن تعیین شدهاي نیازها، مقایسه  با جدول
 هاي اقلیمی به وسیله روش پارامتریک ویژگیدرجات 

. ریشه دوم تلفیق گردید و شاخص اقلیمی محاسبه شد
شاخص اقلیمی به مقیاس درجه  1سپس به کمک معادله 

  ).1389ایوبی و جاللیان ( تناسب اقلیم تبدیل گردید
]1[                   5/92<CI<25       CI9/0+67/16=CR  

 CIدرجه تناسب اقلیم و  CRدر این معادله 
  .باشد شاخص اقلیم می

  
  

  .موقعیت جغرافیایی منطقه مطالعاتی -1شکل 
  

براي تعیین دوره رشد به آمار و اطالعات اقلیمی 
میزان بارندگی، درجه : این اطالعات شامل. نیاز است

حرارت، رطوبت نسبی، ساعات آفتابی و سرعت باد در 
 مطالعه، از آمار ایستگاه سینوپتیک رشت منطقه مورد

براي تعیین دوره رشد از . استخراج گردید )1جدول (
 استفاده شد مقادیر بارندگی و تبخیر و تعرق پتانسیل

دوره رشد تعیین ). 1389، ایوبی و جاللیان 1376 گیوي(
شده با دوره رشد موجود در منطقه مورد مطالعه کامالً 

  .همخوانی داشت
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  .)1956-2005هاي  سال( آمار هواشناسی ایستگاه سینوپتیک رشت -1 جدول
  دسامبر  نوامبر  اکتبر  سپتامبر  اگوست  جوالي  ژوئن  مه  آوریل  مارس  فوریه  ژانویه  هاي سال ماه

  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31  29  31  تعداد روزهاي هر ماه
  C°(  1/11  2/11  2/13  1/19  1/24  28  3/30  1/30  7/26  22  4/17  5/13(متوسط دماي حداکثر
  C°(  4/2  6/2  1/5  5/9  2/14  18  2/20  2/20  5/17  1/13  3/8  3/4(متوسط دماي حداقل

  C°(  8/6  9/6  2/9  3/14  2/19  23  2/25  1/25  1/22  5/17  8/12  9/8(متوسط دما
  1/89  3/96  7/118  7/137  3/180  5/220  7/209  174  6/123  9/89  2/89  7/91  )ساعت در ماه(ساعات آفتابی
  m/s(  6/1  6/1  3/1  3/1  2/1  1/1  1  1/1  1/1  1/1  2/1  4/1(سرعت باد

  mm(  9/11  12  8/23  8/52  8/95  7/129  4/153  9/142  2/102  8/64  8/33  1/18(تبخیر و تعرق پتانسیل
  mm(  6/133  8/119  1/117  5/63  3/54  7/44  42  4/71  4/157  4/215  186  8/153(بارندگی کل

  86  86  86  83  78  75  76  78  80  85  85  85  (%)متوسط رطوبت نسبی
  

توپوگرافی، : زمین و خاك عبارتند از هاي ویژگی
هاي فیزیکی خاك شامل بافت،  وضعیت رطوبتی، ویژگی

 میزان سنگریزه، درصد آهک و گچ، عمق خاك و
  .حاصلخیزي و شوري و قلیائیت هاي ویژگی

براي : هاي کیفی تناسب اراضی تعیین کالس) 2
در این . روش پارامتریک استفاده گردید از این منظور

ها، از معادله ریشه دوم  روش براي محاسبه شاخص
کالس تناسب اراضی  سپس استفاده شد) 2معادله (

  ).1389ایوبی و جاللیان ( مشخص گردید

...
100100min ×××=

BARI      ]2[           

حداقل درجه  Rmin، شاخص Iدر این معادله 
درجات  ...و  A ،Bو  مختلف يها ویژگیمربوط به 

 با درجه حداقل  ویژگیدیگر غیر از  هاي ویژگی
  .باشند می

براي ارزیابی کمی تناسب اراضی نیاز به 
محاسبه تولید پتانسیل بوده، که از مدل فائو استفاده 

در این مدل با استفاده از پتانسیل ژنتیکی . گردید
هاي  ادههاي گیاهی آن با استفاده از د محصول و ویژگی

اقلیمی مانند تابش خورشیدي و درجه حرارت، مقدار 
براي محاسبه . تولید زیست توده محصول برآورد شد

ایوبی ( استفاده شد 3تولید پتانسیل محصول از معادله 
  ).1997، تانگ و همکاران 1389و جاللیان 

Y= 36/0 bgm.KALI.Hi/[(1/L)+ 25/0 Ct] ]3[              

ن تولید پتانسیل بر حسب میزا Yدر این معادله 
میزان حداکثر تولید زیست  bgm، کیلوگرم در هکتار

، توده ناخالص بر حسب کیلوگرم در هکتار در ساعت
KLAI ضریب شاخص سطح برگ ،Hi شاخص برداشت، 

L و  طول دوره رشدCt باشد می ضریب تنفس.  
در نهایت تولید پتانسیل محاسبه شده در 

ش کیفی ضرب گردید شاخص خاك به دست آمده از رو
براي تعیین حدود  .بینی شده محاسبه شد و تولید پیش

که مرز  عمل شد هاي کمی اراضی به این صورت کالس
درصد تولید پتانسیل، مرز  S2 ،75و  S1هاي  بین کالس
درصد تولید پتانسیل، مرز  S3، 50و  S2هاي  بین کالس
درصد تولید  25، به اندازة Nو  S3هاي  بین کالس

  .)1991سایز و همکاران ( نسیل استپتا
بر واحدهاي اراضی همه شاخص مدیریت براي 
  ).1377گیوي، ( اساس رابطه زیر محاسبه گردید

شاخص مدیریت= متوسط عملکرد زارع/تولید پتانسیل زمین     [4] 

  
  نتایج و بحث

نتایج نشان داد که در منطقه مورد مطالعه 
قرار  سول سول و اینسپتی رده انتی دوها در  خاك
مشخصات کلی واحدهاي اراضی که  )2جدول ( اند گرفته

و  2توزیع جغرافیایی آنها در شکل ، 2در جدول 
مورفولوژي و فیزیکی و شیمیایی  هاي ویژگی
 4و  3 هاي ولدر جد واحدهابرخی  هاي شاهد خاکرخ
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جهت ارزیابی کیفی ابتدا ارزیابی اقلیم . ارائه شده است
اقلیمی گیاه برنج  ده از اطالعاتبا استفا .انجام گرفت

به روش پارامتریک شاخص اقلیم  5ذکر شده در جدول 
و  1اقلیم بر اساس معادله درجه  سپس .محاسبه شد
شاخص اراضی . )6جدول ( تعیین گردیدکالس اقلیم 

محاسبه شده و به روش ریشه دوم براي کلیه واحدها 
 در نهایت ارزیابی کیفی تناسب اراضی با توجه به

در منطقه مورد مطالعه با . شاخص اراضی به دست آمد
و برخی  S3عمده واحدها در کالس  7توجه به جدول 

ترین عامل در  محدود کننده. قرار دارند S2نیز در کالس 
 هاي باشد و گروه ارزیابی کیفی مربوط به اقلیم می

درصد میانگین درجه حرارت در مرحله گسترش گیاه، 
برداشت شیري شدن و رحله رطوبت نسبی هوا در م

کمترین درجه تناسب و بیشترین محدودیت را براي 
اند و باعث تناسب  رشد برنج در این اراضی ایجاد کرده

 اند متوسط و کم در این اراضی براي کشت برنج شده
انجام شده در نواحی دیگري از گیالن نیز  هاي پژوهش

، 1380سفیدي  گل ترابی( اند به نتایج مشابهی رسیده
در  .)1384 سفیدي و همکاران گل ترابیو  1380مشتاق 

طوري  همان 9.1 و 8.2، 8.1، 5.3، 4.3 واحدهاي اراضی
نیز اشاره  2ها در جدول  خاك ویژگیکه در تشریح 

شده است محدودیت شدید زهکشی وجود دارد یعنی 
سطح آب زیرزمینی باال است و یک عامل محدود کننده 

در . گردد ر این واحدها تلقی میهمراه محدودیت اقلیمی د
سبک  11.1و  10.2، 10.1 واحدهاي اراضی ساحلی

بودن بافت خاك همراه اقلیم باعث محدودیت در این 
در واحد  .)2008اواللیه و همکاران ( واحدها شده است

ها در بخش  خاك ،یک ناحیه محدوددر  5.1 اراضی
 3حدود (سطحی داراي شوري نسبتاً زیادي هستند 

آب نواحی  تجمع زه دلیل آن که )زیمنس بر متر دسی
 باعث شورياست که در این ناحیه باالدست و مجاور 

بایستی عمل زهکشی به موقع  بنابراین است شده
صورت گیرد تا در دراز مدت باعث افزایش شوري و 
غیرقابل استفاده شدن خاك براي کاربري مورد نظر 

  .نگردد
نیاز به براي ارزیابی کمی تناسب اراضی 

بینی شده و تولید  محاسبه تولید پتانسیل، تولید پیش
تولید پتانسیل بر اساس . باشد مشاهده شده یا واقعی می

محاسبه  8فائو با استفاده از پارامترهاي جدول  مدل
 )1377( گیوي. تن در هکتار به دست آمد 5/8گردید که 

در منطقه فالورجان اصفهان مقدار تولید پتانسیل براي 
در . تن در هکتار به دست آورده است 4/13رنج را ب

 )1381( منطقه براآن شمالی اصفهان ایوبی و همکاران
تن در هکتار محاسبه  5/10تولید پتانسیل برنج را 

در ارزیابی تناسب اراضی ) 1388(ممتاز  .اند نموده
هاي شهرستان آمل مقدار تولید پتانسیل برنج را  خاك

در مطالعه ) 1390( چکان انتن در هکتار، امیری 3/8
هاي منطقه دورود لرستان مقدار تولید پتانسیل  خاك

 )1390( شاهرخ و همکارانتن در هکتار و  1/8برنج را 
میزان تولید پتانسیل براي اصفهان در منطقه زرین شهر 

  .اند تن در هکتار برآورد نموده 01/11 را گیاه برنج
ده یا بینی شده و مشاهده ش مقادیر تولید پیش

 9در جدول محصول برنج در منطقه مورد مطالعه واقعی
آنالیز آماري انجام شده بین این دو . ارائه شده است

داري در  دهد که رابطه رگرسیونی خطی معنی نشان می
). 3شکل (ن دو برقرار است آیک درصد میان  حسط

بینی شده و واقعی  دار بین تولید پیش وجود ارتباط معنی
بر انتخاب ) 756/0(ضریب تشخیص و زیاد بودن 

. درست فاکتورها و روش مناسب ارزیابی داللت دارد
در مطالعات خود ضریب  )1381( ایوبی و همکاران

 )1390(، شاهرخ و همکاران85/0تشخیص براي برنج را 
  .به دست آوردند 9/0) 1388(و ممتاز  64/0
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براي ارزیابی کمی، ارتباط ریاضی بین شاخص اراضی 
شکل (ید واقعی در هر واحد اراضی محاسبه گردید و تول

ضریب تشخیص رابطه رگرسیونی در سطح یک ) 3
این بدین معنی است که . باشد دار می درصد معنی

توان معادله به دست آمده را براي تعیین تولید  می

حدود . برآورد شده در هر واحد اراضی به کار برد
رالعمل هاي کمی تناسب اراضی بر اساس دستو کالس

سایز و همکاران (ردید سایز و همکاران محاسبه گ
1991.(  

  .نقشه واحدهاي خاك در منطقه مورد مطالعه -2شکل 
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  .راهنماي نقشه خاك منطقه مورد مطالعه -2 جدول 
واحد 
 خاك

  تا فامیلی ي نقشهواحدها بندي خاك رده ها ویژگی
  )2010 نام بی(

1.1 

درصد،  0-1قابلیت نفوذ آهسته، شیب اصلی  خاك سري جوبنه، بافت سطحی رسی،
متري با نوسانات فصلی،  3تا  2بندي شده، آب زیرزمینی شیرین در عمق  تراس

 محدودیت شوري و قلیائیتبدون محدودیت زهکشی متوسط و ماندابی کم، 

Fine, mixed, active, thermic 
Anthraquic Eutrudepts 1.2 

وم رسی سیلتی، قابلیت نفوذ آهسته، شیب اصلی خاك سري جوبنه، بافت خاك سطحی ل
متري با نوسانات  2تا  2/1بندي شده، آب زیرزمینی شیرین در عمق  درصد، تراس 1-0

 محدودیت شوري و قلیائیت، بدون فصلی، محدودیت زهکشی و ماندابی کم

1.3 
 درصد، 0-1خاك سري جوبنه، بافت سطحی لوم رسی، قابلیت نفوذ آهسته، شیب اصلی 

متري با نوسانات فصلی،  3تا  2بندي شده، آب زیرزمینی شیرین در عمق  تراس
 محدودیت شوري و قلیائیتبدون  محدودیت زهکشی متوسط و ماندابی کم،

2.1 

-1خاك سري رود برده، بافت خاك سطحی لوم رسی، قابلیت نفوذ آهسته، شیب اصلی 
متري با نوسانات   2/1تا  2 بندي شده، آب زیرزمینی شیرین در عمق درصد، تراس 0

 Fine, mixed, active, thermic Typic فصلی، محدودیت زهکشی متوسط و ماندابی کم
Endoaquepts 

2.2 
-1خاك سري رود برده، بافت خاك سطحی لوم رسی، قابلیت نفوذ آهسته، شیب اصلی 

نوسانات  متري با 2/1تا  75/0بندي شده، آب زیرزمینی شیرین در عمق  درصد، تراس 0
 فصلی، محدودیت زهکشی متوسط و ماندابی کم

3.1 

 0-1خاك سري میانده، بافت خاك سطحی لوم رسی، قابلیت نفوذ آهسته، شیب اصلی 
متري با نوسانات  2/1تا  2بندي شده، آب زیرزمینی شیرین در عمق  درصد، تراس

 Fine, mixed, superactive, thermic فصلی، محدودیت زهکشی شدید و ماندابی کم
Fluventic Endoaquepts 

3.2 

خاك سري میانده، بافت خاك سطحی لوم رسی سیلتی، قابلیت نفوذ آهسته، شیب اصلی 
متري با نوسانات  2تا  2/1بندي شده، آب زیرزمینی شیرین در عمق  درصد، تراس 1-0

 فصلی، محدودیت زهکشی متوسط و ماندابی کم

4.1 

خاك سطحی لوم رسی، قابلیت نفوذ آهسته، شیب اصلی خاك سري تازه آباد، بافت 
متري با  2/1تا  75/0بندي شده، آب زیرزمینی شیرین در عمق  درصد، تراس 5/0-0

 نوسانات فصلی، محدودیت زهکشی شدید و ماندابی کم

Fine, mixed, active, calcareous, 
thermic Typic Endoaquepts 

4.2 
سطحی لوم رسی، قابلیت نفوذ آهسته، شیب اصلی خاك سري تازه آباد، بافت خاك 

متري با  2/1تا  75/0بندي شده، آب زیرزمینی شیرین در عمق  درصد، تراس 5/0-0
 نوسانات فصلی، محدودیت زهکشی شدید و ماندابی متوسط

4.3 

خاك سري تازه آباد، بافت خاك سطحی لوم رسی سیلتی، قابلیت نفوذ آهسته، شیب 
متري 75/0تا  25/0بندي شده، آب زیرزمینی شیرین در عمق  تراس درصد، 0-5/0اصلی 

 با نوسانات فصلی، محدودیت زهکشی شدید و ماندابی متوسط

5.1 
خاك سري گالش خیل، بافت خاك سطحی لوم رسی سیلتی، قابلیت نفوذ آهسته، شیب 

تري م 2/1تا  75/0بندي شده، آب زیرزمینی شیرین در عمق  درصد، تراس 0-5/0اصلی 
 با نوسانات فصلی، محدودیت زهکشی شدید و ماندابی کم

Fine, mixed, active, thermic 
Fluventic Endoaquepts 

5.2 

خاك سري گالش خیل، بافت خاك سطحی لوم رسی سیلتی، قابلیت نفوذ آهسته، شیب 
متري  2/1تا  75/0بندي شده، آب زیرزمینی شیرین در عمق درصد، تراس 0-5/0اصلی 

 نوسانات فصلی، محدودیت زهکشی شدید و ماندابی متوسطبا 

خاك سري گالش خیل، بافت خاك سطحی لوم رسی سیلتی، قابلیت نفوذ آهسته، شیب  5.3
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متري  75/0تا  25/0بندي شده، آب زیرزمینی شیرین در عمق  درصد، تراس 0-2اصلی 
 با نوسانات فصلی، محدودیت زهکشی شدید و ماندابی متوسط

6.1 

 0-1بافت خاك سطحی لوم رسی، قابلیت نفوذ آهسته، شیب اصلی سر،  خاك سري کته
متري با نوسانات فصلی، محدودیت  2/1تا  75/0درصد، آب زیرزمینی شیرین در عمق 

 زهکشی متوسط 
Fine loamy, mixed, active, thermic 
Fluvaquentic Eutrudepts 
 

6.2 
درصد،  0-1قابلیت نفوذ آهسته، شیب اصلی  بافت خاك سطحی لوم،سر،  خاك سري کته

 متري با نوسانات فصلی، محدودیت زهکشی کم 2تا  2/1آب زیرزمینی شیرین در عمق 

6.3 

بافت خاك سطحی لوم رسی سیلتی، قابلیت نفوذ متوسط، شیب سر،  خاك سري کته
متري با نوسانات  75/0تا  25/0درصد، آب زیرزمینی شیرین در عمق  0-1اصلی 

 صلی، محدودیت زهکشی متوسطف

7.1 

 0-1بافت سطحی لوم رسی، قابلیت نفوذ متوسط، شیب اصلی خاك سري گیشامندان، 
متري با نوسانات فصلی،  3تا  2بندي شده، آب زیرزمینی شیرین در عمق  درصد، تراس

 ,Fine loamy, mixed, superactive محدودیت زهکشی متوسط و ماندابی کم
thermic Typic Udifluvents 
 

7.2 

بافت خاك سطحی لوم رسی سیلتی، قابلیت نفوذ متوسط، شیب خاك سري گیشامندان، 
متري با  2/1تا  75/0بندي شده، آب زیرزمینی شیرین در عمق  درصد، تراس 0-1اصلی 

 نوسانات فصلی، محدودیت زهکشی متوسط با ماندابی کم

8.1 

سیلتی، قابلیت نفوذ آهسته، شیب بافت سطحی لوم رسی سرشیجان،  خاك سري توك
متري با نوسانات 75/0تا  25/0درصد، آب زیرزمینی شیرین در عمق  0-5/0اصلی 

 Fine loamy, mixed, active, thermic فصلی، محدودیت زهکشی شدید با ماندابی شدید
Typic Endoaquepts 
 

8.2 

آهسته، شیب بافت خاك سطحی لوم رسی، قابلیت نفوذ سرشیجان،  خاك سري توك
متري با نوسانات  75/0تا  25/0درصد، آب زیرزمینی شیرین در عمق  0-5/0اصلی 

 فصلی، محدودیت زهکشی شدید با ماندابی متوسط

9.1 

 0-5/0خاك سري سرخشکی، بافت سطحی لوم، قابلیت نفوذ آهسته، شیب اصلی 
صلی، محدودیت متري با نوسانات ف 75/0تا  25/0درصد، آب زیرزمینی شیرین در عمق 

 .زهکشی و ماندابی شدیداست

Fine, mixed, active, thermic Mollic 
Epiaquepts 

10.1 

، قابلیت نفوذ خیلی سریع، شیب اصلی لوم رسیخاك سري فشتکه دوم، بافت سطحی 
ی شیرین در درصد با پستی بلندي متوسط، آب زیرزمین 1-2درصد، شیب جانبی  2-0

 متري با نوسانات فصلی، محدودیت زهکشی اندك 2/1تا 75/0عمق 
*Mixed, thermic Typic 
Psammaquents 
 

10.2 

 0-2خاك سري فشتکه دوم، بافت خاك شن لومی، قابلیت نفوذ خیلی سریع، شیب اصلی 
 75/0درصد با پستی وبلندي کم، آب زیرزمینی شیرین در عمق  1-2درصد، شیب فرعی 

 متري با نوسانات فصلی، محدودیت زهکشی شدید 2/1ا ت

 0-1بافت سطحی لوم سیلتی، قابلیت نفوذ آهسته، شیب اصلی خاك سري جفرود باال،  11.1
متري با نوسانات فصلی، محدودیت  75/0تا  25/0درصد، آب زیرزمینی شیرین در عمق 

 زهکشی شدید و ماندابی کم

Fine loamy, mixed, superactive, 
thermic Typic Fluvaquents 

بندي خاك کالس اندازه ذرات و فعالیت تبادل کاتیونی در  طبق کلید ردههستند و  sandyداراي کالس اندازه ذرات  Psammaquents هاي خاك -*
  .شود نوشته نمی آنهانام فامیلی 
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 .هاي شاهد برخی از خاکرخمورفولوژیکی  هاي ویژگی -3 جدول

  عمق  افق
)cm(  

  مرز
  افق

  رنگ خاك
  ریشه  حفرات  ساختمان  بافت  )مرطوب(

 قوام
  خاك

  )خیس(

  آهک
  )جوششی(

عوارض اکسید و 
  احیاء

  3.1خاکرخ شاهد واحد اراضی 

Apg 18- 0 aw 2/4Y5  CL P.- 
S.1fgr  

vf-
2m  3f s/p  e  6/5YR10F1P,  

AB 40-18 gs 3/4YR5/7  SiC P.2mabk 
S.1vfgr&1msbk  2vf 1vf s/p  e 6/5YR10C2P,  

Bg1 75-40 cs 2/4YR5/7  C P.3mabk 
S.2mabk  2f - s/p  e 6/5YR10M2P,  

Bg2 105-75 cw 2/4YR10  C P.3msbk&abk  
S.2msbk&abk 1f - s/p  e  6/5YR10M2P,  

BCg 160-105  1/4Y5  SC P.1msbk&abk 
S.1fsbk&abk  1f - ss/ps  e  1/5Y5M2D,  

   5.3خاکرخ شاهد واحد اراضی 

Apg 18- 0  aw 2/4Y5 CL P.- 
S.1fgr  2vf  2f  s/ps  e  6/5YR10F1P,  

AB 38- 18 gs  2/4Y5  C  P.2mabk 
S.1vfgr&1msbk  2f  1vf  vs/vp  e 6/4YR10C1P,  

Bg1 65-38  cs 2/4Y5  C P.3mabk  
S.2mabk  1f -  vs/vp  e 6/4YR10M2P,  

Bg2 100-65  cw 2/5Y5  SiC P.3msbk&abk 
S.2msbk&abk 1f -  vs/vp  e  6/4YR10M2P,  

BCg 155-100  2/5Y5 SC P.1msbk&abk 
S.1fsbk&abk  1f  vs/p  e 1/5Y5M2D,  

  8.1خاکرخ شاهد واحد اراضی 

Apg 19- 0 as 2/4Y5  SiCL P.- 
S.1fgr  2m 3f  vs/vp  e  -  

ABg 42-19 cs 2/4Y5  SiC P.1msbk 
S.1fsbk  2f 2f  vs/vp  e  1/5Y5M2D,  

Bg1 80-42 cs 2/3Y5  SiC P.2msbk 
S.1fsbk  2f -  vs/vp  e  1/5Y5C2D,  

Bg2 150-80  1/3GY5  C P.2msbk 
S.1msbk  1f -  vs/vp  e  1/5Y5C2D,  

  10.1خاکرخ شاهد واحد اراضی 

Apg 23- 0  as 2/4YR10  CL P.- 
S.1fgr  2f-m 2f  ss/ps  e 6/5YR10C2D,  

Cg1 80-23 cs 2/4YR10  S P. - 
S. sg  2f 1vf  so/po  - -  

Cg2 80>  2/3Y5/2  S P. - 
S. sg  2f -  so/po  - -  

  . واضح و صاف= asتدریجی و صاف، = gsمشخص و موجی، = cwمشخص و صاف، = csواضح و موجی، = aw: ها عالئم اختصاري مرز افق
   .سیلتیلوم رسی = SiCLرسی ، لوم =  CLشنی،= Sشنی ، رس =  SCرسی،= Cسیلتی ، رس = SiC: عالئم اختصاري بافت خاك

مکعبی بدون = sbkاي،  دانه= grخیلی ریز، = vfریز، = fمتوسط، = mقوي، = 3نسبتاً قوي، = 2ضعیف، = 1(اختمان اولیه س= P: عالئم اختصاري ساختمان خاك
  .ساختمان ثانویه= S، )اي تک دانه= sgدار،  مکعبی زاویه= abkگوشه، 

  .ریز= fخیلی ریز، = vfمعمولی = 2کم، = 1: م اختصاري ریشهعالئ  .متوسط= mریز، = fخیلی ریز، = vfخیلی، = 3معمولی، = 2کم، = 1: عالئم اختصاري حفرات
غیر چسبنده، = soکمی پالستیک، = psکمی چسبنده، = ssپالستیک، =pچسبنده، =sخیلی پالستیک، =vpخیلی چسبنده، = vs: )خیس(عالئم اختصاري قوام خاکدانه

po =غیرپالستیک.  
  .با جوشش کم=  E:عالئم اختصاري جوشش خاك

   ).خیلی واضح= Pواضح، = D(درجه وضوح  ;)متوسط=  2ریز، = 1(اندازه  ;)زیاد= Mمتوسط، = Cکم، = F(مقدار : صاري عوارض اکسید و احیاءعالئم اخت
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  .هاي شاهد برخی از خاکرخهاي فیزیکی و شیمیایی  ویژگی -4جدول 

 عمق  افق
)cm(  

  تخلخل  (g/cm3) مخصوص  جرم (%)ذرات خاك
(%) 

  اشباع
(%) 

CEC  
(cmol(+)/kg)  حقیقی  ظاهري  شن  سیلت  رس 

  3.1خاکرخ شاهد واحد اراضی 
Apg 18- 0  38  6/37  4/24  4/1  6/2  46  89  3/27  
AB  40- 18  8/47  2/41  11  4/1  7/2  46  78  8/27  
Bg1  75- 40  6/40  2/36  2/23  5/1  5/2  41  84  7/23  
Bg2  105 - 75  8/42  38  2/19  6/1  5/2  34  80  2/25  
BCg  160- 105  36  17  47  8/1  6/2  31  77  1/20  

  3.5خاکرخ شاهد واحد اراضی 
Apg 18- 0  2/39  6/35  2/25  3/1  6/2  50  78  26  
AB  38- 18  4/49  32  6/18  4/1  6/2  46  75  4/26  
Bg1  65- 38  2/46  4/33  4/20  5/1  7/2  45  73  26  
Bg2  100-65  8/41  44  2/14  5/1  7/2  44  52  22  
BCg  155-100  8/37  13  2/49  7/1  6/2  35  41  1/20  

  8.1خاکرخ شاهد واحد اراضی 
Apg 19- 0  39  2/44  8/16  4/1  5/2  44  91  2/32  

4/22  
1/23  
1/25  

ABg  42- 19  39  45  16  5/1  6/2  43  69  
Bg1  80- 42  8/41  42  2/16  5/1  6/2  41  69  
Bg2  150- 80  2/48  30  8/21  6/1  7/2  39  79  

  10.1خاکرخ شاهد واحد اراضی 
Apg 23- 0  2/21  4/51  4/27  3/1  6/2  48  63  1/18  

9/4  
8/3  

Cg1  80- 23  6  8/4  2/89  2/1  8/2  45  20  
Cg2  80>  6  6/5  4/88  7/1  9/2  41  21  

 افق
 عمق

)cm(  
)1:2 (pH 

ECe 
(dS/m)  

Na K Mg Ca   BS CCE OC  
CaCl2 

(0.01M) آب (cmol(+)/kg)   (%)  
  3.1خاکرخ شاهد واحد اراضی 

Apg 18- 0  1/7  5/7  1/1  2/0  2/0  2/9  7/17  8/99  8/6  4/2  
AB  40-18  3/7  7/7  8/0  1/0  3/0  3/8  1/19  100  1/7  1/1  
Bg1 75-40  2/7  6/7  5/0  4/0  6/0  1/7  4/15  9/99  4/7  1  
Bg2  105-75  4/7  4/7  5/0  3/0  7/0  5/7  4/16  8/99  8/9  2/1  
BCg  160-105  4/7  6/7  1/2  3/0  7/0  6  13  100  8/6  8/0  

  5.3حد اراضی خاکرخ شاهد وا
Apg 18- 0  5/6  8/6  6/0  3/0  4/0  4/8  9/16  100  3/9  5/2  
AB  38-18  1/7  5/7  5/0  5/0  7/0  9/7  3/17  100  7/8  6/0  
Bg1  65-38  5/7  9/7  5/0  4/0  5/0  2/8  7/16  3/99  6/7  4/0  
Bg2  100-65  1/7  7/7  1  4/0  4/0  8/6  4/14  100  4/6  2/0  
BCg  155-100  7  8  1  4/0  6/0  6  13  4/99  2/6  2/0  

  8.1خاکرخ شاهد واحد اراضی 
Apg 19- 0  2/7  2/7  2/1  1/0  5/0  6/9  8/21  99  

100  
100  
96  

3/1  9/3  
ABg  42-19  4/7  4/7  3/1  3/0  5/0  9/6  5/14  6/2  1  
Bg1  80-42  5/7  9/7  4/1  1/0  3/0  9/6  3/16  3/2  8/0  
Bg2  150-80  4/7  8  9/0  2/0  5/0  6/7  8/15  3/2  5/0  

  10.1حد اراضی خاکرخ شاهد وا
Apg 23- 0  4/7  6/7  2/1  2/0  1/0  4/5  7/11  96  

75  
68  

4/5  1/2  
Cg1  80-23  4/7  8/7  4/1  4/0  06/0  2/1  1/2  -  2/0  
Cg2  80>  4/7  8/7  2/2  5/0  04/0  7/0  3/1  -  1/0  
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  .اطالعات اقلیمی گیاه برنج آبی -5جدول 
  درجه  مقدار  ها ویژگی

  83/80  23  رشد دوره حرارت درجه میانگین
  65  2/19  گیاهگسترش  مرحله حرارت درجه میانگین
  5/77  5/23  دانه رسیدن مرحله حرارت درجه میانگین
  96  8/18  دانه مرحله رسیدن حداقل حرارت درجه میانگین
  86  3/30  ماه روزانه گرمترین حداکثر حرارت درجه میانگین
  7/94  5/75  اي رشد سبزینه و خاکورزي مرحله نسبی رطوبت
  60  7/80  شدن شیري مرحله از بعد نسبی رطوبت
  60  83  برداشت مرحله در نسبی رطوبت

n/N 85  44/0  در طول فصل رشد  
  

 .ریشه دوم مقادیر شاخص، درجه و کالس اقلیم به روش پارامتریک -6 جدول
 کالس اقلیم درجه اقلیم شاخص اقلیم محصول

 S3 8/56 6/44 برنج

  
  .ابی کیفی تناسب اراضینتایج نهایی ارزی -7 جدول

 S2c S3cs S3cw کالس تناسب

 واحد اراضی
1.2 ،1.3 ،2.1 ،2.2 ،3.1، 3.2، 4.1، 

5.1 ،6.2  

1.1، 4.2 ،5.2 ،6.1، 7.1 ،7.2 ،
10.1،10.2 ،11.1  

4.3 ،5.3 ،6.3 ،8.1 ،8.2 ،9.1 

  
  .برخی از پارامترهاي مورد نیاز براي محاسبه تولید پتانسیل -8جدول 

 ترپارام
رطوبت دانه 

)%( 
  شاخص سطح برگ
(m2/m2)(LAI) 

 (C°)میانگین دماي فصل رشد 
  ضریب برداشت

(Hi) 

طول فصل 
 )روز(رشد 

  ضریب تنفس
(Ct) 

 67/6×10- 3 132 45/0 23 6/4 12 مقدار

 N n bo bc Ac f  پارامتر
  56/0  58/394  11/476  69/251  25/6  12/14  مقدار
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مدیریت و کالس  ، اراضی،، شاخص خاك)تن در هکتار(بینی شده، تولید واقعی، تولید برآورد شده  پیش مقادیر تولید -9 جدول
.تناسب کمی

واحد 
 اراضی

شاخص 
 خاك

شاخص 
  اراضی

تولید 
 واقعی

تولید پیش بینی 
 1شده

تولید برآورد 
 2شده

شاخص 
 مدیریت

کالس تناسب بر 
اساس تولید برآورد 

 شده

کالس تناسب بر 
اساس تولید 

  بینی شده پیش
1.1 9/79 2/49  6/4 8/6 6/4 67/0 S2  S1 
1.2 2/84 8/50  8/4 2/7 8/4 67/0 S2 S1 
1.3 4/82 8/50  7/4 7 8/4 67/0 S2 S1 
2.1 6/88 2/52  8/4 5/7 9/4 64/0 S2 S1 
2.2 1/81 50  9/4 9/6 7/4 71/0 S2 S1 
3.1 4/85 1/51  8/4 2/7  8/4 67/0 S2 S1 
3.2 2/86 2/51  6/4 3/7 8/4 63/0 S2 S1 
4.1 1/81 50  8/4 9/6 7/4 69/0 S2 S1 
4.2 7/78 5/48  9/4 7/6 6/4 73/0 S2 S1 
4.3 9/67 3/45  3/4 8/5 3/4 74/0 S2 S2 
5.1 1/81 50  9/4 9/6 7/4 71/0 S2 S1 
5.2 9/76 4/47  8/4 5/6 5/4 74/0 S2 S1 
5.3 6/67 45  2/4 7/5 2/4 73/0 S3 S2 
6.1 78 1/48  6/4 6/6 5/4 70/0 S2 S1 
6.2 5/92 54  9/4 9/7 1/5 62/0 S2 S1 
6.3 4/67 45  1/4 7/5 2/4 72/0 S3 S2 
7.1 6/77 8/47  6/4 6/6 5/4 70/0 S2 S1 
7.2 2/78 2/48  7/4 6/6 5/4 71/0 S2 S1 
8.1 67 7/44  2/4 7/5 2/4 74/0 S3 S2 
8.2 7/69 5/46  4/4 9/5 4/4 74/0 S2 S1 
9.1 8/66 6/44  - 7/5 2/4 - S3 S2 
10.1 8/62 42  8/3 3/5 4 72/0 S3 S2 
10.2 7/74 1/46  4/4 4/6 3/4 69/0 S2 S1 
11.1 5/66 4/44  9/3 7/5 2/4 68/0 S3 S2 

  .ضرب شاخص خاك در تولید پتانسیل بدست آمده است بینی شده از حاصل تولید پیش -1
  .اراضی و تولید واقعی با استفاده از شاخص اراضی واحدها بدست آمده استتولید برآورد شده از رابطه رگرسیونی بین شاخص  -2

  
  .)ب( بینی شده  پیشو تولید ) الف(شاخص اراضی رابطه تولید واقعی با  -3شکل 
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شود تولید  مالحظه می 9که در جدول  طوري همان
برآورد شده بر اساس رابطه رگرسیونی بین تولید 

خص اراضی بدست آمده واقعی یا مشاهده شده و شا
دهد به این  است و تولید حال حاضر واحدها را نشان می

دلیل از تولید برآورد شده به جاي تولید واقعی استفاده 
شود که در برخی واحدها ممکن است تولید واقعی را  می

از اعمال بینی شده  تولید پیش. نداشته باشیم
د و آی هاي خاك روي تولید پتانسیل بدست می محدودیت

شود یعنی اگر  مدیریت در آن در سطح عالی فرض می
مدیریت در واحدها اصالح شود تولید واقعی به تولید 

گردد و اگر برخی  بینی شده نزدیک می پیش
هاي خاك نیز اصالح گردد عملکرد ممکن است  محدودیت

  .بینی شده نیز بیشتر شود از تولید پیش
د نتایج ارزیابی کمی تناسب اراضی نشان دا

واحدها  تعدادي ازکه کالس تناسب کمی در ) 9جدول (
با کالس تناسب کیفی تطابق دارد و یا در سطح باالتر 
است و این به علت مدیریت بهتر و متوسط در واحدهاي 

میزان . ولی مدیریت در سطح عالی نیست ،اراضی است
تولید یک زمین هیچگاه به مقدار تولید پتانسیل یک 

هاي آب، خاك و  ا محدودیترسد زیر محصول نمی
عملکردي که پس از  و کاهند مدیریت از مقدار آن می

آید  هاي آب، خاك و مدیریت بدست می اعمال محدودیت
  .لید واقعی خیلی نزدیک خواهد بودبه تو

براي تعیین سطح مدیریت از الگوي شاخص 
، )4معادله (ارائه شده  )1377( مدیریت که توسط گیوي

مدیریت به دست آمده در محدوده  شاخص. استفاده شد
باشد و نشان دهنده مدیریت متوسط  می 74/0تا  62/0

در واحدهاي اراضی است و هنوز مدیریت در سطح 
عالی نیست که این مساله از تفاوت آشکار تولید واقعی 

بینی شده قابل برداشت است اگر مدیریت  با پیش
کشاورز در سطح مزرعه در سطح عالی باشد چون 

باشد و مشکل تأمین آب براي زراعت  آبی می کشت
وجود ندارد بنابراین تولید واقعی یا مشاهده شده هم به 

شد و این کاهش تولید  بینی شده نزدیک می تولید پیش

. باشد عمدتاً ناشی از مدیریت زارع در سطح مزرعه می
بینی شده  نوسانات تولید مشاهده شده یا واقعی و پیش

خاك و محیط نیست، و تولید  همیشه به علت شرایط
 گیرد محصول تحت تأثیر مدیریت نیز قرار می

نحوه اداره مزرعه . )2013، دنگیز 1390 چکان امیریان(
از لحاظ فاکتورهایی چون زمان آبیاري، زمان کوددهی 

پاشی، تراکم کاشت و دانش کشاورزان متفاوت  و سم
اشی شود که ن بوده و منجر به تفاوت نهایی در تولید می

 گیوي. )1381ایوبی و همکاران ( از عامل مدیریت است
نیز در مطالعات خود در منطقه فالورجان  )1377(

اصفهان به این مورد اشاره کرده است و شاخص 
مدیریت براي واحدهاي اراضی تحت کشت برنج را 

به دست آورده است و عوامل ذکر شده  75/0تا  45/0
  .داند را باعث این تفاوت می

  

 
 هاي مورد مطالعه براي نقشه تناسب کیفی خاك -4کل ش

 .آبی برنج گیاه
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 هاي مورد مطالعه براي خاك کمینقشه تناسب  -5شکل 

 .براساس تولید برآورد شدهآبی  برنج گیاه

  

 
 هاي مورد مطالعه براي خاك کمینقشه تناسب  -6شکل 

 .بینی شده آبی براساس تولید پیش برنج گیاه

  کلی گیري نتیجه
دهد که  ارزیابی کیفی تناسب اراضی نشان می

مهمترین محدودیت براي کشت برنج محدودیت اقلیمی 
است و مهمترین پارامتر محدود کننده اقلیمی براي 

ت هاي برنج در منطقه مطالعاتی زیاد بودن رطوب گونه
زمان برداشت  ،مرحله بعد از شیري شدننسبی هوا در 

. باشد میوسعه گیاه و میانگین دما در مرحله ت برنج
اراضی  خاك و فرض آنکه کلیه شرایط بنابراین با

 هم به دلیل شرایط اقلیمی عملکرد باز مناسب باشند
حداکثر ( ل برنج نسبت به میزان تولید پتانسیلمحصو

 درصد قابل توجهی) آل شرایط ایده میزان عملکرد در
آل  ایده درمحدوده مطالعاتیبنابراین اقلیم . کاهش دارد

گیالن هایی از  ر بخشد مطالعات سایر محققینکه نیست 
مشتاق ، 1380سفیدي  گل ترابی( این مطلب است نیز مؤید

بر اساس . )1384سفیدي و همکاران  گل ترابی، 1380
هاي آبرفتی و  هاي دشت نتایج بدست آمده اکثر خاك

ها فاقد هر گونه محدودیت خاصی براي  حاشیه رودخانه
واحدهاي (اراضی دشت ساحلی  اما. کشت برنج است

از تناسب کم براي کشت برنج ) 11.1، 10.2، 10.1
برخوردار هستند و مهمترین پارامتر محدود کننده 
مربوط به بافت آنهاست که در عمق کامالً شنی است این 

، زیاداراضی به علت بافت شنی و نفوذپذري بسیار 
ا آبیاري بسیار کوتاه و مصرف بسیار زیاد آب ر هدور

با توجه به این دالیل گسترش کشت  پس .نماید طلب می
هاي اخیر کار  برنج به سمت اراضی ساحلی طی سال

در اراضی گود و پست مهمترین . اشتباهی بوده است
پارامتر محدود کننده خاکی، وضعیت زهکشی بسیار 

زیر کشت بردن  و ضعیف و غرقاب تقریباً دائمی است
ول سالیان اخیر و اضافه ها در ط حاشیه برخی از تاالب

شدن آنها به اراضی پست منطقه، باعث از بین رفتن 
 ههاي کوچک و بزرگی شده است که پناهگا تاالب

مناسبی براي بسیاري از پرندگان مهاجر و ماهیان بوده 
تواند باعث کاهش درآمد بسیاري  این مشکل می و است

در برخی از . هاي فوق گردد نشینان تاالب از حاشیه
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راضی مسطح پست محدودیت قابل توجه شوري وجود ا
آب حاصل از آب آبیاري  دارد که علت آن تجمع زه

 نواحی مجاور و باالدست آن منطقهاراضی شالیزاري 
  . باشد می

مطالعاتی جهت کشت ه عمده اراضی محدود
داراي وضعیت  همچون گندم و جومحصوالت زراعی 

 اراضی قحتی در برخی مناط. زهکشی نامناسب هستند
این محدودیت بقدري شدت   ،محدوده مطالعاتیپست 
براي کشت برنج به  که درجه تناسب اراضی را یابد می

 بنابراین کشت سایر محصوالت. دهد شدت کاهش می
و  شود در این مناطق به هیچ وجه توصیه نمی زراعی

زهکشی  بندي و تر الیه گردد مطالعات دقیق پیشنهاد می
 احی وطر با احتماالً نجام پذیرد تازیر نظر متخصصین ا

که  هاي کنترل شده شرایطی فراهم شود احداث زهکش
بستن  غرقاب کردن و طول دوره رشد برنج با در

نزدیک سطح  زمینی درها امکان باال آمدن آب زیر زهکش
 مرحله رسیدن محصول برنج و در و خاك فراهم شود

زمینی رآب زی ها  به هنگام برداشت با باز کردن زهکش
  .اراضی زهکشی شوند پائین رفته و

دهد  تناسب اراضی نشان می کمینتایج ارزیابی 
 )S2و  S1(ترباال هاي که اکثر واحدهاي اراضی در کالس

 حاصل ازرغم مناسب بودن سود  گیرند علی قرار می

تولید برنج در اکثر واحدهاي اراضی، وضعیت اقتصادي 
نامناسب بوده و از  هاي شالیکار و معیشتی اکثر خانواده

نامناسبی  .مندي خوبی برخوردار نیستند رضایت
وضعیت اقتصادي خانوارهاي شالیکار به این دالیل 
است که اوالً میانگین سهم سرانه شالیکاري براي هر 

این مقدار زمین با  بوده وهکتار  7/0خانوار کمتر از 
بدلیل شرایط  محصوالت زراعی توجه به عدم کشت دوم

نامساعد و عدم وجود عزم جدي براي توسعه طبیعی 
کشت دوم و غیره از نظر کل تولید، قادر به ایجاد درآمد 
. ناخالص قابل توجهی براي کشاورزان شالیکار نیست

اي است که مصرف  ثانیاً فرهنگ بومی منطقه به گونه
برنج به عنوان غذاي اصلی در تمام طول سال و حداقل 

رو مقادیر بسیار قابل  ایناز  که دو وعده در روز است
اي از برنج تولیدي به مصرف سرانه خانوار  مالحظه

بودن تعداد افراد خانوار این مشکالت  زیادرسد که  می
به استثناي  گردد پیشنهاد می. نماید را دو چندان می

از  اند، برخی واحدهایی که در اراضی پست قرار گرفته
یط کشت دوم محصوالت غیرغالت سازگار با شرا

از قبیل لوبیا، پاچ باقال، باقال برکت، سبزیجات  منطقه
کلزا استفاده ، گلرنگ و اي، شبدر برسیم و غده برگی
  .ا سطح درآمد کشاورزان افزایش یابدشود ت
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