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 دهیچک

از    داریو پا  نهیاستفاده به  ،یاراض  یو اقتصاد   یاجتماع  ،یکیز یف  هایجنبه  یبا بررس  یمطالعات تناسب اراض      

در استان   یدشت خو  یاز اراض  یبخش  یو اقتصاد   یکم  ،یفیتناسب ک  نییمطالعه تع  ن ی. هدف از اسازدیرا ممکن م  یاراض

م  جو،محصوالت مهم منطقه شامل گندم،    ی برا  غربیجانیآذربا آفتابگردان  و  مبناباشدیذرت  تطابق    ، یفیک   ی ابیارز  ی. 

اقل ن   های یژگیو و   ی توپوگراف  ،یمیمشخصات  با استفاده از جداول    ک یهر    یشیرو   یازهایخاک منطقه با  از محصوالت 

 ، یاقتصاد  تحلیل و    دیتول  لیعملکرد در واحد سطح و پتانس  ،یکم  ی ابیارز  یمبنا  بود و  دوم  شهی ر   کیروش پارامتر  در  سیسا

گندم و جو   یبرا  یاراض  ینشان داد که عمده واحدها  یفیک  یاب یارز  جیسود ناخالص در واحد سطح در نظر گرفته شد. نتا

کالس   ی دارا  یاراض  یذرت و آفتابگردان عمده واحدها  ی( بوده و برا2S( و نسبتاً مناسب )1Sمناسب )  خیلی   کالس  یدارا

  تهیدی آهک و اس  ت،یائیو قل  یدر منطقه شور  تیعوامل محدود  نیمهمتر  هستند و(  3S)  یبحران  سب( و تنا2Sنسبتاً مناسب )

  ی ( و برا 1Sمناسب )  خیلی  کالس  یگندم و جو دارا   یبرا   یاراض  یعمده واحدها  ، یکم  یابی ارز   جی. بر اساس نتاباشندمی

 یکم   های که کالس  داد نشان    یف یو ک   ی کم  هایکالس  سهی( بودند. مقا2Sکالس نسبتاً مناسب )  ی ذرت و آفتابگردان دارا

برابر    یتمام که    ی فیک   های نسبت به کالس  یباالتر   ایمحصوالت مورد مطالعه در سطح  باالبیانگر  قرار داشته    ی سطح 

شرا  تیریمد است.    یمیاقل   طیو  مطالعه  مورد  منطقه  در  دا  یاقتصاد  ارزیابی  جینتاهمچنین  مناسب  همه    دنشان  در  که 

 برخوردار است. یشتر یب  یمحصوالت از سودآور  ریآفتابگردان نسبت به سا یاراض یواحدها

 

 ی واحد اراض  ،کیروش پارامتر  ،یخو ،ی : تناسب اراضیدیکل هایواژه
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Abstract 

Land suitability studies, explore the physical, social and economic aspects of land and make 

the sustainable and stable use of these lands possible. The purpose of this study was to determine the 

qualitative, quantitative, and economic appropriateness of a part of Khoy plain in West Azarbaijan 

for major crops including wheat, barley, maize and sunflower. The base of Qualitative assessment 

was adaptation of climate, topography and soil specifications of the land with plant growth 

requirements for each crop using Sys table with the square root of the parametric method and the base 

of quantitative assessment was unit yield and potential production and economic analysis of gross 

profit per unit area. Qualitative evaluation results showed that most of the land units were in the 

classes of very suitable (S1) and moderately suitable (S2) for wheat and barley but for maize and 

sunflower the most of land units were in moderately (S2) and critical (S3) suitable classes. The main 

limiting factors in the region were salinity, alkalinity, lime and pH. Based on the results of quantitative 

assessment the most of land units for wheat and barley were in very suitable (S1) class and for maize 

and sunflower were in relatively suitable (S2) class. Comparing qualitative and quantitative classes 

showed that quantitative classes of the all products were in equal or higher level than qualitative 

classes of them referring to high level Management and suitable climatic conditions in the study 

region. Also Economic suitability results showed that in all land units sunflower was more profitable 

than other products . 

Keywords: Khoy, Land suitability, Land unit, Parametric method 
 

 مقدمه 

برای   اراضی  کارآیی  اراضی،  تناسب  ارزیابی 

تناسب استفاده درجات  و  کرده  معین  را  خاص  های 

-وری مشخص میمشخصات اراضی را با نیازهای بهره 

روش ارزیابی تناسب اراضی برای گیاه خاص، یک  .  کند

سیستم پیشنهادی از سوی فائو بوده که به دو روش کمی  

گیاهان   برای  کیفی  میو  صورت  -بی)  گیردمختلف 

های فیزیکی اراضی  در ارزیابی کیفی تنها جنبه  (. 1993نام

گیرند ولی در ارزیابی کمی عالوه  مورد مطالعه قرار می

های اقتصادی نقش  های فیزیکی، تجزیه و تحلیلبر جنبه

طبقهعمده در  را  میای  ایفا  اراضی  تناسب  . کنندبندی 

نیز اراضی  اقتصادی  و  کمی  آمیختن    تناسب  درهم  از 

های مربوط  یند انطباق با بررسیآهای حاصل از فرداده

ها و درآمدها و نیز اثرات تغییرات وارده  به برآورد هزینه

تحلیل و  تجزیه  و  محیط  اجتماعی  بر  و  اقتصادی  های 

  بیشترامروزه ارزیابی تناسب اراضی در  .  شودحاصل می
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به ویژه در کشورهای در   حال توسعه،  کشورهای دنیا 

  های ارزیابی است چرا که این روشمحور اصلی روش

نیاز   مورد  فاکتورهای  ویژه استفاده    برایکلیه  از    به 

می قرار  توجه  مورد  را  جاللیان)  دهداراضی  و    ایوبی 

کارآیی روش فائو را  (  2005)  دهایز و همکاران(.  1385

 1قاناراضی استان داک  برای ارزیابی کیفی و کمی تناسب

و نتیجه گرفتند که عمده    داده   مورد بررسی قرار  ویتنام

اراضی برای محصوالت مهم منطقه دارای کالس تناسب 

-دلیل این عدم تناسب ویژگی.  بحرانی و نامناسب هستند

ریزه زیاد و  شیب زیاد، عمق کم خاک، سنگ  :هایی مانند

بودن بود  باال  آب زیرزمینی  زینالی  .سطح    جعفرزاده و 

  )فیرورق (  یابی کیفی تناسب بخشی از اراضیارز(  1384)

خوی را برای محصوالت مهم انجام داده و چنین نتیجه  

پارامتریک  و  ساده  محدودیت  روش  دو  هر  که    گرفتند 

های  کالس  واحدهای اراضی دارای  بیشتردر  ،  (دومریشه)

در  (  1390)  شهبازی و همکاران.  باشندمی  تناسب مشابه

پهنه ای برای مکانمطالعه های مستعد برای توسعه  یابی 

های  کشت زیتون در اراضی پایاب سد خداآفرین با روش

نشان دادند که بر اساس   پارامتریک و محدودیت ساده 

عمده آلی  کربن  روش،  دو  هر  فاکتور  ترین  نتایج 

عنوان عامل محدودکننده بعدی  محدودکننده و بافت نیز به

روش پارامتریک  بر اساس  .  باشدبرای کشت زیتون می

قرار   مناسب  نسبتاً  و  مناسب  کالس  در  منطقه  تمامی 

برنامه.  گرفت در  ارزیابی  مطالعات  اهمیت  به  توجه  -با 

ریزی و استفاده پایدار از اراضی و عدم وجود اطالعات 

ار تناسب  زمینه  در  این  کافی  خوی،  دشت  منطقه  اضی 

  منظور ارزیابی کیفی، کمی و اقتصادی این منطقهتحقیق به

دم، جو، ذرت و آفتابگردان و معرفی بهترین  گنبرای کشت  

در   کشت  جهت  کمی  و  کیفی  ارزیابی  نظر  از  محصول 

 . است گرفته انجام مطالعه منطقه مورد

               

 
 . محدوده مورد مطالعهبرداری شده و محل نقاط نمونهموقعیت جغرافیایی   -1شکل 

 

 
1 DakGan 
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    هامواد و روش 

 موقعیت جغرافیایی و مشخصات کلی منطقه 

شهرستان شرقی  در قسمت    مورد مطالعه  همحدود

  59"در طول شرقیشمال استان آذربایجان غربی،    ،خوی

  تا  38    32   02َ"عرض شمالی    و   45     15 03َ"تا    44     59 َ

است  38    47 08َ" شده  منطقه  (.  1شکل  )  واقع  وسعت 

هکتار بوده و میانگین ارتفاع آن از    29931مورد مطالعه  

طبق نقشه رژیم رطوبتی  .  باشدمتر می  1050سطح دریا  

خاک حرارتی  ایرانو  رطوبتی    (1377بنائی)  های  رژیم 

منابع آب .  رژیم حرارتی منطقه مزیک استمنطقه زریک و  

های عمیق مورد استفاده در منطقه مورد مطالعه از چاه

مقیاس نقشه   .باشدموجود در منطقه و رودخانه قطور می

 . می باشد 250000/1

 برداری مونهن

از منطقه مورد    با توجه به وجود نقشه خاک قبلی

با  بندی منظم  اقدام به حفر پروفیل با روش شبکه  مطالعه

تغییرات کیلومتر    1×1بندی  قطع کنترل  منظور  به 

گردید مطالعه  مورد  منطقه  اراضی  واحدهای    احتمالی 

از حفر و تشریح پروفیل.  (1384نام  )بی های خاک،  پس 

های تهیه شده به منظور انجام آنالیزهای شیمیایی  نمونه

گردیدندجمع و .  آوری  صحرایی  مطالعات  اساس  بر 

شاهد    20اولیه    آنالیزهای پروفیل  عنوان  تحت  پروفیل 

 (. 2شکل) واحد خاک انتخاب شد 20برای
 

 
 . 50000/1با مقیاس  واحدهای مختلف خاک در منطقه مورد مطالعه -2شکل

 

 تجزیه های فیزیکی و شیمیایی

خشک    پس از هوا)  آوری شده های خاک جمعروی نمونه

روش    به بافت خاک  ،(متریمیلی 2شدن و غربال از الک 

  م یکربنات کلس  ، (1986 گی و بادر)  زمانه  چهار  درومتر یه

خاک ت   معادل  روش  مودی  )  ونیتراسیبه  و  آلیسون 

1965)  ،pH     اشباع هدایت   و(  1954ریچاردز  )گل 

N 
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، کربن آلی  (1982  رودز   (عصاره اشباع  (EC)الکتریکی 

روش   سامرز)  یسوزانتربه  و  به    و   ( 1982نلسون  گچ 

 . گیری شدنداندازه )1954ریچاردز  (روش استون 

 ارزیابی کیفی، کمی و اقتصادی اراضی  

در ارزیابی کیفی تناسب اراضی، نیازهای فیزیکی  

ویژگی با  به  محصوالت  اراضی  مختلف  واحدهای  های 

روش پارامتریک )ریشه دوم( مورد مقایسه قرار گرفته و  

کالس نهایت  شدند  در  تعیین  اراضی  کیفی  تناسب  های 

(. معادله مورد استفاده در روش  1991)سایس و همکاران

 باشد.می 1 صورت معادلهه پارامتریک ب

  [1                       ]...
100100

min =
BA

RI 

کمترین درجه بین    minRشاخص اراضی،    I   ، که در آن

  و... درجات خصوصیات دیگر A،B، Cتمام خصوصیات و

تعیین کالس باشدمی از  اراضی. پس  تناسب  ،  های کیفی 

منطقه صورت    مختلفارزیابی کمی در واحدهای اراضی  

براساس  گرفت.   اراضی  تناسب  کمی  ارزیابی  در 

اقلیمی مانند دمای متوسط روزانه و شبانه   پارامترهای 

رشد  فصل  طول  تعداد    در  عرض    آفتابی  ساعتهای  ،   ،

جغرافیایی، شاخص سطح برگ، ضریب برداشت، درصد  

رطوبت دانه و روش فتوسنتزی محصول، تولید پتانسیل  

به وسیله  محصوالت مورد نظر با استفاده از روش فائو  

)سایس                 محاسبه شد    1های جدول  وداده  2ه  معادل

 (.  1991و همکاران

[2] ((1/L) + 0/25C) / iY= 0/36  (bgm) . (KLAI). (H     

در    Y  آن،در   کیلوگرم  حسب  بر  پتانسیل  تولید  میزان 

بر    بیشینه  bgmهکتار،   ناخالص  بیوماس  تولید  میزان 

ساعت در  هکتار  در  کیلوگرم  ضریب    KLAI،  حسب 

ضریب برداشت )بخشی از کل    iHشاخص سطح برگ،  

طول    Lبیوماس که از نظر اقتصادی قابل استفاده است(،  

و رشد  از    Ct  فصل  استفاده  با  که  بوده  تنفس  ضریب 

ضریبی خاص و میانگین دما در طول فصل رشد محاسبه 

احتساب می با  پتانسیل  تولید  مقدار  سرانجام  شود. 

محاسبه   برای هریک از محصوالت مورد مطالعهرطوبت  

   د.ی گرد

 

 .(1988)امبریچ و همکاران  برخی از پارامترهای مورد نیاز برای محاسبه تولید پتانسیل -1جدول

 ضریب تنفس طول فصل رشد  ضریب برداشت  میانگین دمای رشد  شاخص سطح برگ  رطوبت دانه  محصول 

 26*410 152 45/0 98/12 5/4 13 گندم 

 24*410 143 4/0 5/12 5/4 10 جو

 51*410 150 25/0 73/20 5/3 12 ذرت

 55*410 145 25/0 68/20 4 14 آفتابگردان 

بینی شده به وسیله حاصلضرب تولید  تولید پیش 

شود.  می  پتانسیل هر محصول در شاخص خاک محاسبه

دقیق نتایج  به  یابی  دست  به  برای  خاک  شاخص  از  تر، 

تولید   محاسبه  در  زمین  شاخص  شده  پیشجای  بینی 

از   که  است  پارامتری  خاک  شاخص  گردید.  استفاده 

ها یا کیفیت اراضی به جز  آمیختن درجات تناسب ویژگی 

ریشه روش  با  اقلیم  میپارامتر  محاسبه  به  دوم  شود. 

روش  صحت  بررسی  تناسب منظور  کمی  ارزیابی  های 

اراضی محاسبه  اراضی رابطه رگرسیونی بین شاخص 

پارامتر  روش  به  تولید  شده  و  کیفی  ارزیابی  در  یک 

افزار   نرم  وسیله  به  مزرعه  در  شده   SPSSمشاهده 

  های کمی با روش سایس و رقرارگردیده و حدود کالسب

( مرحله1991همکاران  در  شدند.  تعیین  داشتن    (  با  بعد 

کالس اراضی  واحد  هر  در  اراضی  شاخص  های  مقدار 

کمی برای محصوالت مختلف مشخص شدند. در ارزیابی  

اقتصادی، مبنای ارزیابی، سود ناخالص در هر واحد از  
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باشد. برای این منظور، اطالعات مدیریتی، میزان  زمین می

داده و  واقعی  مختلف  تولید  واحدهای  در  اقتصادی  های 

اراضی با تهیه پرسشنامه و مشورت با کشاورزان بدست  

ها و قیمت آنها اعم از ین ارزیابی، میزان نهادهآمد. در ا

شیمیایی کود  کاشت  ،بذر،  آفاتشخم،  دفع  سموم   ،  ،

روزمزد، آبیاری، برداشت   مبارزه با علفهای هرز، کارگر

های آوری شده و از مجموع آنها هزینهو حمل و نقل جمع

های دیگری شامل میزان تولید  فاکتور  متغییر بدست آمد.

ه در  محصول  قیمت  هر  اراضی،  واحدهای  از  ریک 

هرکیلوگرم محصول تولیدی و قیمت کاه برای محاسبه  

    تعیین گردیدند.  3 وسیله معادلهبهمیزان تولید بحرانی 

تولید  بحرانی =
کل هزینه  های  متغیر

قیمت یک  واحد  محصول
                      [3] 

نظر   در  و  شده  برآورد  تولید  میزان  به  توجه  با 

هزینه سود  گرفتن  میزان  تولید،  واحد  یک  قیمت  و  ها 

ناخالص هر محصول در هر واحد اراضی محاسبه شد. 

اراضی   مختلف  واحدهای  در  ناخالص  سود  محاسبه  با 

سود ناخالص برای هر یک از محصوالت مورد    بیشینه

مطالعه تعیین شده و این مقدار بعنوان مبنایی برای تفکیک  

-بیتورالعمل  های تناسب اقتصادی طبق دسحدود کالس

آنالیز 1993)  نام ذکراست  شایان  شد.  گرفته  نظر  در   )

قیمت اساس  بر  تحقیق  این  در  ناخالص  های  سود 

کالس  1392سال تعیین  برای  است.  شده  های  انجام 

فاصله   محصول،  هر  اقتصادی    بیشینهو    کمینهتناسب 

بخش به  ناخالص  هر  سود  که  شد  تقسیم  مساوی  های 

و مقدار سود ناخالص   3Sتا    1Sهای  بخش شامل کالس

گیرد. همچنین برای  قرار می  Nدر کالس    کمینه کمتر از  

تعیین سطح مدیریت گیاه خاص در هر واحد اراضی که  

ابتدا   است،  کمی  ارزیابی  برای  الزم  پارامترهای  از 

محاسبه و سپس با استفاده    4  شاخص مدیریت با معادله

 (. 1377سطح مدیریت تعیین شد )گیوی 2جدول  از

(MI)شاخص  مدیریت =
عملکرد متوسط  کشاورز 

تولید  پتانسیل   زمین 
   [4]  

راهنمای تعیین سطح مدیریت بر اساس شاخص   -2جدول

 مدیریت. 

 سطح مدیریت شاخص مدیریت

75/0<MI باال 

5/0< MI<75/0  متوسط 

5/0<MI  پایین 

 

 نتایج و بحث

مطالعات انجام شده در منطقه مورد مطالعه نشان         

منطقه  می این  در  سری  5دهد  شامل  خاک  های  سری 

کندی شناسایی قطور، قشالق، سعیدآباد، مالجنید و بایرام

مانند درصد شیب، وضعیت    هاییویژگیشده و بر اساس  

زهکشی، شوری و قلیائیت، درصد سنگریزه، عمق خاک  

 اند. فاز سری تفکیک شده 20و بافت خاک سطحی به 

اساس       بر  مطالعه  مورد  منطقه  در  رشد  تحلیل  دوره 

آبان   12روش فائو از نظر رطوبتی از  اطالعات اقلیمی به

طول آن  یافته و اردیبهشت ماه پایان  7شروع شده و در 

می  148 رشد  روز  فصل  که  این  به  توجه  با  باشد. 

قرار دارند،    محصوالت کشاورزی در خارج از این دوره 

افی  ک    کشت آبی محصوالت مورد نظر با فرض تأمین آب

فصل  در  سطحی  زیر  و  سطحی  منابع  این    رشد      از 

  اقلیمی، خاک  گیرد. مقایسه نیازهایمحصوالت انجام می

مطالعه    و مورد  محصوالت  خصوصیات توپوگرافی  با 

واحدهای مختلف اراضی به روش پارامتریک که نتایج آن  

نشان داده شده، نمایانگر     3  صورت خالصه در جدولهب

این موضوع است که منطقه مورد مطالعه از نظر اقلیمی  

دارای کالس   آبی محصوالت مورد بررسی  برای کشت 

نوع محدودیتی از نظر اقلیمی در    بوده و هیچ  1Sتناسب  

نتایج  منطقه برای محصوالت مورد بررسی وجود ندارد.  

می نشان  کیفی  محصوالت  ارزیابی  کشت  برای  که  دهد 

بیشترین محدودیت منطقه  نظر در  آهک، مورد  ها شامل 

شوری و اسیدیته خاک در واحدهای مختلف اراضی بوده  

ت وجود شوری  بعل  4.3و  4.2،  4.1طوریکه در واحدهای  هب

دارای   محصوالت  بقیه  برای  جو  محصول  جز  به  زیاد 

باشند. البته محصول جو نیز دارای  می   Nکالس تناسب
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دلیل کم عمق  نیز به  3.1بحرانی است. واحد    کالس تناسب

این   اینکه  علت  به  ذرت  و  آفتابگردان  برای  بودن 

ریشه دارای  ایجاد  محصوالت  باعث  هستند  عمیق  های 

 است.  محدودیت شده 

 

 نتایج نهایی ارزیابی کیفی برای محصوالت مورد مطالعه به روش پارامتریک.  -3جدول

 محصول 

 

واحد 

 اراضی

 آفتابگردان  ذرت جو گندم 

شاخص  

 اقلیم

کالس  

 اراضی

کالس  

 کیفی

شاخص  

 اقلیم

کالس  

 اراضی

کالس  

 کیفی

شاخص  

 اقلیم

کالس  

 اراضی

  سکال

 کیفی

شاخص  

 اراضی

کالس  

 اراضی

کالس  

 کیفی

1.1 7/92 3/73 2S 02/98 13/79 1S 08/91 05/46 3S 100 51/40 3S 

1.2 7/92 01/77 1S 02/98 83/86 1S 08/91 77/66 2S 100 45/53 2S 

1.3 7/92 33/58 2S 02/98 1/61 2S 08/91 81/44 3S 100 32/39 3S 

1.4 7/92 87/70 2S 02/98 14/85 1S 08/91 2/58 2S 100 01/51 2S 

1.5 7/92 5/78 1S 02/98 57/87 1S 08/91 09/65 2S 100 11/59 2S 

1.6 7/92 9/64 2S 02/98 73/70 2S 08/91 75/55 2S 100 73/45 3S 

2.1 7/92 03/76 1S 02/98 84/82 1S 08/91 7/64 2S 100 25/51 2S 

2.2 7/92 8/63 2S 02/98 17/84 1S 08/91 9/50 2S 100 65/50 2S 

2.3 7/92 31/68 2S 02/98 64/73 2S 08/91 41/56 2S 100 28/44 3S 

2.4 7/92 67/55 2S 02/98 25/60 2S 08/91 51/36 3S 100 69/27 3S 

2.5 7/92 24/55 2S 02/98 9/60 2S 08/91 29/50 2S 100 46/40 3S 

3.1 7/92 11/70 2S 02/98 1/79 1S 08/91 18/56 2S 100 81/43 3S 

3.2 7/92 54/75 1S 02/98 86/83 1S 08/91 6/61 2S 100 34/50 2S 

3.3 7/92 86/68 2S 02/98 45/75 1S 08/91 22/63 2S 100 7/52 2S 

3.4 7/92 38/83 1S 02/98 42/90 1S 08/91 55/63 2S 100 73/52 2S 

3.5 7/92 83/85 1S 02/98 76/91 1S 08/91 87/69 2S 100 9/61 2S 

4.1 7/92 92/14 1N 02/98 94/48 3S 08/91 64/12 1N 100 47/9 1N 

4.2 7/92 52/11 1N 02/98 39 3S 08/91 78/8 1N 100 82/5 1N 

4.3 7/92 15/13 1N 02/98 14/60 2S 08/91 99/10 1N 100 75/8 1N 

5.1 7/92 48/76 1S 02/98 51/80 1S 08/91 82/55 2S 100 09/51 2S 

در مورد آفتابگردان به دلیل نیاز این محصول به  

ماده آلی زیاد، این عامل نیز در این منطقه ایجاد محدودیت  

کرده است. البته به خاطر اینکه نمونه خاک در پایان فصل 

کرده   محدودیت  ایجاد  عامل  این  شده  برداشت  رشد، 

مقادیر زیادی کود دامی    درحالی که با شروع فصل کاشت

و شیمیایی به اراضی تحت کشت اضافه گردیده و باعث 

شود. جاللیان و همکاران  از بین رفتن این محدودیت می 

( در منطقه دشت مهران نشان دادند که برای کشت 1386)

ویژگی ذرت  و  گندم  محصوالت  خاک  آبی  فیزیکی  های 

ه است.  مانند گچ و آهک بیشترین محدودیت را ایجاد کرد 

برای  نقشه مطالعه  مورد  منطقه  کیفی  تناسب  های 

 نشان داده شده است. 4محصوالت مورد نظر در شکل 
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. نقشه پراکنش جغرافیایی تناسب کیفی اراضی منطقه مورد مطالعه-4شکل  

 

مقدار   کمی  ارزیابی  منطقه در  در  پتانسیل  تولید 

مورد مطالعه برای گندم، جو، ذرت و آفتابگردان به ترتیب  

تن در هکتار برآورد گردید.    38/5و 87/10،  64/5،  78/6

( در منطقه دشت مهران میزان 1386جاللیان و همکاران )

تن    22/9و  42/7تولید پتانسیل گندم و ذرت را به ترتیب  

رستمی کردند.  برآورد  هکتار  )ندر  دشت  1389یا  در   )

شیروان استان ایالم مقدار تولید پتانسیل را برای برنج،  

بهگندم و سیب در    1/20و  64/7،  37/5ترتیب  زمینی  تن 

نتایج   با  تحقیق  این  نتایج  مقایسه  نمود.  برآورد  هکتار 

دهد که تولید پتانسیل هر محصول  سایر محققان نشان می

یدی، طول  در هر منطقه بستگی به شرایط تابش خورش 

تولید   رابطه  دارد.  اقلیمی  پارامترهای  سایر  و  دما  روز، 

و   ذرت  جو،  گندم،  مورد   در  اراضی  و شاخص  واقعی 

به همبستگی  آفتابگردان  با ضریب  ،  93/0،  908/0ترتیب 

.  دار بوددر سطح احتمال یک درصد معنی  903/0و  97/0

-دار گواه صحت روش ارزیابی و درجهاین ارتباط معنی

حیح خصوصیات اراضی بدست آمده با شرایط  بندی ص

داری بین  ( نیز رابطه معنی1373کش )مزرعه است. محنت

دست آورد.  بینی شده و مشاهده شده گندم بهتولید  پیش

( معنی1377بازگیر  تشخیص  گندم ضریب  برای  نیز   )-

رست  دست آورد. واندرصد به  99اری در سطح احتمال  د

شمال    بینی شده درمتوسط تولید پیش(  1995و همکاران )

بینی کرده  تن در هکتار پیش   2را    غربی کشور کامرون

حال آنکه متوسط برداشت زارعین یک تن در هکتار بود.  

عوامل   از  ناشی  را  تولید  دو  این  بین  زیاد  اختالف  آنها 

 عنوان کردند.  مدیریتی ضعیف

( ایوبی  مطالعات  به  توجه  با  هرحال  (،  1375به 

نیا  ( و رستمی1388(، ممتاز )1380(، ترابی )1377گیوی )

دار بین تولید مشاهده  ( وجود ارتباط آماری معنی1389)

پیش تولید  و  صحیح شده  انتخاب  بر  داللت  شده  بینی 

انجام  برای  دارد.  ارزیابی  مناسب  روش  و  فاکتورها 

بین   رگرسیونی  ارتباط  اراضی،  تناسب  کمی  ارزیابی 

نتایج آن  شاخص اراضی و تولید واق عی ایجاد شده که 

 (.  3است )شکل صورت نمودار نشان داده شدهبه
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ton ha - 1تولید واقعی بر حسب 

. رابطه بین شاخص اراضی و مقدار تولید واقعی برای محصوالت مورد مطالعه -3شکل  

 

دهنده  نتایج ارزیابی کمی تناسب واحدهای اراضی نشان
اراضی برای   تناسب واحدهای  این است که کالس کمی 
برای   و  مناسب  کالس  دارای  جو  و  گندم  محصوالت  
محصوالت ذرت و آفتابگردان دارای کالس نسبتاً مناسب 

های ارزیابی کمی برای تمامی  کالس(.  4جدول)باشند  می

باالتری   یا  و  برابر  سطح  در  مطالعه  مورد  محصوالت 
گیرند که دلیل آن سطح  های کیفی قرار مینسبت به کالس

. مدیریت نسبتاً باال و شرایط اقلیمی و خاک مناسب است
مطلب  شاخص این  موید  نیز  شده  محاسبه  خاک  های 
نتیجه.  هستند مطالعات  این  نتایج  با  نیا رستمیگیری 

 جو 

ص
اخ

ش
 

ی 
ض

را
ا
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(  1378)کش  و محنت(  1386)جاللیان و همکاران   ،  (1389)
 . مطابقت دارد

 

 .و شاخص مدیریت( تولید بر حسب کیلوگرم در هکتار)های کمی تناسب اراضی برای محصوالت مورد مطالعه کالس -4جدول

 محصول 

 

واحد 

 اراضی

 آفتابگردان  ذرت جو گندم 

 تولید 

 برآورد

 شده

کالس  

 کمی 

شاخص  

 مدیریت 

تولید 

 برآورد

 شده

کالس  

 کمی 

شاخص  

 مدیریت 

تولید 

برآورد

 شده

کالس  

 کمی 

شاخص  

 مدیریت 

تولید 

برآورد

 شده

کالس  

 کمی 

شاخص  

 مدیریت 

1.1 5047 2S 73/0 4502 1S 76/0 5158 2S 46/0 2181 2S 37/0 

1.2 5379 1S 75/0 4940 1S 79/0 7520 2S 66/0 2877 2S 42/0 

1.3 4064 2S 59/0 3488 2S 53/0 5023 2S 41/0 2117 2S 33/0 

1.4 5010 2S 73/0 4850 1S 74/0 6690 2S 53/0 2746 2S 4/0 

1.5 5482 1S 78/0 4980 1S 62/0 7305 2S 64/0 3182 2S 52/0 

1.6 4527 2S 59/0 4030 2S 63/0 6251 2S 52/0 2462 2S 37/0 

2.1 5310 1S 75/0 4713 1S 76/0 7251 2S 56/0 2760 2S 42/0 

2.2 4434 2S 45/0 4792 1S 46/0 5783 2S 36/0 2727 2S 33/0 

2.3 4780 2S 47/0 4194 2S 49/0 6338 2S 41/0 2384 2S 37/0 

2.4 3925 2S 36/0 3437 2S 47/0 4229 2S 29/0 1490 2S 18/0 

2.5 3900 2S 29/0 3477 2S 53/0 5641 2S 41/0 2178 2S 29/0 

3.1 4906 2S 63/0 4504 1S 76/0 6284 2S 47/0 2358 2S 35/0 

3.2 5274 1S 75/0 4770 1S 79/0 6860 2S 58/0 2710 2S 44/0 

3.3 4815 2S 66/0 4295 1S 67/0 7056 2S 62/0 2837 2S 42/0 

3.4 5810 1S 82/0 5147 1S 88/0 7773 2S 68/0 2839 2S 5/0 

3.5 5967 1S 85/0 5215 1S 88/0 7840 2S 68/0 3332 2S 59/0 

4.1 1145 1N - 2805 2 S 17/0 1576 1N - 510 1N - 

4.2 935 1N - 2246 2S 26/0 1228 1N - 313 1N - 

4.3 1044 1N - 3437  2S 37/0 1445 1N - 471 1N - 

5.1 5350 1S 73/0 4583 1 S 77/0 6317 2S 55/0 2750 2S 5/0 

 

های کمی تناسب اراضی طبق روش  حدود کالس

( تولید  1991سایس  و  بحرانی  تولید  از  استفاده  با   )

آنها در جدول   مقادیر  و  آمده    5پتانسیل مشخص شده 

نطقه مورد مطالعه  مکمی    های تناسبنقشهاست. همچنین  

نشان داده شده    5برای محصوالت مورد نظر در شکل  

 است.

های متغیر و  آنالیزهای اقتصادی بر اساس هزینه

نهاده تولید  قیمت  و  شده  انجام  تولید  واحد  قیمت  و  ها 

های متغییر  بحرانی برای هر محصول با استفاده از هزینه

و قیمت هر واحد تولید محاسبه شده و نتایج آن در جدول  

شمالی  (در منطقه برآن1375خالصه شده است. ایوبی)  6

در هکتار  تن  6/2اصفهان برای تولید گندم مقدار بحرانی 

( نیز در منطقه دشت  1373کش )دست آورد. محنترا به 

تن در هکتار را بدست آورد. این نتایج    3/2شهرکرد مقدار  

می از  نشان  تأثیرپذیری  بر  عالوه  بحرانی  تولید  دهد 

نیز   محلی  بازارهای  به شرایط  اقتصادی کشور  شرایط 

قیمت اساس  بر  شده  ذکر  اعداد  دارد.  سال بستگی  های 

 درج شده است.  1392
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 (.  g  hak -1)های کمی تناسب اراضی برای محصوالت مورد مطالعه حدود کالس -5جدول

N S3 S2 S1  محصول 

23/1228>  6/23-1910/1228  6-5085/1910  5085<  گندم  

> 5/1093  1701 – 5/1093  75/4233-  1701  75/4233  <  جو 

2025>  2025-3150  ذرت 8155< 8155-  3150 

528>  24/528-821  24-4038/821  4038<  آفتابگردان  

 

 
. نقشه پراکنش جغرافیایی تناسب کمی اراضی منطقه مورد مطالعه-5شکل  

 

می نشان  اقتصادی  آنالیزهای  برای  نتایج  تولید  دهد 
آفتابگردان به مقدار هزینه بیشتری در واحد سطح نسبت  
به سایر محصوالت نیاز بوده و دلیل این امر تولید سنتی  

باشد. پس  این محصول و هزینه باالی کارگر در منطقه می
رتبه و جو در  گندم  آن ذرت،  دارند.  از  قرار  بعدی  های 

)جدول مدیریت  سطح  تعیین  می4نتایج  نشان  که  (  دهد 
واحدهای  م جز  به  ذرت  و  جو  گندم،  حصوالت 

در بقیه واحدها دارای سطح مدیریت در    2.5و 2.2،2.3،2.4
مربوطه    5/0-78/0دامنه جدول  راهنمای  طبق  که  بوده 

(، سطح مدیریت کشت این محصوالت در منطقه  2)جدول
متوسط به باال است. شاخص مدیریت برای آفتابگردان  

ه که دلیل اصلی آن  در اکثر واحدهای اراضی پایین بود
واریته کاشت  عدم  عدم  و  سنتی  تولید  و  مناسب  های 

است.   محصول  این  تولید  در  مکانیزاسیون  کاربرد 
( همکاران  و  مدیریت 1386جاللیان  نیز شاخص سطح   )

به  مهران  دشت  منطقه  در  را  ذرت  و  گندم  کشت  برای 
محاسبه نمودند    54/0-81/0و52/0-84/0ترتیب در دامنه

نشان این  دهندکه  برای  باال  و  متوسط  مدیریت  سطح  ه 
دهد تناسب کمی نشان می 5محصوالت بود. نتایج جدول  

دارای   و جو  گندم  مورد  اراضی در  در عمده واحدهای 
و   ذرت  و  بوده  مناسب  نسبتاً  و  مناسب  کمی  کالس 
آفتابگردان عمدتاً دارای کالس تناسب کمی نسبتاً مناسب  

نتیجه در  و  کاهش محصول  علت  کاهش کالس    هستند. 
مسائل   فقط  مطالعه  مورد  محصوالت  در  کمی  تناسب 
مربوط به محدودیتهای موجود   مدیریتی نبوده و عمدتاً 

  باشد. در خاک می
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 .هزینه های متغیر و تولید بحرانی برای هر محصول در هکتار نتایج آنالیزهای اقتصادی، -6جدول 

 آفتابگردان  ذرت جو گندم  ( Rial  ha -1ها ) هزینه

 2500000 2500000 2500000 2500000 ورزیعملیات آماده سازی و خاک 

 3500000 3500000 1500000 1700000 کود شیمیایی و دامی 

 3200000 800000 500000 500000 هزینه کاشت بذر

 1500000 3750000 1050000 1320000 قیمت نهاده کاشت شده 

 3000000 2000000 1000000 1000000 سموم مصرفی

 3200000 3200000 1600000 2400000 آبیاری 

 4500000 3000000 2000000 2500000 کارگر

 3000000 1000000 1000000 1500000 برداشت 

 2000000 500000 400000 500000 حمل و نقل 

 13920000 11550000 20250000 26400000 (Rial  ha -1جمع کل هزینه های متغیر)

 8200 7500 9000 45000 (Rial  kg -1قیمت هر واحد دانه) 

 - - 2000 2000 ( Rial  kg -1قیمت هر واحد کاه)

 10200 9500 900 45000 (Rial  kg -1قیمت هر واحد تولید) 

 7/1364 1215 2250 6/586 (kg  ha -1تولید بحرانی)

آوری شده  استفاده از اطالعات اقتصادی جمعبا    

در ارتباط با محصوالت مورد  (  6جدول)از منابع مختلف  

بررسی، سود ناخالص محصوالت مورد مطالعه در هر  

واحد اراضی تعیین شده و سپس با مقایسه سودآوری  

تناسب  کالس  محصول  هر  برای  اراضی  واحد  هر 

ارائه    7اقتصادی اراضی تعیین شد که نتایج آن در جدول  

 .  شده است

در   ناخالص  سود  بیشینه  اساس  بر  نهایت  در 

-دهای مختلف اراضی طبق روش فائو محدوده کالسواح

تعیین شدند   اقتصادی  تناسب نقشه(.  8جدول) های  های 

اقتصادی منطقه مورد مطالعه برای محصوالت مورد نظر  

 نشان داده شده است. 6در شکل 

دهد که بیشترین سود  نتایج این تحقیق نشان می

معادل برای  6/117ناخالص  هکتار  هر  در  ریال  میلیون 

در منطقه مورد مطالعه .  باشدمی  3.5آفتابگردان در واحد  

کشت آفتابگردان نسبت به سایر محصوالت سودآوری  

میزان   کمترین  دارای  جو  کشت  و  داشته  بیشتری 

 .سودآوری است

 کلی  نتیجه گیری 

در قسمتهای شور منطقه میزان تولید محصوالت  

-باشد که میسایر قسمتها کمتر میکشاورزی نسبت به 

های آبیاری نوین و عدم استفاده  توان با استفاده از شیوه

را    ثانویه شوریاز آبهای شور جهت آبیاری این اراضی 

انتخاب   اقتصادی،نظر  از  .  کرد  کنترل   مؤثری   طرز به

شوری   به  مقاوم  قسمتهای  محصوالت  در  کشت  جهت 

شود قبل  می  پیشنهادلذا    ،تواند حائز اهمیت باشدمیشور  

های  توجه به محدودیتاز کشت، الگوی کشت متناسب با 

شموجود   زده  ضعف    .ودتخمین  به  توجه  با  همچنین 

از سیستم استفاده  و  بهمدیرت کشت  منظور  های سنتی 

های نوین را جایگزین  توان روشوری  میافزایش بهره 

نمود.  روش فعلی  راستای  های  در  تحقیق  این  نتایج 

وبرنامهتصمیم  بهگیری  محلی  انتخاب  ریزی  منظور 

تواند استفاده  بهترین محصول جهت کشت در منطقه    می

 . شود
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   (هکتار درهزارریال ) در هکتار  کیلوگرمبرحسب   تولید شده های اقتصادی اراضی و سود ناخالص محصوالتکالس -7جدول  

 محصول 

 

واحد 

 اراضی

 آفتابگردان  ذرت جو گندم 

تولید 

 واقعی 

سود  

 ناخالص 

کالس  

 تناسب

تولید 

 واقعی 

سود  

 اخالص ن

کالس  

 تناسب

تولید 

 واقعی 

سود  

 ناخالص 

 

کالس  

 ناسبت

تولید 

 واقعی 

 

سود  

 ناخالص 

 

کالس  

 بستنا

1.1 5000 37080 1S 4300 29300 1S 5000 24000 2S 2000 63600 2S 

1.2 5100 38100 1S 4500 31200 1S 7200 44550 1S 2300 77100 2S 

1.3 4000 26880 2S 3000 16950 3S 4500 20250 3S 1800 54600 3S 

1.4 5000 37080 1S 4200 28350 1S 5800 31950 2S 2200 72600 2S 

1.5 5300 40140 1S 3500 21700 2S 7000 42750 1S 2800 99600 1S 

1.6 4000 26880 2S 3600 22650 2S 5700 31050 2S 2000 63600 2S 

2.1 5100 38100 1S 4300 29300 1S 6100 34650 2S 2300 77100 2S 

2.2 3100 17700 3S 2600 13150 3S 4000 15750 3S 1800 54600 3S 

2.3 3200 18720 3S 2800 15050 3S 4500 20250 3S 2000 63600 2S 

2.4 2500 11580 3S 2700 14100 3S 3200 8550 3S 1000 18600 3S 

2.5 2500 11580 3S 3000 16950 3S 4500 20250 3S 1600 45600 3S 

3.1 4300 29940 2S 4300 29300 1S 5200 26550 2S 1900 59100 2S 

3.2 5100 38100 1S 4500 31200 1S 6300 36450 1S 2400 81600 2S 

3.3 4500 31980 2S 3800 24550 2S 6800 40950 1S 2300 77100 2S 

3.4 5600 43200 1S 5000 35950 1S 7500 47250 1S 2700 95100 1S 

3.5 5800 45240 1S 5000 35950 1S 7500 47250 1S 3200 11760 1S 

4.1 - - 1N 1000 2050 1N - - 1N - - 1N 

4.2 - - 1N 1500 2700 1N - - 1N - - 1N 

4.3 - - 1N 2100 8400 1N - - 1N - - 1N 

5.1 5000 37080 1S 4400 30250 1S 6000 33750 2S 2700 95100 1S 

 

 

 .(Rial  ha -1)های تناسب اقتصادی برای محصوالت مورد مطالعه سود ناخالص و حدود کالس بیشینه-8جدول
N S3 S2 S1 سود ناخالص  بیشینه  محصول  

0>  0-22620000  22620000-33930000  گندم  45240000 33930000< 

0>  0-17975000  17975000-26962500  جو 35950000 26962500< 

0>  0-23625000  23625000-35437500  ذرت 47250000 35437500< 

0>  0-5880000  5880000-88200000  آفتابگردان  11760000 88200000< 
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.تناسب اقتصادی اراضی منطقه مورد مطالعهنقشه پراکنش جغرافیایی -6شکل  
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