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Land suitability classification is a useful management method to ensure using the planned and 

sustainable agricultural land according to their potential. Therefore, the suitability of irrigated 

plains in Iran was evaluated for wheat, barley, grain maize, rice and triticale in the years 2017 

to 2022. The results showed that 1.4 million ha of the studied lands for wheat are in highly 

suitable class (S1), 2.8 million ha in moderately suitable class (S2), 1.39 million ha in 

marginally suitable class (S3), lands with an area of 524,531 ha in currently unsuitable class 

(N1) and 199,503 ha in permanently unsuitable class (N2). For barley, about 1.3 million ha 

are in S1 class, 2.2 million ha in S2 class, S3 class lands with an area of 1.3 million ha, about 

501 thousand ha in N1 class and 489 thousand ha in N2 class. About 39 thousand ha for grain 

maize are in S1 class, 1.1 million ha in S2 class, S3 class lands with an area of 1.6 million ha, 

853 thousand ha in N1 class and 999 thousand ha in N2 class. For rice cultivation, there are 

310 thousand ha of land in S2 class, S3 class lands with 1.5 million ha, 877 thousand ha in N1 

class and 949 thousand ha in unsuitable N2 class. There are 127,000 ha of land for Triticale in 

S1 class, about 549,000 ha in S2 class, 323,000 ha of land in S3 class, about 97,000 ha in N1 

class and 83,000 ha in N2 class. Statistical analysis of the data showed that the separation of 

land suitability classes for all crops has acceptable accuracy. The main limiting characteristics 

were; texture, salinity/alkalinity, slope, drainage and in some areas climatic characteristics. 

With regard to the distinction of suitable and unsuitable lands, the application of the obtained 

results can be effective into correct programming for sustainable exploitation, production and 

cultivation pattern development. 
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آبی  ها برای کشت غالت در اراضی تحت کشتی اراضی و تعیین درجه تناسب آنهاتحلیل محدودیت

 ایران
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 غالت، 

 .ياراض یهاتیمحدود

 

 یکشاورز ياراض داریشده و پا یزیراز استفاده برنامه نانیاطم یبرا دیمف يتیریروش مد کی يتناسب اراض یبندطبقه
گندم، جو،  یبرا 1400تا  1395 یهاسال يکشور ط يآب یهادشت ياراض نیاست. بنابرا شانیهالیبا توجه به پتانس

 4/1گندم،  کشت یمشخص کرد که برا جیقرار گرفت. نتا ياراضتناسب  يابیمورد ارز کالهیتیبرنج و تر ،یانهداذرت
 ونیلیم 4/1، (S2)هکتار در کالس نسبتاً مناسب  ونیلیم 08/2، (S1)مناسب  اریدر کالس بس يهکتار از اراض ونیلیم

( و N1ر هکتار در کالس نامناسب در حال حاضر )هزا 524به مساحت  ي(، اراضS3) يهکتار در کالس تناسب بحران
 S1 ،2/2هکتار در کالس  ونیلیم 3/1. در مورد جو، حدود باشندي( مN2) يهزار هکتار در کالس نامناسب دائم 503

هزار هکتار در کالس  501هکتار، حدود  ونیلیم 3/1به مساحت  S3کالس  يو اراض S2هکتار در کالس  ونیلیم
N1  تار در کالس هزار هک 489وN2 در کالس  یاذرت دانه یهکتار برا رهزا 39، قرار گرفته است. حدودS1 ،1/1 

و  N1هزار هکتار در کالس  853هکتار،  ونیلیم 6/1به مساحت  S3کالس  ي، اراضS2هکتار در کالس  ونیلیم
 S3کالس  ي، اراضS2س هزار هکتار در کال 310کشت برنج،  یاند. براقرار گرفته N2هزار هکتار در کالس  999

قرار دارند.  N2هزار هکتار در کالس نامناسب  949و  N1هزار هکتار در کالس  877 ار،هکت ونیلیم 5/1به مساحت 
کالس  ي، اراضS2هزار هکتار در کالس  549، حدود S1در کالس  کالهیتیتر یهزار هکتار برا 127به وسعت  ياراض
S3  هزار هکتار در کالس  97هزار هکتار، حدود  325به مساحتN1  سهزار هکتار در کال 83و N2  قرار گرفته

دقت  یهمه محصوالت دارا یبرا يتناسب اراض یهاکالس کیها نشان داد که تفکداده یآمار لیو تحل هیاست. تجز
 يو در برخ pH ،يزهکش ب،یش ت،یائی/قلیمحدودکننده؛ بافت، شور یهامشخصه نیتر. عمدهباشديقابل قبول م

 توانديم جینتا یریمناسب از نامناسب، به کارگ يشدن اراض زیتما. با توجه به مباشديم يمیاقل یهاناطق مشخصهم
 کشت موثر باشد. یالگو نیو تدو داریپا دیتول ،یبرداربهره یدرست برا یزیردر جهت برنامه
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 1959 ...های اراضی و تعیین درجه تناسب تحلیل محدودیت دمحمدی و همکاران:سی پژوهشی( -)علمی 

 دمه مق

غذایي که به سرعت در حال افزایش است، نیاز به منابع طبیعي پایدار در قرن برای پاسخگویي به تقاضای فزاینده جمعیت جهان به مواد 
های نامناسب اراضي و فشار برای برآوردن نیازهای روزافزون غذا، بیست و یکم افزایش یافته است. تغییرات آب و هوایي جهاني، کاربری

 & Ozkan et al., 2020; Kilicکنند )به ویژه خاک را تهدید مي به طور قابل توجهي تولید جهاني کشاورزی، امنیت غذایي و منابع طبیعي

Gunal, 2021 .)های کشاورزی و منابع منابع طبیعي مورد استفاده بشر خاک است چرا که خاک زیربنای کلیه فعالیت ینتریکي از مهم
برداری از آن موجب رد و هرگونه اشتباه در بهرهبرداری از خاک دابستگي به نحوه بهره موجودات زنده به ویژه انسانطبیعي است و حیات 

برداری از خاک باید . در نتیجه بهره(Seyedmohammadi et al., 2019b; Sengupta et al., 2022) گردداز بین رفتن این منبع با ارزش مي
در بایستي ر همواره بش. بنابراین، یب نبیندای باشد که ضمن رسیدن به حداکثر تولید، این منبع با ارزش برای استفاده آیندگان آسبه گونه

 ,.Saha et alضروری است اقداماتي موثر و کاربردی انجام شود )به این هدف  یابيو برای دست اشداندیشه استفاده بهینه از منابع حیاتي ب

2021; Sarkar et al., 2021). 
. گذارندمثبت یا منفي بر منحصر به فرد بودن آن تأثیر ميطور عنصری منحصر به فرد بوده و استفاده کنندگان از آن به اراضي

 Akbari etکارهای استفاده بهینه است )از جمله راهو افـزایش تولیـد محصوالت زراعي و باغي  اراضي کشاورزیتر از اسـتفاده مطلـوب

al., 2022; Kilic et al., 2022 .)کشت  ریـي مناسـب چنداني برای افزایش سطح زدیگـر، اراض بایستي به این موضوع مهم توجه داشت که
سب تنا»تحلیل افزایش یابد.  با لحاظ حفاظت از منابع موجود، میزان عملکرد در واحد سطح اراضي موجود ضروری است ،بـاقي نمانـده

الگوهای کاربری که تعیین شکل مناسب کاربری بهینه اراضي کشاورزی است در صورتي آل براییک رویکرد ایده« اراضي کشاورزی
برای  (.Saha et al., 2021مشکالت زیست محیطي، انحطاط و تخریب را به دنبال داشته باشد )تواند طور مسلم ميبرنامه اجرا شود بهبي

 و دارا بودن اطالعات دقیق از وضعیت خاک و بودهنیل بدین مقصود، ارزیابي و مدیریت خاک و اراضي از اهمیت روز افزوني برخوردار 
ای است که منجر به ای بسیار مهم در زنجیرهارزیابي اراضي حلقه. های آگاهانه و آمایش سرزمین استگیریاراضي پیش نیاز تصمیم

های اراضي ارزیابي مناسب و به موقع اراضي بر اساس ویژگي . بنابراینگرددها خاک ميآن ینترمدیریت پایدار منابع اراضي از جمله مهم
 ;Etedali & Givi, 2013; Seyedmohammadi et al., 2017) است انکارناپذیر يتای کاربری برای حل این مشکل ضرورهو نیازمندی

Rukhsana and Molla, 2022.) 
های های ذاتي و بالقوه سرزمین هر منطقه، توانایيزیست برای مواجهه با قابلیتتناسب اراضي، با تجزیه و تحلیل سازگاری با محیط

هدف اصلي آن پیش بیني قابلیت ذاتي یک واحد اراضي برای پشتیباني کند. حمایت از یک الگوی کاربری مشخص را احراز مي خاک جهت
 ,.de la Rosa & Sobral, 2008; Saha et al) از یک کاربری خاص و تعیین درجه سودمندی اراضي برای استفاده بالقوه یا آینده است

ي تناسب اراضي برای انواع غالت به صورت محلي، توسط محققین انجام شده است از جمله متعدد ارزیاب یها. پژوهش(2021
Seyedmohammadi (2018)  ای ارزیابي کرده که طبق دانهگندم، جو و ذرتهکتار از اراضي دشت مغان را برای محصوالت  12000حدود

 هاقلیائیت خاکعمق مؤثر خاک، شوری و ، شیب یافته وتصاص اخای دانه ذرت و ترتیب به محصوالت جو، گندماولویت کشت بهنتایج 
هزار هکتار در دشت قزوین را برای کشت آبي گندم  60اراضي به وسعت حدود  Navidi et al. (2021) های محدودکننده بودند.ویژگي

تغییرات مکاني  Safari et al. (2017)، سدیم تبادلي، زهکشي و شوری خاک دارای محدودیت بودند. pHارزیابي کرده که خصوصیات شیب، 
 سنگریزه را عواملمتوسط درجه حرارت دوره رشد و درصد را مطالعه کرده و  تناسب اراضي بخشي از دشت زنجان برای کشت گندم آبي

گرافي و خاک های توپواراضي منطقه توزانلي ترکیه را برای کشت گندم بر پایه ویژگي Kilic et al. (2022) محدودیت گزارش نمودند. 
های نامناسب مورد ارزیابي تناسب قرار داده و عوامل شیب و ضخامت کم خاک را باعث قرار گرفتن وسعت زیادی از اراضي در کالس

اراضي منطقه پنجاب پاکستان را برای کشت برنج ارزیابي کرده و بافت خاک را عامل مهمي در رشد  Raza et al. (2018)اند. گزارش کرده
 Seyedmohammadi et al. (2019b)هایي از اراضي منطقه مغان برای کشت آبي جو توسط این محصول بیان کردند. بررسي بخش و توسعه

 Moisa et al. (2022)اند. ای از اراضي شدهمشخص کرد که فاکتورهای شوری یا قلیائیت و شیب باعث نامناسب شدن قسمت قابل مالحظه
تیوپي، پتانسیل اراضي منطقه دیدسا را برای کشت این محصول، ارزیابي تناسب اراضي کردند تا ضمن به دلیل اهمیت محصول ذرت در ا

جهت  Tashayo et al. (2020a)ریزان قرار دهند. تعیین درجه تناسب اراضي، اطالعاتي در جهت افزایش عملکرد در اختیار زارعان و برنامه
های ایشان منطقه مرودشت، اراضي را برای کشت ذرت مورد ارزیابي قرار دادند. یافتههای اراضي آهکي و شور و سدیمي بررسي محدودیت

های محدودیت Pilevar et al. (2020)باشند. و شیب عوامل اصلي نامناسب بودن اراضي مي pHمشخص کرد که بافت خاک، شوری، 
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های اراضي ه و ضمن تعیین درجه تناسب اراضي، محدودهاراضي واقع شده در جنوب غربي نیشابور را برای کشت ذرت و گندم بررسي کرد
میلیون هکتار  12اراضي به وسعت حدود  Mugiyo et al. (2021)مستعد و غیرمستعد را برای کشت محصوالت ذکر شده مشخص کردند. 

چشم بلبلي ارزیابي تناسب اراضي  نما، برای کشت دیم سورگوم و لوبیایهای اقلیم، خاک و زمیندر آفریقای جنوبي را با استفاده از داده
باشد. از ایرادات اساسي این قرار دادند. نتایج ایشان مشخص کرد که مهمترین عامل محدودیت برای کشت این محصوالت بارندگي مي

شده ن مطالعه این است که از خصوصیات خاک فقط عمق خاک در فرآیند ارزیابي به کار گرفته شده و سایر خصوصیات خاک اهمیت داده
پتانسیل اراضي مالزی و اندونزی را برای کشت نخل روغني بر  Tapia et al. (2021)تواند دقت نتایج را با ابهام روبرو کند. است و این مي

تواند زیرکشت نخل میلیون هکتار اراضي جدید مي 5/4نما، خاک و اقلیم بررسي کردند. نتایج مشخص کرد که اساس خصوصیات زمین
آلي اند. در این مطالعه از خصوصیات خاک فقط عمق، بافت و کربنهای غالب بودهآلي محدودیتر گیرد. زهکشي، شیب و کربنروغني قرا

 در تعیین پتانسیل اراضي استفاده شده، که به دلیل در نظر نگرفتن سایر خصوصیات خاک، دقت نتایج پایین خواهد بود.
ای به خود گرفته است. از آنجا که خودکفایي یکي از ابعاد تازهبوده که  غذایيامنیت ، بحث یکي از مباحث مهم در کشورهاامروزه 

 باشد. غالتپذیر ميامکانمواد غذایي لید تو افزایش مدیریت درست اراضي و باشد، دستیابي به این مهم از طریقميامنیت غذایي  اصول
نقش مهمي در سالمت جسمي و همچنین تولید و مصرف مواد غذایي  ای درجایگاه ویژهبوده که محوری و کلیدی کشاورزی  تمحصوال

بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه ارزیابي  نماید.. بنابراین بررسي پتانسیل اراضي برای کشت غالت ضروری ميدنو ذهني مردم جامعه دار
در مقیاس ملي نبوده و جامع نیستند. ها آن تناسب اراضي برای محصوالت غالت در سطح کشور، در مقیاس کوچک بوده و هیچکدام از

های اراضي بنابراین برای استفاده بهینه و پایدار از اراضي کشاورزی، این پژوهش با هدف ارزیابي وضعیت موجود و شناسایي محدودیت
یتیکاله انجام شد تا ای و ترتحت کشت آبي دارای مطالعات خاکشناسي سطح کشور برای کشت غالت شامل گندم، جو، برنج، ذرت دانه

های اراضي نیز شناسایي شده و در جهت مدیریت و ضمن مشخص شدن درجه تناسب اراضي برای کشت این محصوالت، محدودیت
 ریزان به ویژه در تدوین الگوی کشت، قرار گیرد.ریزی بهینه اراضي، مورد استفاده زارعان و برنامهبرنامه

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

میلیون  6آبي سطح کشور به وسعت حدود  دوده مورد مطالعه شامل اراضي دارای مطالعات خاکشناسي واقع شده در اراضي تحت کشتمح
ای پردازش شده و از اراضي دیم تفکیک گردید سپس (. اراضي تحت کشت آبي کشور با استفاده از تصاویر ماهواره1باشد )شکل هکتار مي

ات خاکشناسي بود در پژوهش مورد استفاده قرار گرفت که در قسمت مراحل پژوهش به تفصیل توضیح داده اراضي آبي که دارای مطالع
درصد هستند البته در برخي  3شده است. از نظر توپوگرافیکي اراضي مورد مطالعه در دشت واقع شده و بیشتر اراضي دارای شیب کمتر از 

های تحت کشت آبي مورد مطالعه، سازندهای زمین باشند. در اراضي دشتد نیز ميدرص 10نواحي به صورت موضعي دارای شیب تا حدود 
، شیست، کلریت، آبرفتي رسي بوده که به طور غالب های آهکي، تراورتنتوفو مربوط به رسوبات شناسي در شمال غرب کشور عمدتاً 

ته بوده و در آن مارن، ماسه سنگ و شیل نیز کم و بیش دیده باشد. در مناطق غرب بیشتر رسوبات آبرفتي کربنامربوط به دوره کواترنر مي
توان متشکل از قشر نازکي از رسوبات آبرفتي جوان در نظر گرفت که برروی رسوبات دریایي های ساحلي خزر را ميدشتشوند. مي

اکثر نواحي ایران در  کوهستان قرار دارند. اند و از ناحیه جنوب در تماس کلي بامیوپلیوسن و کواترنر به ضخامت چند هزار متر قرار گرفته
باشند. در مناطق جنوب و جنوب سازندهای غالب مي ،و شیل ي، گچيآهکسازندهای کنگلومرا، ماسه سنگ،  شامل رسوبات کرتاسهمرکزی 

، دار، مارن، رسچهای گبازالت، مارن ،های خاکستری، ماسه سنگهکآ ،دارهای گچشیل، آهک ،سازندهای دولومیتغرب بیشتر شامل 
سنگ شناسي ماسهترین سازند زمینشرق قدیمياست. در شمال تر متعلق به دوره کرتاسه تشکیل شدهو تشکیالت جوان های شیستيسنگ

و رسوبات تبخیری غالب هستند ریز  های دانههای آبرفتي، نهشتهها، پادگانهافکنه صورت مخروط به ،رسوبات کواترنرهای و شیل
(Aghanabati, 2004.) 

صورت متر و بیشتر بهمیلي 600سالیانه عمدتاً کمتر از  خشک بوده و بارش غرب بیشتر سرد و نیمهاقلیم در مناطق مطالعاتي شمال
متر است. در مناطق غرب میلي 100باشد. در مناطق مرکزی اکثراً آب و هوای گرم و خشک حاکم بوده و بارندگي کمتر از برف زمستانه مي

متر گزارش شده است. در شمال شرق بیشتر مناطق دارای میلي 800کشور آب و هوا بیشتر سرد و نیمه خشک بوده و بارش سالیانه کمتر از 
باشند. در جنوب متر در سال ميمیلي 400اقلیم کمي سرد تا گرم و نیمه خشک بوده و غالب نواحي مورد مطالعاتي دارای بارندگي کمتر از 
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 باشد.میلي متر مي 300هوای گرم و خشک غالب بوده و متوسط بارش ساالنه کمتر از و جنوب غرب 

 

 
های آبی رنگ(پراکنش اراضی کشاورزی تحت کشت آبی در سطح کشور )پهنه -1شکل   

 مراحل پژوهش

های آبي کشور، در دشت الهای و تریتیکبه منظور تعیین تناسب اراضي برای کشت محصوالت گروه غالت شامل گندم، جو، برنج، ذرت دانه
های تناسب در سازی مطالعات خاکشناسي و محاسبه مقادیر شاخص تناسب اراضي و تعیین کالسسازی، رقوميفرآیند تجمیع، آماده

 انجام شد: 1400تا  1395طي مراحل زیر در بازه زماني  واحدهای خاک
طي  با سطح دقت نیمه تفصیلي که مطالعات خاکشناسي گزارش 285تعداد  ها:سازی و پردازش دادهآوری مستندات، رقومیجمع

شده، مرجع های خاک کاغذی اسکن و زمینآوری گردید. نقشهدر موسسه تحقیقات خاک و آب انجام شده، جمع 1393تا  1338های سال
ها و نتایج ات مورفولوژیک خاکهای توصیفي شامل خصوصیتهیه شد. داده GISواحدهای خاک در محیط  سازی، الیهسپس با یکپارچه

شاهد شامل بافت و ساختمان، سنگریزه، عمق خاک، آهک، گچ، شوری و  خاکرخ 3460های آزمایشگاهي حدود مشاهدات میداني و تجزیه
 ملحق شدند. GISها به الیه واحد خاک در محیط قلیائیت و شیب اراضي بررسي شده، سپس این داده

لندست ای ماهواره یرتصاوپس از تهیه الیه اراضي تحت کشت آبي با استفاده از  مطالعات خاکشناسی: تهیه الیه اراضی آبی دارای
و الیه پوششي کشوری کاربری  (Anonymous, 2003) 1:250،000با مقیاس  ، نقشه کاربری اراضي2015، تصاویر ماهواره مودیس 2014

فراخوانده شده و الیه محدوده مطالعات خاکشناسي نیز به  GISدر محیط ، این الیه (Anonymous, 2002) 1:25000اراضي با مقیاس 
میلیون  6آن تهیه شد. در نهایت الیه اراضي کشاورزی آبي دارای مطالعات خاکشناسي به وسعت حدود  shape fileمحیط اضافه گردید و 

 . برای وضعیت اقلیم هم از نقشه خرد اقلیمباشدواحد خاک مي 11386هکتار برای مطالعات ارزیابي تناسب اراضي تعیین شد که شامل 
در نقاط مختلف  غالت(. همچنین دوره فنولوژیک Davatgar et al., 2019تهیه شده در موسسه تحقیقات خاک و آب استفاده شد ) کشاورزی

های خرد اقلیم ای پهنهنهایت دقت و حساسیت بر مبن های جهادکشاورزی باکشور با همکاری کارشناسان مراکز تحقیقات و سازمان
  (.Seyed Jalali et al., 2019bکشاورزی تهیه شد )
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کشت آبي محصوالت گندم، جو، ذرت  تناسب اراضي در واحدهای خاک برای شاخصبرای تعیین مقدار  محاسبات تناسب اراضی:
بر  نماهای خاک و زمین، مشخصهخورشیدنسبي و تابش درجه حرارت، رطوبت شاملآب و هوائي  هایمشخصه برنج، تریتیکاله، ای،دانه

نرم آب )افزار ارزیابي تناسب اراضي تهیه شده در موسسه تحقیقات خاک و با استفاده از نرم ،1اساس روش پارامتریک ریشه دوم، رابطه 
با زبان برنامه نویسي  Microsoft Visual Studioنویسي افزار ارزیابي تناسب اراضي به صورت یک برنامه تحت ویندوز، در محیط برنامه

C# )و روش اسکرام توسعه داده شده است (Navidi et al., 2019) نما محصوالت های اقلیم، خاک و زمینهای نیازمندیو با توجه به جداول
خاک، نقشه های تناسب به دست آمده در واحدهای (. سپس بر اساس شاخصSeyed Jalali et al., 2019a) فتمورد ارزیابي قرار گر غالت

 تناسب اراضي برای هر کدام از محصوالت تهیه گردید.

 ( 1رابطه 
𝐿𝑆𝐼 = 𝑅𝑚𝑖𝑛√

𝐴

100
×

𝐵

100
× … 

 ,.Sys et alباشد )و ... درجه مربوط به سایر خصوصیات مي A ،B: حداقل درجه، minR: شاخص تناسب اراضي، LSI، 1 در رابطه

1991.) 

 1MANOVA چندمتغیره تحلیل و تجزیه از ها،کالس تفکیک دقت ارزیابي برای: تناسب اراضیهای ارزیابی دقت تفکیک کالس
 اراضي تناسب هایکالس بین اراضي، تناسب ارزیابي در استفاده مورد نمازمین و خاک هایمشخصه مقادیر منظور، این برای شد. استفاده

 تفاوت دارای مختلف هایکالس در اراضي خصوصیات باشند شده تفکیک تيدرس به هاکالس کهصورتي در گرفت. قرار آماری تجزیه مورد
 ،3ویلکس المبدای ،2پیالیي هایآزمون از چندمتغیره هایتحلیل برای شد. خواهد حاصل تناسب هایکالس بین دارمعني اختالف و بوده

 پر تر،رایج بقیه از ویلکس المبدای آزمون چندمتغیره، هایآزمون بین در که داد نشان منابع بررسي شود.مي استفاده 5رویز و 4هاتلینگ
 این ارزش مقدار شد. استفاده اراضي تناسب هایکالس تفکیک دقت بررسي برای فوق آزمون از تحقیق این در است. تردقیق و کاربردتر

 بر و دارد ها()کالس هاگروه در صیاتخصو بیشتر تفاوت بر داللت شود نزدیک صفر مقدار به چه هر و دارد نوسان یک و صفر بین آزمون
 .(Sincich, and McClave 2012) است هاکالس بین در خصوصیات مقادیر تفاوت عدم از نشان باشد نزدیکتر یک به چه هر عکس

 فادهاست تناسب هایکالس در هاشاخص متوسط مقادیر از اراضي تناسب و خاک ،اقلیم هایشاخص مقادیر تفاوت بررسي برای همچنین
 از کدامیک که شود مشخص نیز هامحدودیت نظر از اراضي، تناسب مختلف هایکالس بین هاشاخص تفاوت بررسي ضمن تا شد

 افزارنرم محیط در آماری هایتحلیل و تجزیه است. شده محدودیت باعث ،نظر مورد کالس در دو هر یا خاک خصوصیات ،اقلیم خصوصیات
Statistics SPSS IBM شد. انجام 26 نسخه 

 بحثنتایج و 
ای، برنج و تریتیکاله مورد ارزیابي قرار گرفت های آبي کشور برای گروه محصوالت غالت شامل گندم، جو، ذرت دانهتناسب اراضي دشت

 .ودشهای اراضي برای کشت محصوالت فوق مشخص تا اراضي مستعد و غیرمستعد و همچنین محدودیت

 هاتناسب اراضی و محدودیت

نمای هر محصول به درجه تبدیل های اقلیم، خاک و زمینهای نیازمندینما و اقلیم با استفاده از جدولهای خاک، زمیندیر مشخصهمقا
شد، سپس شاخص تناسب اراضي در واحدهای خاک مورد بررسي، محاسبه گردید. پس از انجام محاسبات ارزیابي تناسب اراضي، کالس 

های غالب هر کالس برای محصوالت های تناسب اراضي به همراه محدودیته تعیین شد که وسعت کالستناسب اراضي در واحدهای نقش
ای، برنج و تریتیکاله به های تناسب اراضي برای کشت آبي محصوالت گندم، جو، ذرت دانههمچنین توزیع کالس، 1ذکر شده در جدول 

 ارائه شده است. 6تا  2های ترتیب در شکل
 
 

                                                                                                                                                                                
1Multivariate analysis of variance (MANOVA) 

2Pillai's Trace 

3Wilks' Lambda 

4Hotelling's Trace 

5Roy's Largest Root 
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 های غالب در هر کالسهای تناسب اراضی و محدودیتکالسوسعت  -1جدول 

 های غالبمحدودیت وسعت )هکتار( کالس تناسب محصول

 گندم

S1 4/1 میلیون - 
S2 2 بافت، زهکشي، شیب،  میلیونpH و سدیم تبادلي 
S3 4/1 بافت، آهک، گچ، سدیم تبادلي،  میلیونpHزهکشي و شیب ، 
N1 524 بودن، شوری و سدیمي  هزارpH آهک و گچ ، 
N2 503 هزار pHشوری و سدیمي بودن، بافت، آهک، گچ و زهکشي ، 

 جو

S1 3/1 میلیون - 
S2 2/2 بافت، زهکشي، اقلیم، شیب،  میلیونpH و سدیم تبادلي 
S3 3/1 بافت، آهک، گچ، سدیم تبادلي،  میلیونpHشیب و زهکشي ، 
N1 501 شوری و سدیمي بودن،  هزارpHک و گچ ، آه 
N2 489 هزار pHآهک، گچ، شوری و سدیمي بودن و زهکشي ، 

 ایذرت دانه

S1 39 هزار - 
S2 1/1 اقلیم، زهکشي، بافت و  میلیونpH 
S3 6/1 بافت، آهک، گچ،  میلیونpHاقلیم، شیب، سدیم تبادلي و زهکشي ، 
N1 853 شوری و سدیمي بودن، بافت، آهک، گچ هزار 
N2 999 وری و سدیمي بودن، ش هزارpHآهک، گچ و زهکشي ، 

 برنج

S1 - - 
S2 310 اقلیم، زهکشي و  هزارpH 
S3 5/1 میلیون pHاقلیم، بافت، آهک، گچ، شیب و سدیم تبادلي ، 
N1 877 شوری و سدیمي بودن، شیب، بافت، آهک، گچ،  هزارpH 
N2 949 هزار pHزهکشي ، شوری و سدیمي بودن، بافت، آهک، گچ، شیب و 

 تریتیکاله

S1 127 هزار - 
S2 549 هزار pHزهکشي و بافت ، 
S3 325 بافت، شوری/قلیائیت، زهکشي و  هزارpH 
N1 97 شوری و سدیمي بودن،  هزارpHآهک، گچ، شیب و زهکشي ، 
N2 83 شوری و سدیمي بودن، زهکشي،  هزارpHآهک، گچ ، 

 

 
های آبی کشورکشت آبی گندم در سطح دشت نقشه ارزیابی تناسب اراضی برای -2شکل   
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های آبی کشورنقشه ارزیابی تناسب اراضی برای کشت آبی جو در سطح دشت -3شکل   

 

 
 های آبی کشورای در سطح دشتنقشه ارزیابی تناسب اراضی برای کشت آبی ذرت دانه -4شکل 
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های آبی کشورشتنقشه ارزیابی تناسب اراضی برای کشت آبی برنج در سطح د -5شکل   

 

 
های آبی کشورنقشه ارزیابی تناسب اراضی برای کشت آبی تریتیکاله در سطح دشت -6شکل   
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 هامحصوالت مختلف با توجه به نوع محدودیتهای تناسب مقایسه کالس

و  محصوالت گندمهای آبي کشور برای کشت بیشترین وسعت اراضي دشت S2گردد، در کالس تناسب مشاهده مي 7همچنانکه در شکل 
همچنین به ترتیب از وسعت زیاد به کم اند. جو با عوامل فیزیکي خاک شامل بافت خاک، عمق، درصد سنگریزه، آهک و گچ محدود شده

خاک و شوری و قلیائیت  pHخاک و اقلیم منطقه برای گندم و زهکشي، اقلیم، شیب،  pH، زهکشي، شیب، شوری و قلیائیت، S2در کالس 
برای کشت گندم به ترتیب در اثر  S3اند. بیشترین مساحت اراضي کشاورزی محدود شده در کالس تناسب حدودیت ایجاد کردهبرای جو م

های تناسب بررسي کالسباشد. خاک، سیلگیری و شیب مي pHخصوصیات فیزیکي خاک عمدتاً بافت و آهک خاک، شوری و قلیائیت، 
S2  وS3 که مساحت اراضي محدودشده توسط عامل شوری و قلیائیت در محصول جو نسبت به کند برای این دو محصول مشخص مي

(. Strawn et al., 2019گندم کمتر است و این به دلیل مقاوم بودن جو نسبت به شوری و قلیائیت خاک در مقایسه با گندم مي باشد )
باشد باتوجه به اینکه جو نسبت به بیشتر از گندم مي ها اراضي محدود شده در اثر شرایط اقلیمي برای کشت جوهمچنین در این کالس

گندم به دمای بیشتری در مرحله رشد رویشي نیاز دارد بنابراین در این مرحله به دمای هوا حساس بوده و باعث محدودیت برای کشت آن 
محصول گندم و جو بیشتر با شوری  قابلیت کشت اراضي برای هر دو N1(. در کالس تناسب Sys et al., 1993در برخي مناطق شده است )

خاک، بافت و در برخي واحدها  pHپارامترهای اند. و قلیائیت و همچنین خصوصیات فیزیکي خاک از جمله بافت و گچ خاک محدود شده
عت بوده که قابلیت کشت وس N2مقدار گچ خاک، شوری و قلیائیت و زهکشي مهمترین عوامل محدودکننده اراضي واقع شده در کالس 

پارامترهای محدودکننده اقلیمي برای  .اندزیادی از اراضي قرار گرفته در این کالس را برای کشت آبي گندم و جو به شدت محدود کرده
، نیشابور و رشت(، جامهای زرقان، بیجار، قروه، تربتکشت آبي گندم در اراضي مورد بررسي شامل متوسط دما در سیکل رشد )شهرستان

باشد در سایر مناطق محدودیت اقلیمي برای رشد و کنارک چابهار( ميشهر و پیدان و شاهرود( و سبزینگي )جاسک، نیکدوره گلدهي )س
توسعه محصول گندم در سیکل رشد وجود ندارد. در مورد جو متوسط دما در مرحله گلدهي )زرقان فارس، گرگان، سرپل ذهاب، بیارجمند و 

اند. همچنانکه قباًل شهر و خدابنده( باعث محدودیت شدهینگي )داران، اسفراین، کنارک چابهار، نیکشاهرود( و متوسط دما در مرحله سبز
 اند. های اقلیمي قابلیت اراضي بیشتری را برای کشت جو نسبت به گندم کاهش دادههم اشاره شد محدودیت

ودیت غالب مربوط به پارامترهای اقلیمي است و دهد که محدنشان مي 7در شکل ای با برنج ذرت دانه S2تناسب  مقایسه کالس
خصوصیات فیزیکي غالباً بافت  S3خاک، زهکشي و بافت، آهک و گچ در مراتب بعدی قرار دارند. در کالس تناسب  pHخصوصیاتي ازجمله 

دیت ایجاد کرده است خاک بیشتر محدو pHای محدودکننده بود در صورتي که برای برنج خاک و آهک در واحدهای خاک برای ذرت دانه
خاک برای برنج  pHهستند که این مقدار  8/7بیشتر از  pHمشخص کرد که خاک این واحدها عمدتاً دارای  S3fبررسي واحدهای خاک 

روی برنج به این نتیجه رسیدند که  pHدر بررسي اثرات  Huang et al. (2017)(. 1993Sys et al ,.کند )محدودیت بحراني ایجاد مي
برای هر  S3ای از اراضي مورد بررسي در کالس شود. پارامترهای اقلیمي وسعت قابل مالحظهباعث محدودیت رشد برنج مي pHش افزای

شود. های تناسب تریتیکاله مشاهده نميیک از کالس که محدودیت اقلیم در هیچاند در صورتيای محدود کردهدانهدو محصول برنج و ذرت
های نامناسب برای هر دو محصول برنج و مل اصلي کاهش تناسب اراضي و نامناسب کردن اراضي در کالسشوری و قلیائیت خاک عا

 pHن بافت، آهک، های دیگری همچودهد. البته محدودیتای است و این حساسیت هر دو محصول به شوری خاک را نشان ميدانهذرت
خاک، بافت، آهک، گچ  pHتریتیکاله بیشتر خصوصیات حاصلخیزی از جمله در مورد شود. مشاهده مي 7ها در شکل و شیب در این کالس

های شرقي، غربي، اردبیل های اقلیمي در مورد برنج در اراضي آذربایجاناند. محدودیتها باعث کاهش تناسب اراضي شدهو شوری خاک
هرم(، خوزستان )دزفول و اهواز( و زنجان )خدابنده( و گلستان، متوسط دما در مرحله توسعه و سیکل رشد، در فارس )اقلید، ارسنجان و ج

ای متوسط باشد. در مورد ذرت دانهرطوبت نسبي و در مناطقي از گیالن، مازندران و زرین شهر اصفهان ساعات آفتابي در طول روز مي
اوه، اراک، جیرفت و خدابنده و رطوبت نسبي حداقل دما در اردبیل و سراب، ساعات آفتابي در طول روز در مراغه، میانه، تبریز، مرند، بناب، س

 اند. در اراضي شیراز، داران، کاشان، سرپل ذهاب باعث افت قابلیت اراضي برای کشت شده
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های : مشخصهs: زهکشی و سیلگیری، wهای مختلف تناسب اراضی )های متفاوت در کالسوسعت اراضی محدودشده با مشخصه -7شکل 

 قلیم(ا :c: توپوگرافی و t: حاصلخیزی، fئیت، : شوری و قلیاnفیزیکی، 

 های تناسببررسی دقت تفکیک کالس

ها روی اثرات مشخصه های تناسب اراضي وهای تناسب اراضي، برای بررسي دقت تفکیک کالسبین کالس 1تجزیه واریانس چندمتغیره
انجام شد. تجزیه چندمتغیره ذکر شده خاک مورد مطالعه،  هاینما در واحدهای خاک و زمینهای تناسب، با توجه به مقادیر مشخصهکالس

های دقت تفکیک کالس، (Esfandiarpoor Borujeni et al., 2010)در تحقیقاتي برای بررسي دقت واحدهای نقشه خاک تفکیک شده 
های تناسب و کالس( (Davatgar et al., 2012; Tripathi et al., 2015; Behera et al., 2018)حاصلخیزی در نقشه حاصلخیزی خاک 
نتایج تجزیه واریانس چندمتغیره با توجه ( استفاده شده است. Seyedmohammadi et al., 2019aاراضي تفکیک شده برای کشت آبي جو )

های تناسب اراضي از نظر خصوصیات خاک درصد مشخص کرد که بین کالس 99المبدای ویلکس در سطح احتمال  به ارزش آماره آزمون
هر چقدر به صفر نزدیک باشد  المبدای ویلکس(. ارزش آماره آزمون 2وجود دارد )جدول  داراختالف معني P-value<0001/0با  نمازمین و

                                                                                                                                                                                
1Multivariate analysis of variance (MANOVA) 
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بنابراین با توجه به تجزیه آماری  های تناسب مورد بررسي است.ها یا کالسها در بین گروهدار مقادیر مشخصهدهنده تفاوت معنينشان
ی تناسب اراضي برای همه محصوالت به هاتفکیک کالستوان گفت که ، مي2آماره آزمون المبدای ویلکس در جدول  فوق و مقادیر

 درستي و با دقت قابل قبول انجام شده است.
های اقلیم، خاک و تناسب اراضي واحدهای خاک مورد بررسي برای محصوالت مورد مطالعه، در همچنین مقادیر متوسط شاخص

های اقلیم، خاک و تناسب اراضي در (. بررسي همزمان مقادیر شاخص3ختلف تناسب اراضي مورد بررسي قرار گرفت )جدول های مکالس
ها عامل اصلي محدودیت خصوصیات خاک بوده و اقلیم محدودیت ایجاد های مختلف تناسب اراضي نشان داد که در برخي کالسکالس

در  S2اند. به عنوان مثال در کالس تناسب صوصیات خاک و اقلیم باعث محدودیت شدهها هر دوی خنکرده است و برای برخي کالس
ها به طور غالب مربوط به که در گندم محدودیتاند در صورتيمحصول برنج هر دو عامل خصوصیات خاک و اقلیم باعث محدودیت شده

 خصوصیات خاک است.
 

 (α=01/0) های تناسب اراضیی ویلکس بین کالستجزیه واریانس چند متغیره با آزمون المبدا -2جدول 
 F Hdf Edf P value آماره آزمون محصول

 <0001/0 36505 36 9/428 267/0 گندم
 <0001/0 37678 36 5/431 274/0 جو

 <0001/0 28636 36 7/199 432/0 ایدانهذرت
 <0001/0 15721 27 7/167 477/0 برنج

 <0001/0 6683 36 3/80 260/0 تریتیکاله

 
 های تناسب اراضیهای اقلیم، خاک و اراضی در کالسمقادیر متوسط شاخص -3جدول 

 کالس تناسب     
 محصول/ شاخص

S1 S2 S3 N1 N2 

      گندم

 8/86 2/87 8/87 5/87 7/88 اقلیم

 1/8 3/19 8/38 9/62 7/82 خاک

 8/7 8/18 9/37 2/61 2/81 اراضي

      جو

 2/88 3/87 2/87 4/88 2/92 اقلیم

 1/8 4/19 3/39 5/63 2/82 خاک

 8/7 9/18 9/37 4/61 6/81 اراضي

      یادانهذرت

 63 7/61 7/63 71 6/79 اقلیم

 1/8 9/21 3/44 67 7/85 خاک

 9/6 5/18 5/37 6/58 5/79 اراضي

      برنج

 16/62 34/61 61/61 53/60 - اقلیم

 09/7 32/22 57/41 79/70 - خاک

 03/6 83/18 66/34 22/55 - اراضي

      کالهیتیتر

 5/89 7/89 8/89 3/89 1/89 اقلیم

 9/7 2/19 4/38 6/60 8/81 خاک

 8/7 9/18 9/37 6/59 4/82 اراضي

 

 های شاخصدر ارتباط با عملکرد محصوالت در استان ی اراضیهاتفسیر مشخصه

میلیون تن تولید  8میلیون هکتار با حدود  96/1برای محصول گندم،  1399وسعت اراضي کشت شده به صورت آبي و مقدار تولید در سال 
 4/1هزار هکتار و  370های مورد بررسي، خوزستان با سطح زیرکشت شود، در بین استانمشاهده مي 4باشد. همچنانکه در جدول مي

های های محدودکننده اراضي در کالسترین مشخصه(. عمدهAhmadi et al., 2021میلیون تن تولید، دارای رتبه اول در سطح کشور است )
برای کشت  N2و  N1های تناسب باشد. همچنین کالسشامل مقدار آهک خاک، بافت، زهکشي، سیلگیری و شیب مي S3و  S2تناسب 

سیدیته خاک ها شوری و قلیائیت خاک، زهکشي و اآبي گندم در این استان مشخص کرد که مهمترین عوامل محدودکننده در این کالس
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های خوزستان را برای کشت گندم بررسي کرده و مهمترین عوامل محدودیت را شوری و بخشي از خاک Azadi et al. (2022)باشد. مي
در ارزیابي پتانسیل اراضي منطقه عقیلي استان خوزستان برای کشت آبي  Seyed Jalali et al. (2013)اند. ذکر کرده pHقلیائیت، آهک و 

اند. بررسي واحدهای خاک با صوصیات شوری و قلیائیت، آهک و زهکشي را عوامل اصلي محدودیت در این منطقه بیان کردهگندم، خ
توان گفت یکي ای بوده که مي( که خاک این واحدها دارای مقدار آهک و سدیم تبادلي قابل مالحظه5محدودیت اسیدیته نشان داد )جدول 

ها همین موضوع بوده و باعث نامناسب شدن اراضي این واحدها برای کشت آبي گندم شده است، ین خاکدر ا pHاز دالیل افزایش مقدار 
گردد. جهت بهبود ساختمان و نفوذپذیری خاک، وجود مقداری ها برميهای این مناطق عمدتاً به مواد مادری آهکي آنمنشاء آهک خاک
( از طرف دیگر در صورت افزایش بیش از حد مقدار Seyedmohammadi et al., 2019; Ostovari et al., 2020باشد )آهک ضروری مي

خاک و  pHباعث افزایش  های سدیم و کلسیمویژه از طریق آبکافت یونطور آهک و امالح سدیمي به دلیل اثرات نامطلوب در خاک به
صرف از جمله آهن و روی برای رشد و توسعه ای به ویژه عناصر کم منامناسب شدن محیط از طریق بهم ریختن تعادل عناصر تغذیه

 Dedeoğlua and Dengiz (2019)(. Spositi, 2016; Weil and Brady, 2016; Bleam, 2017; Ozkan et al., 2020محصول خواهد شد )

سب اراضي آهکي در بررسي درجه تنا Teshayo et al. (2020a; 2020b)در مطالعه اراضي سوگولکای آناتولي ترکیه برای کشت گندم و 
 .Sengupta et alاند. همچنین و آهک مربوط دانسته pHای را به زیادی مرودشت برای کشت ذرت و گندم، بهم ریختن تعادل تغذیه

را به دلیل تحت تاثیر قرار دادن جذب عناصر، عامل مهمي در حاصلخیزی خاک و تولید محصول ذکر کرده و بررسي  pHفاکتور  (2022)
های جاری و همچنین ها در فصول با بارندگي و نهایتاً سیالبي شدن آبطغیان رودخانهاند. زیابي تناسب اراضي ضروری دانستهآن را در ار

شدت تبخیر در مدت زمان طوالني از جمله عواملي هستند که سبب افزایش امالح خاک و مقدار شوری و قلیائیت و کاهش شدید توان 
گیرد. شوری خاک قرار مي N2ها، در نهایت این اراضي در کالس نامناسب اصالح بودن این محدودیت اراضي شده که به دلیل غیرقابل

مي تواند بر جذب مواد مغذی، فعالیت میکروبیولوژیکي، رشد و عملکرد اکثر محصوالت به ویژه غالت اثر منفي بگذارد. تنش شوری باعث 
جذب آب برای بزرگ شدن سلول در فرایند اسمزی، عدم تعادل در جذب  کاهش چرخه رشد و عملکرد محصول از طریق جلوگیری از

در یک مسیر تنظیم نشده توسط گیاه را  های سدیم و کلرهای منیزیم، کلسیم و پتاسیم برای عملکرد طبیعي سلول و جذب یونکاتیون
 (.Munns and Tester, 2008; Pilevar et al., 2020سبب شود )

 

 (Ahmadi et al., 2021های شاخص )ولید و متوسط عملکرد محصوالت در استانسطح زیرکشت، ت -4جدول 

 متوسط عملکرد )تن در هکتار( تولید )تن( سطح زیرکشت )هزار هکتار( استان محصوالت

 گندم

 76/3 1400000 370 خوزستان
 8/4 1300000 267 فارس
 4 521000 130 گلستان
 08/6 263000 43 تهران
 19/2 148000 67 وچستانسیستان و بل

 جو

 7/3 433000 117 خراسان رضوی
 6/3 344000 92 فارس

 2/4 210000 50 اصفهان
 045/5 68000 13 کرمانشاه

 78/1 20000 11 سیستان و بلوچستان

 *برنج

 7/5 1500000 269 مازندران
 98/4 1090000 220 گیالن

 05/5 904000 179 خوزستان
 04/6 602000 99 گلستان

 7/3 11000 3 سیستان و بلوچستان

 ایذرت دانه

 4/7 373000 49 خوزستان
 3/9 245000 26 کرمانشاه
 05/10 9000 918/0 همدان
 55/4 1400 313/0 گیالن

 باشد.*مقادیر تولید و متوسط عملکرد مربوط به محصول برنج برای شلتوک می
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 Ahmadiباشد )میلیون تن تولید مي 3/1هزار هکتار سطح زیرکشت و  267ای استان فارس با جایگاه دوم تولید گندم آبي در کشور بر

et al., 2021های های محدودکننده در کالسهای خاک و اراضي تقریباً شبیه اراضي استان خوزستان بوده و بیشتر مشخصه(. محدودیت
باشد که غالباً شوری و قلیائیت، بافت و آهک مي N2و  N1ی هاشامل بافت، آهک، شوری و سیلگیری و در کالس S3و  S2تناسب 

در بررسي تناسب اراضي  Zareian and Seyed Jalali (2009). باشندعمدتاً غیرقابل اصالح مي N2های ذکر شده در کالس محدودیت
 امل محدودکننده برای کشتدشت سروستان استان فارس برای کشت آبي گندم، آهک، بافت و شوری و قلیائیت خاک را مهمترین عو

قابل ذکر است که برخي از مناطق استان فارس از جمله سپیدان و زرقان بر خالف خوزستان برای رشد اند. گندم در این اراضي بیان کرده
 S1 بو توسعه محصول گندم دارای محدودیت در پارامترهای اقلیمي هستند. در مجموع وسعت اراضي مناسب به ویژه اراضي کالس تناس

های استان خوزستان نسبت به فارس ( که دلیل عمده کاهش کیفیت خاک2باشد )شکل در استان فارس بیشتر از خوزستان مي
باشد. اینکه مقدار تولید هایي به ویژه شوری و قلیائیت که عمدتاً به دلیل سیالبي شدن اراضي و تبخیر شدید ميمحدودکنندگي مشخصه

تن در  8/4یرکشت کمتر، نزدیک به مقدار تولید خوزستان است به دلیل متوسط عملکرد بیشتر استان فارس )استان فارس با وجود سطح ز
باشد. یکي دیگر از دالیل های زیر کشت استان فارس ميتن در هکتار( و همچنین شرایط بهتر خاک 76/3هکتار( در مقایسه با خوزستان )

 تواند مدیریت بهتر اراضي باشد.بیشتر بودن عملکرد در اراضي استان فارس مي
 ,.Ahmadi et alباشد )هزار تن تولید مي 521هزار هکتار و  130سومین استان در سطح کشور استان گلستان با سطح زیرکشت 

اراضي  های فارس و خوزستان کامالً متفاوت بوده و عمدتاً فاکتور زهکشيهای محدودکننده این استان در مقایسه با استان(، مشخصه2021
باعث کاهش توان اراضي و افت کیفیت تناسب برای کشت آبي گندم شده است. که دلیل آن شرایط  S3و  S2های به ویژه در کالس

در مطالعه  Mohammadi et al.(2008)تواند باشد. توپوگرافیکي، سنگین بودن بافت خاک و همچنین باال بودن سطح آب زیرزمیني مي
وسعت اراضي  اند.ن برای کشت گندم، خصوصیت زهکشي را عامل مهم محدودکننده در این اراضي ذکر کردهاراضي منطقه گنبد گلستا

های مذکور زیاد نسبت به کل اراضي تحت کشت آبي استان S1ویژه کالس های فارس و خوزستان بهمناسب گلستان در مقایسه با استان
 4(. به همین دلیل، مقدار تولید در واحد سطح استان گلستان )2یار کمتر است )شکل بوده و اراضي نامناسب در مقایسه با اراضي مناسب بس

هزار هکتار وسعت اراضي تحت کشت آبي  126باشد. استان خراسان رضوی دارای تن در هکتار( مي 7/3تن در هکتار( بیشتر از خوزستان )
در  S3و  S2های تناسب اراضي (. معیارهای محدودکننده کالسAhmadi et al., 2021باشد )هزار تن مي 528گندم بوده و مقدار تولید آن 

ناشي  pHها شامل بافت، شوری و محدودیت N2و  N1های این استان عمدتاً بافت، شیب و تا حدودی شوری و قلیائیت بوده و در کالس
در مطالعه  Pilevar et al. (2020)(. Sparks, 2003; Sposito, 2016باشد )از سدیمي بودن برخي واحدهای خاک )اثر آبکافت سدیم( مي

 اند.ذکر کرده pHهای غالب برای کشت گندم را شیب، شوری و قلیائیت و های منطقه نیشابور خراسان رضوی محدودیتبخشي از خاک
(. اراضي Ahmadi et al., 2021هزار تن در رتبه بعدی قرار دارد ) 456هزار هکتار اراضي تحت کشت آبي و تولید  91استان کرمانشاه با 

باشند. ای ميمناطق کرمانشاه عمدتاً دارای محدودیت بافت خاک، شیب و در برخي واحدها دارای شوری قابل مالحظه S2تناسب  کالس
تواند ساختمان خاک، ظرفیت نگهداری آب خاک، نفوذپذیری و تهویه بافت خاک ویژگي خیلي مهمي از خاک است که محدودیت آن مي

غالباً  N2و  N1های تناسب (. واحدهای خاک قرار گرفته در کالسKilic et al., 2022; Navidi et al., 2022را تحت تاثیر قرار دهد ) خاک
ها آید مقدار کربنات این خاکباشند و به نظر ميای ميمحدودکننده بوده و این واحدها دارای مقدار آهک قابل مالحظه pHدارای مقدار 

در بررسي  Seyed Jalali (2016). باشدشدید بوده و غیرقابل اصالح مي N2شده است که این محدودیت در کالس  pHش باعث افزای
اراضي دشت مرک استان کرمانشاه برای کشت گندم آبي، شیب، سنگریزه و آهک را مهمترین عوامل محدودیت بیان کرده است. نکته 

های تحت کشت آبي خراسان رضوی رمانشاه این است که با وجود اینکه وسعت خاکهای خراسان رضوی و کقابل توجه در مورد خاک
تن در هکتار؛  1/4های این استان کمتر است )متوسط عملکرد خراسان رضوی، بیشتر از کرمانشاه است ولي مقدار متوسط عملکرد خاک

های خراسان رضوی در ور نشان داد که محدودیت خاکتن در هکتار(. بررسي واحدهای خاک قرار گرفته در دو استان مذک 5کرمانشاه، 
اند )شکل واقع شده S1ها در کالس های استان کرمانشاه در رده مناسب و وسعت زیادی از آنمقایسه با کرمانشاه بیشتر بوده و عمده خاک

دهنده دقیق بودن خروجي ارزیابي تناسب نکنند و نشاهمدیگر را تایید مي S1(، بنابراین زیاد بودن مقدار عملکرد با وسعت زیاد کالس 2
 تواند باشد.باشد. همچنین یکي دیگر از دالیل، مناسب بودن مدیریت زارعان در استان کرمانشاه مياراضي مي

تن  08/6نشان داد که بیشترین عملکرد در استان تهران  های آبي کشوربررسي مقدار عملکرد متوسط در کشت آبي گندم در دشت
های واحدهای (. تحلیل مقادیر مشخصهAhmadi et al., 2021)باشد تن در هکتار مي 19/2و کمترین آن در سیستان و بلوچستان  در هکتار
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باشد در صورتیکه در سیستان ها در تهران مربوط به بافت خاک و شیب ميخاک تحت کشت آبي دو استان نشان داد که مهمترین محدودیت
باً مربوط به اقلیم )باال بودن متوسط دما در مرحله سبزینگي(، بافت خاک، زهکشي و مهمتر از همه مربوط به ها غالو بلوچستان محدودیت

های مورد بررسي سیستان، آبشویي از مناطق باالدست، سیالبي شدن شوری و قلیائیت خاک است که عامل افزایش شوری و قلیائیت خاک
در مطالعه  Piri Sahragard and Pahlavan-Rad (2020)ها شده است. ح در این خاکاراضي و شدت تبخیر بوده که باعث انباشت امال

اند. ها را به آبشویي اراضي باالدست و تبخیر زیاد مربوط دانستههایي از سیستان، دلیل زیاد شوری و قلیائیت خاکهای خاک بخشویژگي
خاک زیاد شده و جزء عوامل محدودکننده لحاظ شده است. در  pHوده، همچنین در برخي واحدهای خاک که مقدار قلیائیت قابل مالحظه ب

باشد که های مناسب در سیستان و بلوچستان کمتر از تهران ميتوان اذعان کرد کالسهای فوق، ميمجموع با توجه به شدت محدودیت
در استان تهران بیشتر بوده که  S1س تناسب دهد و وسعت اراضي مناسب بویژه کال( این واقعیت را نشان مي2نقشه تناسب اراضي )شکل 

 باشد.مقدار متوسط عملکرد در این استان مؤید این نتیجه مي

باشد. از مجموع میلیون تن تولید مي 6/2هزار هکتار با  691های آبي کشور، در دشت 1399سطح زیرکشت جو آبي در سال زراعي 
باشد هزار تن دارای بیشترین وسعت زیرکشت جو آبي و تولید مي 433هزار هکتار و  117اراضي کشت شده آبي در کشور، خراسان رضوی با 

(Ahmadi et al., 2021در اراضي مورد بررسي این استان هیچ محدودیت اقلیمي برای کشت آبي جو وجود ندارد. عمده .)های ترین مشخصه
و شوری و قلیائیت خاک  pHشامل بافت، شیب و تا حدودی  در اراضي این استان، S3و  S2های تناسب محدودکننده اراضي در کالس

برای کشت آبي جو در این استان مشخص کرد که مهمترین عوامل محدودکننده، بافت و  N2و  N1های تناسب باشد. همچنین کالسمي
در  Bagherzadeh and Mansouri Danshvar (2014). باشندغیرقابل اصالح مي N2تا حدودی شوری و قلیائیت خاک بوده که در کالس 

بررسي و ارزیابي تناسب اراضي استان خراسان رضوی برای کشت جو، بافت خاک، شیب و شوری و قلیائیت را مهمترین خصوصیات 
اند. مقایسه این واحدهای خاک برای دو محصول گندم و جو مشخص کرد که محدودیت شوری و قلیائیت محدودکننده اراضي ذکر کرده

خیلي کم بوده و این به دلیل مقاوم بودن گیاه جو در برابر شوری خاک است  S3و  S2های برای جو نسبت به گندم به ویژه در کالس
(Strawn et al., 2019 رتبه بعدی بیشترین سطح زیرکشت .) هزار تن تولید  344هزار هکتار و  92و تولید جو آبي، استان فارس با وسعت

شامل بافت، آهک، شیب و سیلگیری و در  S3و  S2های تناسب ها در کالسترین مشخصه(. محدودکنندهAhmadi et al., 2021باشد )مي
دهد گندم و جو نشان مي S3و  S2های تناسب کالس باشد. مقایسهغالباً بافت، آهک و شوری و قلیائیت خاک مي N2و  N1های کالس

ها برای جو جزئي بوده و این به دلیل مقاوم بودن آن است. قابل ذکر است که برخي از مناطق که محدودیت شوری و قلیائیت در این کالس
ی محدودیت در پارامتر اقلیمي استان فارس از جمله سپیدان و زرقان بر خالف خراسان رضوی برای رشد و توسعه محصول جو آبي دارا

در استان فارس بیشتر  S1)کم بودن متوسط دما در مرحله گلدهي( هستند. در مجموع وسعت اراضي مناسب به ویژه اراضي کالس تناسب 
 Pilevar(، ولي به دلیل وسعت زیاد اراضي تحت کشت در خراسان رضوی مقدار تولید آن بیشتر است. 3باشد )شکل از خراسان رضوی مي

et al. (2020) ای را شیب، های غالب برای کشت گندم و ذرت دانههای منطقه نیشابور خراسان رضوی محدودیتدر مطالعه بخشي از خاک
های دشت باروس فارس برای کشت گندم، جو و ذرت، در بررسي تناسب خاک Zareian et al. (2016)اند. ذکر کرده pHشوری و قلیائیت و 
استان اصفهان با  اند.هایي از اراضي بیان کردهرا باعث محدودیت و نامناسب شدن قسمت pHآهک، شوری و قلیائیت و خصوصیات شیب، 

(. در این استان Ahmadi et al., 2021هزار تن در جایگاه بعدی تولید جو آبي قرار گرفته است ) 210هزار هکتار و  50سطح زیرکشت 
باشد. قابل عمدتاً بافت و شوری یا قلیائیت خاک مي N2و  N1های اً بافت و شیب و در کالسغالب S3و  S2های های کالسمحدودیت

ذکر است که در منطقه داران این استان، محدودیت اقلیمي متوسط دما در مرحله سبزینگي باعث کاهش پتانسیل اراضي شده است. 
Ayoubi et al. (2001) تان اصفهان، درجه حرارت کم در طول مرحله رویشي، بافت و شوری در مطالعه اراضي منطقه براآن شمالي در اس

های این سه استان، نکته جالب توجه در بررسي محدودیتاند. خاک را مهمترین خصوصیات محدودکننده برای کشت آبي جو ذکر کرده
و از طرف دیگر محدودیت نداشتن های استان فارس که در بیشتر واحدها هم محدودیت ایجاد کرده حضور قابل مالحظه آهک در خاک

تن در هکتار و سیستان کمترین  045/5های ذکر شده است. کرمانشاه بیشترین عملکرد جو را، های مناسب در استانشوری در کالس
که  (. بررسي مقادیر خصوصیات خاک و اراضي در این دو استان مشخص کردAhmadi et al., 2021تن در هکتار را دارد ) 78/1عملکرد، 

 ها در اراضي مورد ارزیابي استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با تهران، بیشتر است و این با نتایج ما همخواني دارد.شدت محدودیت

 

 



  پژوهشی( -)علمی  1401 آذر ،9، شماره 53، دوره تحقیقات آب و خاک ایران 1972

 های شاخصمقادیر کمینه، بیشینه و متوسط خصوصیات خاک و اراضی و مساحت اراضی مطالعه شده در استان -5جدول 

 استان
 pH EC گچ آهک شیب آماره

سدیم 

 تبادلی
 شن سیلت رس

 *مساحت

 هکتار هزار % dSm)-1( - % واحد

 خوزستان
 96 88 74 95 160 3/9 5/91 89 5/8 بیشینه

 1 1 2 0 2/0 3/6 0 03/0 5/0 کمینه 679
 27 44 29 7/17 4/19 82/7 14/8 6/44 55/2 متوسط

 فارس
 95 72 72 88 188 08/9 80 89 10 بیشینه

 1 1 3 04/0 2/0 8/6 0 2 0 کمینه 747
 36 38 26 26 29/8 81/7 56/5 2/47 88/1 متوسط

 گلستان
 90 78 68 40 7/69 4/8 22 5/47 8 بیشینه

 1 1 4 6/0 07/0 9/6 0 5/0 1 کمینه 266
 18 47 35 5/16 4/11 88/7 98/1 5/16 49/1 متوسط

 اصفهان
 97 80 65 97 180 5/9 70 90 8 بیشینه

 1 1 1 0 04/0 9/6 0 0 5/0 هکمین 459
 44 29 27 26 8/6 7/7 4/4 36 3 متوسط

 کرمانشاه
 86 68 68 70 55 9 35 74 10 بیشینه

 1 6/2 1 0 0 2/7 0 0 0 کمینه 240
 21 41 38 4/6 8/1 75/7 3 29 3 متوسط

 مازندران
 99 78 82 22 33 8/8 19/0 48 6 بیشینه

 2 1 1 0 14/0 4/5 0 0 1 کمینه 363
 23 42 35 19/0 4/1 5/7 01/0 13 2/1 متوسط

 گیالن
 98 58 71 0 2/3 07/8 0 5/21 5/6 بیشینه

 5 1 1 0 11/0 4/5 0 3/7 0 کمینه 99
 33 33 34 0 55/0 52/6 0 15 1/1 متوسط

 همدان

 78 72 86 100 70 4/10 80 65 10 بیشینه

 1 1 7 71/0 18/0 5/7 0 5/0 1 کمینه 293

 31 35 35 34 9/1 04/8 7/9 45/27 3 متوسط

 خراسان رضوی
 94 71 77 75 132 9 32 5/62 5/6 بیشینه

 1 2 2 04/0 2/0 7 0 0 1 کمینه 288
 41 37 22 16 3/7 03/8 7/1 19 9/1 متوسط

 تهران
 90 64 69 57 65 7/9 17 62 10 بیشینه

 1 1 5 1 1/0 1/7 0 5/1 1 کمینه 176
 29 40 32 22 5/4 9/7 3/3 20 2 متوسط

 سیستان و بلوچستان
 95 84 66 100 376 7/9 46 27 5/3 بیشینه

 1 1 2 3 34/0 1/7 0 8 0 کمینه 107
 30 48 23 29 5/21 2/8 3/2 19 2/1 متوسط

 باشد.مساحت مربوط به اراضي آبي دارای مطالعات خاکشناسي مي*

 
میلیون تن تولید )شلتوک( بوده است.  5/4هزار هکتار با  855برای برنج،  1399در سال زراعي اراضي کشت شده آبي در سطح کشور 

طبق نتایج ارزیابي تناسب اراضي، در مناطق مورد مطالعه در این تحقیق )اراضي تحت کشت آبي دارای مطالعات خاک(، اراضي با کالس 
در ایران وجود ندارد. ممکن است در اراضي مطالعه نشده  S1الس تناسب وجود نداشت. این بدان معني نیست که اراضي با ک S1تناسب 

هزار هکتار و  269باشند. استان مازندران با سطح زیرکشت  S1در این پژوهش، نواحي باشند که برای کشت برنج دارای کالس تناسب 
(. طبق نتایج ارزیابي تناسب اراضي، یکي از Ahmadi et al., 2021میلیون تن شلتوک، جایگاه اول برنج را در سطح کشور دارد ) 5/1
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باشد که این محدودیت قابل اصالح مهمترین عوامل محدودکننده عملکرد برنج در اراضي این استان تعداد ساعات آفتابي در طول روز مي
بوده و  S3و  S2مناسب  خاک به همراه محدودیت اقلیمي، مهمترین عوامل در کاهش قابلیت تناسب اراضي در کالس pHنیست. بافت و 

های ها به دلیل بافت سبک خاک و شوری بوده که عمدتاً این واحدهای خاک در دشتغالباً محدودیت N2و  N1های نامناسب در کالس
های اراضي باالدست و باال آمدن سطح آبساحلي و اراضي پست قرار گرفته است. دلیل شوری خاک این اراضي نفوذ آب دریا، تجمع زه

هزار هکتار و  220(. رتبه دوم تولید برنج برای استان گیالن با سطح زیرکشت Esmaeelnejad and Rezaei, 2020باشد )ب زیرزمیني ميآ
(. در استان گیالن هم مثل مازندران مهمترین عامل محدودکننده رشد و Ahmadi et al., 2021باشد )میلیون تن شلتوک مي 09/1تولید 

دن ساعات آفتابي در طول روز بوده که باعث کاهش عملکرد در بسیاری از اراضي این استان شده است. توسعه برنج، کم بو
Seyedmohammadi and Esmaeelnejad (2014)  وDelsouz Khaki et al. (2018)  در بررسي تناسب اراضي بخشي از استان گیالن

در برخي مناطق  pHاند. همچنین عوامل بافت خاک و ل روز بیان کردهبرای کشت برنج محدودیت غالب را کم بودن ساعات آفتابي در طو
 Rukhsana and Mollaو  Seyedmohammadi et al. (2013) ،Raza et al. (2018) ،Sarkar et al. (2021)اند. دیگر باعث محدودیت شده

اند که سبک بودن بافت خاک به دلیل ان کردههای خود بافت خاک را عامل مهمي در کشت و کار برنج دانسته و بیدر بررسي (2022)
ای از محیط توسعه قابلیت پایین در نگهداشت آب خاک، یک اثر منفي در کشت و کار برنج داشته و عالوه از این باعث خروج عناصر تغذیه

اراضي ساحلي و مناطق پست  یابد. ضمناً درشود و در نهایت با افت عملکرد محصول، درجه تناسب اراضي برای برنج کاهش ميگیاه مي
های گلستان، استان گیالن، سبکي بافت و شوری خاک باعث کاهش درجه تناسب اراضي برای کشت برنج شده است. در مورد استان

های کشاورزی آبها به دلیل تجمع زههای این استانای از خاکمازندران و گیالن آنچه حائز اهمیت است شورشدن بخش قابل مالحظه
ها به آبکه این زهشود. در صورتيباشد که باعث باال آمدن سطح آب زیرزمیني نیز ميهای پست ميضي باالدست در اراضي و دشتارا

درستي مدیریت نشوند همچنانکه االن مشکالتي به وجود آورده است احتمال بالاستفاده شدن این اراضي در آینده وجود دارد. 
Esmaeelnejad and Rezaei (2020) هایي از گیالن، یکي از دالیل باال بودن نیز در بررسي شوری آب زیرزمیني در اراضي شالیزاری بخش

و شوری بر  pHدر بررسي تاثیر  Huang et al. (2017)اند. های اراضي باالدست ذکر کردهآبمقدار شوری در اراضي پست را تجمع زه
ای عناصر خاک بیشتر از شوری عملکرد برنج خاک به دلیل به هم ریختن تعادل تغذیه pHعملکرد برنج به این نتیجه رسیدند که تغییرات 

هزار تن شلتوک تولید در جایگاه بعدی قرار گرفته که محدودیت غالب  904هزار هکتار و  179دهد. خوزستان با را تحت تاثیر قرار مي
غالب عوامل  N2و  N1های نامناسب بوده و در کالس خاک pHبافت، آهک و  S3و  S2های اراضي آن برای کشت برنج در کالس

غالباً  N2ها در کالس و شوری یا قلیائیت خاک بوده که محدودیت pHمحدودکننده در اراضي تحت کشت آبي برای برنج گچ، آهک، 
سبي اقلیم کمبود رطوبت ن . توجه به این نکته ضروری است که تمامي اراضي تحت مطالعه استان دارای محدودیتباشندغیرقابل اصالح مي

های این استان مشکل خاصي از نظر بافت خاک برخالف مازندران ها مشخص کرد خاکباشد. بررسي خاکدر مرحله کاشت و سبزینگي مي
ل ها هم زیادی آهک و قاباین خاک pHها عمدتاً مادری بوده و دلیل اصلي باال بودن و گیالن ایجاد نکرده است. منشا آهک این خاک

شوری  Ghanavati et al. (2012)ها به وجود آورده است. مالحظه بودن مقدار سدیم تبادلي است که محدودیت قابل توجهي برای این خاک
اند. رتبه و قلیائیت و آهک خاک را مهمترین خصوصیات محدودکننده اراضي برای کشت برنج در منطقه شادگان استان خوزستان بیان کرده

و  S2های (. در کالسAhmadi et al., 2021هزار تن شلتوک برای استان گلستان است ) 602هزار هکتار و تولید  99سعت بعدی برنج با و
S3  محدودیت عمدتاً بیشتر بودن متوسط دما در مرحله توسعه گیاه وpH های نامناسب بوده و در کالسN1  وN2  عمدتاً شوری خاک

ها، قطعاً در بهبود و مدیریت مناسب آن N1اراضي قرارگرفته در کالس  ،ادیر شوری خاکباعث محدودیت شدید شده است. اصالح مق
در بررسي اراضي تحت کشت آبي استان گلستان برای کشت برنج، شوری،  Kazemi et al. (2013)شرایط کشت برنج موثر خواهد بود. 

های اراضي گلستان با سایر مقایسه محدودیت اند.کردهزیاد و سبک بودن بافت خاک را از عوامل اصلي محدودیت ذکر  pHآهک و 
ها در این استان خیلي شدید نبوده و به همین دلیل مقدار متوسط عملکرد در این استان کند که محدودیتهای ذکر شده مشخص مياستان

ودی به مدیریت مناسب نیز مرتبط است. توان گفت این موضوع تا حدها بیشتر است، البته ميتن شلتوک در هکتار( از بقیه استان 04/6)
تن  7/3تن شلتوک در هکتار( و کمترین استان سیستان و بلوچستان ) 04/6بیشترین عملکرد برنج در سطح کشور برای استان گلستان )

ن رد موید ایهای شدید خاک مثل شوری و قلیائیت در سیستان و بلوچستان با این مقدار عملکباشد که محدودیتشلتوک در هکتار( مي
 نتیجه است.

هزار  49هزار هکتار با یک میلیون تن تولید بوده است. استان خوزستان با  5/132ای در اراضي آبي کشور، سطح زیرکشت ذرت دانه
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ز محدودیت ای در اراضي استان فقط در رامهرم(. ذرت دانهAhmadi et al., 2021هزار تن تولید، جایگاه اول را در کشور دارد ) 373هکتار و 
محدودیت غالب آهک  S3و  S2های ای مناسب است. در کالساقلیم زیادی رطوبت نسبي داشته در بقیه نقاط اقلیم برای کشت ذرت دانه

شود و روی عملکرد تاثیر خاک جذب عناصر غذایي کم مصرف برای گیاه دچار مشکل مي pHخاک بوده که به دلیل تحت تاثیر قرار دادن 
 N2و  N1های نامناسب (. در کالسSeyedmohammadi et al., 2019b; Hoseini et al., 2019; Ostovari et al., 2020خواهد داشت )

 Madehاند. ای شدهها بوده و باعث کاهش پتانسیل اراضي برای کشت ذرت دانهمهمترین محدودیت pHشوری یا قلیائیت، آهک و 

khaksar et al. (2008) ای، خصوصیات شوری و قلیائیت، خوزستان برای کشت ذرت دانه ضي دشت گرگردر بررسي تناسب اراpH  و آهک
سدیمي بودن خاک و مقدار آهک زیاد، به دلیل فرایند آبکافت در افزایش اند. را باعث نامناسب شدن بخشي از اراضي مورد مطالعه بیان کرده

پذیری، باعث از هم تواند به دلیل آماسزیاد در اثر مرطوب شدن خاک ميای دارند. همچنین سدیم تبادلي واکنش خاک اثر قابل مالحظه
ها شده و اثر نامطلوبي روی برخي خصوصیات فیزیکي خاک از جمله نفوذپذیری گذاشته و در نهایت کیفیت خاک به طور پاشیدگي خاکدانه

مطالعه بخشي از اراضي دشت قزوین برای کشت ذرت در  Navidi et al. (2022)(. Strawn, 2019ای کاهش خواهد یافت )قابل مالحظه
اند. استان کرمانشاه با سطح خاک ذکر کرده pHها و به تبع آن افزایش ای یکي از دالیل نامناسب شدن اراضي را سدیمي بودن خاکدانه

اضي مورد مطالعه این استان دارای (. ارAhmadi et al., 2021هزار تن تولید در جایگاه دوم قرار دارد ) 245هزار هکتار و  26زیرکشت 
ها نیستند و این محدودیت S1های اقلیمي کمبود رطوبت نسبي و ساعات آفتابي بوده، به همین دلیل دارای تناسب در سطح کالس محدودیت

شود که در برخي يای دیده مهای آهک، بافت و شوری یا قلیائیت قابل مالحظهمحدودیت S3و  S2های باشند. در کالسقابل اصالح نمي
های های غالب در کالسدر اثر زیادی قلیائیت، محدودیت ایجاد کرده است. شیب، آهک و بافت از جمله محدودیت pHواحدها مقدار زیاد 

ابل ها هزینه قبوده که باعث کاهش درجه تناسب اراضي شده و تقریباً غیرقابل اصالح بوده یا اینکه عملیات اصالح آن N2و  N1نامناسب 
کمبود رطوبت نسبي در مرحله بلوغ،  ایدر بررسي اراضي دشت کرمانشاه برای کشت ذرت دانه Fatehi et al. (2007)توجهي نیاز دارد. 

و  Seyedmohammadi et al. (2019a) ،Pilevar et al. (2020)اند. خاک را عوامل اصلي کاهش پتانسیل اراضي بیان کرده pHآهک و 
Taghizadeh Mehrjardi et al. (2020)  در مطالعات خود، شیب را عامل مهمي در ایجاد محدودیت در اراضي تحت کشت آبي گزارش

باشد. یکي تن در هکتار( مي 5/4تن در هکتار( و کمترین عملکرد در گیالن ) 10ای بیشترین عملکرد را همدان )دانهاند. در مورد ذرتکرده
گیالن، محدودیت ساعات آفتابي در طول روز در مرحله بلوغ بوده که در همه اراضي مورد بررسي  از دالیل اصلي کاهش عملکرد در اراضي

ها در مقدار متوسط عملکرد قابل استنباط است. الزم که این محدودیت در اراضي همدان نبوده و این مقایسه محدودیتباشد. در صورتيمي
در حد قابل اصالح بوده که در صورت اصالح  N1ها در کالس نوع محدودیت به توضیح است که در مورد همه محصوالت مورد بررسي،

خصوصیات به حدی است  محدودیت N2یابد اما در کالس خصوصیات محدودکننده درجه کالس تناسب اراضي یک یا دو مرتبه بهبود مي
 که غیرقابل اصالح هستند.

های صحیح یر برای کشاورزی پایدار و راه مطمئن در جهت اجرای برنامهترین مستوان گفت اصوليبا توجه به مطالب ارائه شده، مي
های تناسب اراضي برای ترین کاربری با توجه به توان و قابلیت اراضي، فرایند ارزیابي تناسب اراضي است. نقشهو اصولي تعیین مناسب
ریزی و کرده، برنامه فراهم ت کشاورزی راحصوالبندی دقیق اراضي مستعد و غیرمستعد برای کشت مامکان پهنهمحصوالت کشاورزی 

های دقیق تناسب اراضي، شناسایي درجه تناسب اراضي نمایند. بنابراین با داشتن نقشهمي ای تسهیلطور قابل مالحظهمدیریت اراضي را به
طرز مناسبي پذیر و بهامکان برنامه پایش و مدیریت کاربردی و اصولي اراضي های اراضي در مناطق مختلف،و مشخص شدن محدودیت

ای ها در جهت حفظ منابع طبیعي و محیط زیست با دقت قابل مالحظهریزیبرداری بهینه و پایدار از خاک و اراضي تسهیل شده و برنامهبهره
 شود.اجرایي مي

 گیری نتیجه
ایند علمي و منطقي ارزیابي تناسب اراضي به دلیل های اراضي برای کشت محصوالت کشاورزی از طریق فرو محدودیت تعیین پتانسیل

به وسعت  رای این منظور تناسب و استعداد اراضي. بنمایدتامین امنیت غذایي و حفاظت پایدار از منابع طبیعي، یک ضرورت انکارناپذیر مي
با  ای، برنج و تریتیکالهذرت دانه های آبي کشور برای کشت آبي محصوالت غالت شامل گندم، جو،واقع در دشت میلیون هکتار 6حدود 

ها تا ضمن شناسایي اراضي مستعد و غیرمستعد برای کشت محصوالت فوق، محدودیت مورد ارزیابي قرار گرفت دومریشه روش پارامتریک
توسعه  برای رشد و pHنیز مشخص شود. طبق نتایج به دست آمده، به طور غالب خصوصیات شوری و سدیمي بودن، بافت، آهک، گچ و 
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منظور  بهغالت در اراضي تحت کشت آبي کشور محدودیت ایجاد کرده است. مطابق نقشه تناسب اراضي برای محصوالت مورد بررسي، 
بستگي به نوع عامل دارای محدودیت  کالسبا کشت در اراضي ه و ریزی شدبرنامهبهتر است کشت غالت در اراضي مناسب  تولید بهینه

مله بافت از ج پارامترهای محدودکننده نظیر اقلیم، خصوصیات فیزیکي خاکشدت محدودیت در اراضي که  ابراینشته، بنمحدودکننده دا
 ایدر مورد عوامل محدودکننده شود.کشت توصیه نميتقریباً غیرممکن بودن اصالح این پارامترها  به دلیل باشندزیاد و سیلگیری  خاک

تواند در صورت وجود منابع آب با کیفیت مناسب، ميهای اقتصادی اصالحي براساس بررسيانجام عملیات همانند شوری و قلیائیت با 
ارزیابي  هایبه کارگیری تحلیل، توان گفتدر مجموع مي کالس تناسب واحد مورد نظر ترقي یافته و بهبود عملکرد را بدنبال داشته باشد.

، مورد مطالعه التهای اراضي برای محصوها و محدودیتتشخیص قابلیت برایهای به دست آمده در این پژوهش، تناسب اراضي و نقشه
تواند برای کارشناسان و کاربرد داشته و ضمن کمک به استفاده بهینه از منابع تولید، مياراضي، در راستای استفاده بهینه و پایدار از منابع 

 قرار گیرد. ریزیو برنامه گیریبرداران مالک تصمیمبهره
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