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  چکیذٌ

يری از اراضی در اراضی کطايرزی ي  َای تُرٌ مطالعات تىاسة اراضی، مقایسٍ خصًصیات اراضی ي خصًصیات اقلیمی تا ویازَای تیپ

در ( 1991)َذف از مطالعٍ حاضر ارزیاتی کارآیی ريش تىاسة اراضی سایس. تاضذ رای کطت میيری از اراضی ت اوتخاب تُتریه تیپ تُرٌ

( َای زراعی تجسکًَُا ضامل زمیه)َکتار 11111مىطقٍ مًرد مطالعٍ تٍ مساحت . اقتصادی تىاسة اراضی ترای کطت محصًل جً میثاضذ

مثىای ارزیاتی اقتصادی . تاضذ میپريفیل خاک  9ي ( گلطُر ي مُیاروجف آتاد، )سری خاک 3 تا در تخطی مىطقٍ دضت مُیار استان اصفُان

وتایج مطالعات کمی اقتصادی وطان داد کٍ در اکثر ياحذَای اراضی کطت جً . میسان سًد واخالص در ياحذ سطح مىظًر گردیذٌ است

 .قٍ تًد وٍ ضاخص مذیریتمُمتریه فاکتًر در کاَص تًلیذ اقتصادی محذيدیت مىاتع آب مىط . داضت آيری تیطتری  سًد

 ارزیاتی اقتصادی، جً، دضت مُیار: کلیذیياشگان 

 

  مقذمٍ

ّب ٍ  ایي هغبلؼبت اعالػبتی از هیساى حبغلخیسی، هحذٍدیت. گیرد سبلیبى هتوبدی است کِ در کطَر هب هغبلؼبت خبکطٌبسی اًجبم هی

 (.1386هحوذی ٍ ّوکبراى، )کٌذ ّب را ارائِ هی پراکٌذگی اًَاع خبک

قٌذ ٍ سیت  ّبی ارزیبثی اقتػبدی ًتیجِ گرفت کِ ثیي هٌحػَالت هختلف هبًٌذ گٌذم، یًَجِ، چغٌذر در ثرسی( 1378 )کص حٌته

اضبرُ کرد کِ ضوي ( 1375)تَاى ثِ هغبلؼبت ایَثی  از هغبلؼبت هرثَط در ایراى هی  .زهیٌی، گٌذم دارای کوتریي سَدآٍری ثَدُ است

دی هحػَالت هْن هٌغقِ ثراآى ضوبلی ثِ ایي ًتیجِ رسیذًذ کِ ثرًج ػالٍُ ثر ایي کِ دارای ثیطتریي هغبلؼبت ارزیبثی کوی ٍ اقتػب

کِ در  ًطبى داد ( 1378)ثبزگیر. آٍری در ثیي هحػَالت هَرد هغبلؼِ است، لیکي ػَاقت زیست هحیغی ًبهٌبسجی را ثِ دًجبل دارد سَد

 .ظر اقتػبدی سَدآٍرترًذهٌغقِ تبالًذضت، ًخست ًخَد ٍ سپس گٌذم ٍ جَ از ً

ًیس ًتیجِ گرفت کِ در هٌغقِ هْراى، گٌذم سَدآٍرتریي هحػَل ثَدُ ٍ کوتریي سَدآٍری هرثَط ثِ هحػَل ررت ( 1378)ًیب رستوی

تؼییي تٌبست اقتػبدی ثخطی از اراضی دضت هْیبر ثرای یکی از هْوتریي هحػَالت زراػی هٌغقِ ضبهل ّذف از ایي تحقیق  .است

 .ل هَثر ثر آى هی ثبضذجَ ٍ ػَاه

 

 َا مًاد ي ريش

 32˚15́ ٍ ػرؼ جغرافیبیی 51˚51́   تب 51˚40́ دضت هْیبر ثیي عَل جغرافیبیی. هٌغقۀ هَرد هغبلؼِ در استبى اغفْبى ٍاقغ ضذُ است

دٍ ٍاحذ در  هتر از سغح دریب، 1650ارتفبع هتَسظ  ،(ّبی زراػی ثجسکَّْب ضبهل زهیي)ّکتبر 11000ثِ هسبحت  32˚25́ تب 

 

l
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 پرٍفیل 9ٍکال ( آثبد، گلطْر ٍ هْیبر ًجف)سری خبک  3ثب  ( ای دار ٍ  دضتْبی آثرفتی داهٌِ ّبی سٌگریسُ هخرٍط افکٌِ)فیسیَگرافی

 .استتي در ّکتبر در سبل  7ثبضذ کِ حذاکثر ػولکرد آى  جَ پبییسُ، ٍاریتِ کبرٍى هیٍری ضبهل  تیپ ثْرُ .غَرت گرفت

ساٌگریسُ ٍ قلاَُ    % 75ثایص از   ٍسابختوبى فطاردُ    ، Sandy loam-loamًسجتب ػویق تب کن ػوق ثبفت خبکی  :سری وجف آتاد -

 .(9ٍ  8ّبی  پرٍفیلْبی ضبّذ ثِ ضوبرُ)گیرد را در ثر هی (درغذ کل سغح زراػی 61/19 )ّکتبر  69/2529هسبحت  یِ  سٌگ

ٍ   Clay loam, Clayثبفات   از خبک ثاب ای  ثررٍی عجقِ کِ Clay loamای رٍضي ثب ثبفت  خبکی ػویق ثرًگ قَُْ :سری گلطُر -

را در  (درغذ کل سغح زراػای  76/25 )ّکتبر   84/3324هسبحت   ثِ  ّب ٍ ررات آّک درغذ سٌگریسُ ٍ ّوراُ ثب لکِ 75-35حذٍد 

 (. 7ٍ  6، 5، 2ّبی  پرٍفیل ضبّذ ثطوبرُ )دگیر ثر هی

ِ Clay loam-Clayثبفت  ،خبکی است خیلی ػویق  :سری مُیار - ٍ سابختوبى   Clayثبفات  ازای  ٍ سبختوبى فطردُ کِ ثررٍی عجقا

 (4ٍ  3، 1پرٍفیل ضبّذ ثطوبرُ )قرار دارد (درغذ کل سغح زراػی 47)ّکتبر   17/6064هسبحت  ثِفطردُ 

 

 وتایج ي تحث

بر ثب تَجِ ثِ قیوت ّر ٍاحذ تَلیذ ثرای ایي ک.اثتذا الزم است هیساى سَد ًبخبلع حبغل از تَلیذ را در ّر ٍاحذ اراضی هحبسجِ کٌین

ّبی هتغیر، سَد ًبخبلع در ّر ٍاحذ هحبسجِ ضذُ  هیساى سَد حبغل از فرٍش کل تَلیذ هحبسجِ ضذُ است، سپس ثب کسر ّسیٌِ

کِ ثراثر ثب ًسجت هتَسظ ػولکرد تَلیذ هطبّذُ ضذُ ٍ  ضبخع هذیریت است یکی ػَاهل هَثر ثر ارزیبثی اقتػبدی .(1جذٍل)است

  .(2جذٍل ) ثبال ثَد جَ در اکثر ٍاحذّبی اراضی سغح هذیریت در تَلیذ ایي هحػَل .ثیٌی ضذُ یذ پیصتَل
 

 جًيری  تیپ تُرٌ اقتصادیکالس تىاسة  -1جذيل

 9-(1-3) 8-(1-3) 7-(1-4) 6-(3-4) 5-(3-4) 2-(1-4) 3-(1-7) 4-(1-7) 1-(1-7) واحداراضی
 690000 -142000 300000 170000 170000 40000- 220000 820000 300000 سود ناخالص

 S3 S1 N S3 S3 S3 S3 N S2 کالس اقتصادی
 (S1:  < 615000 ،S2 :410000-615000 ،S3: 410000-0 ،N :>0سًد واخالص*
 

 جً ضاخص ي سطح مذیریت ترای -2جذيل

 واحد اراضی مشاهده شده دیتول شده ینیب شیپ دیتول شاخص مدیریت سطح مدیریت

 -72/1 4733 0555 (7-1)-1 

 4-(1-7) 2555 2377 34/5 باال

- 37/7 1543 4555 (7-1)-3 

 2-(1-4) 3555 3413 31/5 باال

 5-(3-4) 3055 3743 39/5 باال

 6-(3-4) 3055 3334 20/5 باال

 7-(1-4) 0555 0513 33/5 باال

 -43/7 1737 4455 (3-1)-8 

 9-(1-3) 9055 3493 71/5 باال

 

  کلی گیری وتیجٍ
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حبسجِ ضذُ هتي  8/3 ٍ تي 18/19جَ ثِ ترتیت یثرا یثحراً پتبًسیل ٍ  ذیتَل  ،ٍ استفبدُ از فرهَل  یهغبلؼبت اقتػبد جیثب تَجِ ثِ ًتب

ثبال ثَدى سغح هذیریت احتوبال ثِ دلیل آگبّی کطبٍرزاى از ًحَُ کطت ٍ ًگْذاری ایي هحػَل ٍ ّوچٌیي ثبال ثَدى ًسجی  .است

الجتِ ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثذست آهذُ هْوتریي ػبهل کبّص تَلیذدر هٌغقِ هحذٍدیت آة ثَدُ،کِ ایي  .تَاى ًبم ثرد هیهقبٍهت جَ را 

ّبی ّر ٍاحذ اراضی ٍ  ثب تَجِ ثِ ًبخبلػی ّوچٌیي الزم ثِ رکر است کِ .هحذٍدیت ثرای جَ در هرحلِ رسیذى داًِ ٍجَد دارد

 .ری هغبلؼبت خبکطٌبسی ثِ هٌظَر تؼییي تٌبست اراضی خبلی از اضکبل ًیستّب کبرث کوجَد ثرخی اعالػبت در ثؼضی قسوت
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Abstract  

The study of land suitability is matching the land and climate characterisation with the needs of 

productivity types to find the best type of productivity for . Investigation of the 

productivity of the method of land suitability Syse 1991 in forecasting important product 

performance in the investigated region; economic assessment of land suitability for cultivation of 

barley and determination of limiting factors in their cultivation. Study area is a region of 11,000 

hectares (including agricultural lands except the mountains) of the plains region Mahyar Isfahan 

with three soil series (Najaf Abad, Mahyar and Golshahr) and 9 soil profiles were prepared. The 

result of proportional economic studies showed that cultivation of barely is the most profitable and 

profitability of wheat and hay Faryab is almost equal. Qualitative studies have determined that the 

limiting factors of cultivation of berley is water, not management index.   
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