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، ارسٌجاىهحصَالت عوذُ زراعی در دضت  پتاًسیل ارزیاتی کیفی تٌاسة اراضی ٍ تعییي تَلیذ

 استاى فارس

 3غالهرضا زارعیاى - 2سیذ علی اتطحی - 1آهٌِ کوالی سرٍستاًی

 داًؽجَی کبرؼٌبظی ارؼذ داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ ػلَم ٍ تحقیقبت فبرض -1

 رزی داًؽگبُ ؼیرازاظتبد گرٍُ خبکؽٌبظی داًؽکذُ کؽبٍ -2
 ػضَ ّیئت ػلوی هرکس تحقیقبت کؽبٍرزی ٍ هٌبثغ طجیؼی اظتبى فبرض -3

-،09173071424: تلفي  آهٌِ کوبلی ظرٍظتبًی- akamali394@gmail.comEmail: 

 چکیذُ

 ارزیاتی. رّا فطار زیادی تِ هٌاتع طثیعی ٍ کطاٍرزی ٍارد آهذُ استدر کطَر ها، تِ دلیل افسایص جوعیت ٍ خصَصاً گسترش ضْ    

تِ هساحت ٍاقع در ضوال غرتی ضیراز ارسٌجاى در ّویي راستا دضت  .اراضی هٌاسة جْت تعییي ًَع استفادُ از زهیي الزم هی تاضذ

در ارزیاتی کیفی از دٍ . ارزیاتی کیفی تَد هراحل هختلف تحقیق ضاهل هطالعات صحرایی ٍ آزهایطگاّی ٍ. ّکتار اًتخاب گردیذ 16000

 .صَرت گرفت کِ رٍش دقیق تری تَد( ریطِ دٍم ) رٍش هحذٍدیت ٍ پاراهتریک استفادُ ضذ کِ ًتیجِ گیری ًْایی تِ رٍش پاراهتریک 

تا ( S3)رای ررت تحراًی ٍ ت( N1)تا ًاهٌاسة ( S1)ًتایج ارزیاتی کیفی ًطاى داد کِ کالس تٌاسة ترای گیاّاى گٌذم ٍ جَ خیلی هٌاسة 

. ّای خاک، زهیي ٍ آّک ترای ّر سِ هحصَل ٍ هحذٍدیت اقلین ترای ررت تَدتاضذ کِ ایي اهر تِ ٍاسطِ هحذٍدیتهی (N2)ًاهٌاسة 

تِ ضَد، ترای گٌذم، جَ ٍ ررت تَلیذ پتاًسیل گیاّاى از رٍش پیطٌْادی فائَ کِ تر اساس خصَصیات گیاّی ٍ ضرایط اقلیوی هحاسثِ هی

 .تي در ّکتار تذست آهذ 8ٍ  8/8، 8/6ترتیة 

 .ارزیاتی کیفی تٌاسة اراضی، رٍش پاراهتریک، تَلیذ پتاًسیل، گٌذم، جَ، ررت: ّای کلیذیٍاشُ

 

 هقذهِ

 .اظتخبک ٍاثعتِ ِ هعتقین ٍ یب غیر هعتقین ث یگًَِزًذگی ّوِ هَجَدات زًذُ ثِ . تریي هٌبثغ طجیؼی اظتن یکی از هْخبک    

  .(1991ظبیط ٍ ّوکبراى ، ) ذکٌارزیبثی اراضی ٍاکٌػ زهیي را در ثراثر اظتفبدُ ثِ خفَـی کِ از آى هی ؼَد هؽخؿ هی   

ایَثی ) اظتّبی هتفبٍت ٍری خفَـیبت اراضی جْت ثْرُ ثراظبض ارزیبثی تٌبظت اراضی تؼییي درجِ تٌبظت ٍاحذّبی خبک   

 (.1385ٍ جاللیبى، 

اًذ کِ رٍغ فبئَ تقریجبً کؽَرّبی در حبل تَظؼِ از رٍغ ّبی هتفبٍتی ثرای ارزیبثی اظتفبدُ کردُ َیصُّب ثتؼذاد زیبدی از کؽَر   

 .(1984فبئَ، ) پرکبرثردتریي رٍغ ثَدُ اظت

. ثبؼذ ظطح ردُ، کالض، تحت کالض ٍ ٍاحذّبی تٌبظت اراضی هی 4هطبلؼبت تٌبظت اراضی دارای  ثراظبض رٍغ فبئَ توبهی   

 . ؼَددادُ هیًؽبى   N ٍS خؿ کٌٌذُ تٌبظت یب ػذم تٌبظت اراضی ّعتٌذ کِ ثب ػالئنّب هؽردُ

 

 ّاهَاد ٍ رٍش

 تطریح ٍضعیت عوَهی هٌطقِ   -الف

 هَقعیت ٍ ٍسعت -1

mailto:akamali394@gmail.com
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 4629´ّبی جغرافیبیی ثبؼذ کِ ثیي طَلّکتبر هی 15000ی هَرد هطبلؼِ، دؼت ارظٌجبى در ؼوبل ؼرقی ؼیراز ثِ هعبحت هٌطقِ

 .ؼرقی قرار دارد 53 30´تب  1253´ّبی جغرافیبیی ؼوبلی ٍ ػرق 130´تب 

 

 

 آب ٍ َّا -2

ّبی َّاؼٌبظی ایعتگبُ جْبى آثبد ثختگبى ثِ دلیل ًسدیکی ثِ هٌطقِ هَرد هطبلؼِ جْت ثررظی پبراهترّبی َّاؼٌبظی، از دادُ   

 . اظتفبدُ ؼذ

 .ثبؼذهی Thermicٍ رشین حرارتی  Xericتی ایي هٌطقِ دارای رشین رطَث

 هَردًیاز جْت ارزیاتی تٌاسة اراضی ٍ تعییي پتاًسیل تَلیذ اطالعات -ب

ثِ  ّب راآى تَاىهی الزم اظت تؼذادی اطالػبت از هٌطقِ ثذظت آیذ کِ پتبًعیل تؼییي تَلیذ ٍ اراضی وٌظَر ارزیبثی تٌبظتث   

 :ـَرت زیر خالـِ ًوَد

 ػبت خبکی هَرد هطبلؼِتْیِ اطال -1

 تْیِ اطالػبت اقلیوی هَرد هطبلؼِ -2

 تؼییي دٍرُ رؼذ فیسیَلَشیکی هحفَالت هَرد هطبلؼِ -3

 ارزیاتی کیفی تٌاسة اراضی -ج

ظپط خفَـیبت اقلیوی ٍ خبکی هؤثر در رؼذ گیبّبى هَرد  ،آیذذا دٍرُ رؼذ هٌطقِ ثذظت هیثوٌظَر ارزیبثی کیفی اراضی اثت   

 .گرددّب ٍ جذاٍل هَجَد کالض اراضی تؼییي هیًْبیت ثب اظتفبدُ از رٍغ زیبثی ٍ درهطبلؼِ ار

 تعییي دٍرُ رضذ هٌطقِ -1

هحبظجِ پبیبى دٍرُ رؼذ  جْت آیذ، ظپطثرای تؼییي دٍرُ رؼذ اثتذا ؼرٍع ٍ پبیبى دٍرُ ثبرًذگی ثب اظتفبدُ از راثطِ زیر ثذظت هی   

 دؼَثِ اًتْبی دٍرُ ثبرًذگی اضبفِ هیؼَد هفرف هیهیلیوتر از آة رخیرُ ؼذُ در خبک  100 طی آى ّب تؼذاد رٍزّبیی را کِ در

 .(1376کیَی، )

 :ؼرٍع دٍرُ رؼذ

 : پبیبى دٍرُ ثبرًذگی

 .هیساى تجخیرٍتؼرق هی ثبؼذ Eهیساى ثبرًذگی ٍ  Rدر ایي فرهَل 

 رٍش ّای تعییي کالس اقلین ٍ اراضی -2

 رٍش هحذٍدیت ●  

ذظت آهذُ از هٌطقِ ثب ًیبزّبی آة ٍ َّایی ٍ خبکی هحفَالت در ایي رٍغ اطالػبت اقلیوی ٍ خبکی ث: هحذٍدیت سادُرٍش    

ّبی اقلیوی ثذظت د ظپط کوتریي کالض از ثیي کالضؼَهی کالض ّر یک از پبراهترّبی اقلیوی ٍ خبکی تؼییي هقبیعِ ٍ هَرد ًظر

 .ؼَداقلین ٍ خبک ثِ ػٌَاى کالض اراضی اًتخبة هی ّبیکالض از ثیي کالض آهذُ ثِ ػٌَاى کالض تٌبظت اقلین ٍ کوتریي

  .ؼًَذّب تؼریف هیثراظبض تؼذاد ٍ ؼذت هحذٍدیت ّبی اقلین ٍ اراضیدر ایي رٍغ کالض :رٍش عذدی

  رٍش پاراهتریک●

پبراهتر اقلیوی یب  رٍد کِهبًی ثکبر هیز 100ػذد . دُ هی ؼَدّر هتغیر اقلیوی ٍخبکی اختفبؾ دا در ایي رٍغ یک درجِ کوی ثِ   

ؼَد کِ هتغیر ثرای زهبًی اظتفبدُ هی 100کٌذ ٍ درجِ کن تر از ًوی خبکی هَرد ًظر ثرای گیبُ کبهالً هٌبظت اظت ٍ هحذٍدیتی ایجبد
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تَاى هی ریؽِ دٍماظتَری ٍ  ثب اظتفبدُ از درجِ ثذظت آهذُ ٍ ثِ کوک رٍغ. ثرای هحفَل هحذٍدیت ثَجَد آٍرد اقلیوی یب خبکی

  .کرد ؼبخؿ اقلین ٍ ؼبخؿ خبک را هحبظجِ

 .آیذدر ایي رٍغ ؼبخؿ از راثطِ رٍثرٍ ثذظت هی :رٍش استَری

  .درجبت خفَـیبت هختلف خبک اظتA، B ٍ Cؼبخؿ ٍ  Iدر ایي راثطِ 

 .آیذدر ایي رٍغ ؼبخؿ از راثطِ رٍثرٍ ثذظت هی: رٍش ریطِ دٍم

درجبت خفَـیبت دیگر غیر از خفَـیت ثب A،B  ٍ  C ٍ حذاقل درجِ ثیي خفَـیبت هختلف       ؼبخؿ، I در ایي هؼبدلِ

 .اظتحذاقل درجِ 

 

 ًتایج ٍ تحث

 تعییي دٍرُ رضذ هٌطقِ -الف

ّوبٌّگی ًذاؼتِ،  هطبلؼِ رؼذ هحفَالت هَرد دٍرُرٍز ثذظت آهذ کِ ثب  106دٍرُ رؼذ هٌطقِ  ،ثراظبض هحبظجبت اًجبم ؼذُ   

 .الزم اظت کِ چٌذ آثیبری تکویلی ـَرت گیرد ْت کبؼت دین هحفَالت در هٌطقِثٌبثرایي ج

 ًتایج ارزیاتی کیفی تٌاسة اراضی -ب

آى  هٌطقِ هَرد هطبلؼِ از ّر دٍ رٍغ هحذٍدیت ٍ پبراهتریک اظتفبدُ ؼذ کِ ًتبیج حبـل از در اًجبم ارزیبثی کیفی تٌبظت اراضی   

 . ًؽبى دادُ ؼذُ اظت 1در جذٍل 

 تَلیذ پتاًسیلتعییي  -ج

 .ارائِ ؼذُ اظت 2فبئَ ثذظت آهذ کِ ًتبیج حبـل از آى در جذٍلثرای توبم هحفَالت هَرد ًظر از رٍغ تَلیذ پتبًعیل    

 ًتیجِ گیری ًْایی -د
  .پعتی ٍ ثلٌذی ٍ ؼیت، هْن تریي ػبهل تؽکیل ٍ تٌَع خبک ّبی هٌطقِ هَرد هطبلؼِ ؼٌبختِ ؼذ -

کبؼت دین ثذٍى رؼذ هٌطقِ ثب ظیکل رؼذ هحفَالت هَرد هطبلؼِ ّوبٌّگی ًذاؼتِ، ثٌبثرایي  بی اقلیوی، دٍرُثب تَجِ ثِ ثررظی ّ -

 .ؼَدآثیبری تکویلی ثبػث کبّػ ػولکرد هی گردد ٍ تَـیِ ًوی

 .ذظت آهذث  (S3)ٍ ثرای ررت دارای تٌبظت ثحراًی (S1) هٌبظتخیلی جَ  کالض تٌبظت اقلین ثرای گٌذم ٍ -

ثِ ٍاقؼیت هٌطقِ ( دٍم رٍغ ریؽِ) کِ ًتبیج ثذظت آهذُ از رٍغ پبراهتریک رٍغ ّبی هحذٍدیت ٍ پبراهتریک ًؽبى داد هقبیعِ -

 .قرار گرفت تر ؼٌبختِ ؼذ ٍ هَرد اظتفبدُهٌطقِ هٌبظت ، ثٌبثرایي ایي رٍغ جْت ارزیبثی ٍاحذّبی خبکثَدترًسدیک

 .ثذظت آهذ N2 تبS3  ررت ٍ ثرای N1 تب S1  جَ کالض کیفی تٌبظت اراضی ثرای هحفَالت گٌذم ٍ -

هبًٌذ آة ٍ  فبکتَرّبی دیگری. ٍاحذّبی خبک هؼرفی ؼذ ترثیػتریي ػبهل در آّک هحذٍدکٌٌذُ هقذار ّبی اًجبم ؼذُدر ثررظی -

 .خبک ثَدًذ ًَع گیبُ هحذٍدیت اـلی در ٍاحذّبی هختلف ّبغ ثعتِ ثِ ح َّا، پعتی ٍ ثلٌذی، ظٌگ ٍ ظٌگریسُ، ثبفت، ؼَری، ٍ

دٌّذُ تَاى تَلیذی ثبالی ایي گیبُ در ؼرایط  ثذظت آهذ ٍ ایي ًؽبى ثذظت آهذُ ثرای ررت ثیؽتر از دٍ گیبُ دیگر تَلیذ پتبًعیل -

 .ثَد هٌبظت خبک ٍ آة ٍ َّا

 گیاّاى هَرد هطالعِ تِ رٍش هحذٍدیت ٍ پاراهتریک هقایسِ کالس اراضی -1جذٍل 
 ررت جَ گٌذم هحصَل

 ٍاحذ

 خاک
 رٍش هحذٍدیت

 رٍش

 پاراهتریک
 رٍش هحذٍدیت

 رٍش

 پاراهتریک
 رٍش هحذٍدیت

 رٍش

 پاراهتریک

...
100100100

min 
CBA

RI

minR
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 ریطِ دٍم استَری عذدی سادُ ریطِ دٍم استَری عذدی سادُ ریطِ دٍم استَری عذدی سادُ

1.1 S3s S3s N1s N1s S3s S3s N1s N1s N2s N2s N2sf N2sf 

1.2 S3s S3s N1s N1s S3s S3s N1s N1s N2s N2s N2sf N2sf 

1.3 S3s S3s N1s N1s S3s S3s N1s N1s N2s N2s N2sf N2sf 

1.4 S3s S3s N1ts N1ts S3s S3s N1ts N1ts N2s N2s N2sf N2tsf 

2.1 S3s S3s S3ts S3ts S3s S3s S3ts S3ts S3cs S3cs N2ts N2ts 

3.1 S3s S3s S3ts S3ts S3s S3s S3ts S3ts S3cs S3cs N1ts N1ts 

1جذٍل  اداهِ  

4.1 S3s S3s S3s S3s S3s S3s S3s S3s N1ts N1s N2s N2s 

4.2 S3s S3s S3s S3s S3s S3s S3s S3s N1ts N1s N2s N2s 

4.4 S3s S3s N1ts N1ts S3s S3s N1ts N1ts N1ts N1s N2ts N2ts 

4.5 S3s S3s N1ts N1ts S3s S3s N1ts N1ts N1ts N1s N2ts N2ts 

4.6 S3s S3s N1ts N1ts S3s S3s N1ts N1ts N1ts N1s N2ts N2ts 

7.1 S2s S2s S2s S2s S2s S2s S2s S2s S3c S3c S3cs S3cs 

7.2 S2s S2s S2s S2s S2s S2s S2s S2s S3c S3c S3cs S3cs 

 ٍ ثرخی پبراهترّبی هَردًیبز ثرای هحبظجِ آىتَلیذ پتبًعیل  -2جذٍل 

 هٌاتع 
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Abstract 

    In Iran, increases in populations and in particular in developing countries are placing increased 

pressure on both natural and agricultural resources. The Arsanjan plain with 16000 ha area located 

in Northern East of Shiraz had been chosen. The different stages of research were Consist of 

morofological, physicochemical studies and qualitative evaluation. In qualitative evaluation, 

limitation and parametric methods were used that the final results with parametric method (square 

 پاراهتر      

  

 هحصَل

 (Y)تَلیذ پتاًسیل 

ton/ha 

هاکسیون  ًرخ تَلیذ زیست 

 (bgm)تَدُ ًاخالص 

kgCH2O/ha.hr 

 هاکسیون ًرخ رضذ

(KLAI) 

ضاخص سطح 

 (LAI)رگت

m
m

2

2
 

تعذاد رٍزّای سیکل 

 رضذ 

(L) 

 (Ct)ضریة تٌفس 

19/6766 گٌذم  66/231  97/0  5/4  210 003/0  

98/8818 جَ  45/307  97/0  5/4  206 00305/0  

59/8009 ررت  73/553  82/0  5/3  115 0073/0  
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root method) that was more exact method was done. The results of qualitative evaluation showed 

that suitability class was for wheat and barley most suitable (S1) to unsuitable (N1) and for maize 

marginally suitable (S3) to unsuitable (N2) that this affair was due to soil, land limitation and calsite 

for every three crops and climate limitation for maize. Plant potential production was gained from 

FAO offered method that was accounted according to plant and climate characteristics for wheat, 

barley and maize 6.8, 8.8 and 8.0 ton in ha. 

Keywords: Qualitative Land Suitability Evaluation, Parametric Method, Potential production, 

Wheat, Barley, Maize. 


