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  چکیذُ

هٌطقِ هَرد هطالعِ . تاشذ هی آى هحصَل کشت ٍری اراضی ترای تْرُهٌطقِ ًاحیِ تِ هٌظَر اًتخاب تْتریي  ّر هطالعات تٌاسة اراضی در

( ًجف آتاد، گلشْر ٍ هْیار) سری خاک 3تا  در تخشی هٌطقِ دشت هْیار( ّای زراعی تجسکَّْا شاهل زهیي)ّکتار 11111هساحت  تِ

در ارزیاتی کیفی هشخصات اقلیوی، پستی ٍ تلٌذی ٍ خاک هٌطقِ تا ًیازّای رٍیشی ّر ًثات  .پرٍفیل صَرت گرفت9تا  استاى اصفْاى

ٍ هثٌای ارزیاتی    هثٌای ارزیاتی کوی هیساى عولکرد در ٍاحذ سطح. آًْا، کالس تٌاسة کیفی تعییي گردیذ هقایسِ ٍ تستِ تِ هیساى تطاتق

تریي خصَصیات  شَد کِ هحذٍدکٌٌذُ از هطالعات کیفی هشخص هی. اقتصادی هیساى سَد ًاخالص در ٍاحذ سطح هٌظَر گردیذُ است

ًتایج  .تَد در هٌطقِ ترای گٌذم ًسثتا هٌاسة( تارًذگی)س تٌاسة اقلین تجس کال. ، شَری ٍ خصَصیات آب ٍ َّایی است  pHترای گٌذم

 .تیشتریي سَد آٍری را داشت در هٌطقِ تعذ جَ هطالعات کوی اقتصادی ًشاى داد کِ در اکثر ٍاحذّای اراضی کشت گٌذم

 هْیاردشت ارزیاتی کوی، کیفی ٍ اقتصادی، گٌذم، : کلیذیٍاشگاى 

 

  هقذهِ

ریسی ثبیذ ثِ  ایي ثرًبهِ. قبثل اختٌبة است َلی ٍ سیستوی در دًیبی اهرٍز ثب تَخِ ثِ هحذٍدیت هٌبثع، اهری غیرریسی اغ ثرًبهِ

درایي هیبى ارزیبثی . غَرتی ثبضذ کِ ضوي کست حذاکثر هحػَل ٍ سَدآٍری، هحیظ ٍ هٌبثع اراضی ثرای آیٌذگبى ًیس هحفَػ ثوبًذ

ثِ عَر کلی ارزیبثی تٌبست . هضبعف ثرخَردار است  غحیح استفبدُ از اراضی از اّویتیتٌبست اراضی ثِ عٌَاى ارائِ دٌّذُ اغَل 

 .ضَد در ارزیبثی کیفی درخِ تٌبست اراضی ثِ غَرت کیفی تعییي هی. ٍ اقتػبدی غَرت گیرد  تَاًذ ثِ غَرت کیفی، کوی اراضی هی

ّبی رٍیطی ّر ًجبت هقبیسِ ٍ ثستِ ثِ هیساى تغبثق آًْب، در ارزیبثی کیفی هطخػبت اقلیوی، پستی ٍ ثلٌذی ٍ خبک هٌغقِ ثب ًیبز

 (.1378ثبزگیر، )ضَد رزیبثی کوی تٌبست اراضی هجتٌی ثر هراحلی است کِ هیساى تَلیذ ثرآٍرد هی ا  . کالس تٌبست کیفی تعییي گردیذ

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

 .است

ّبی کیفی قرار دارًذ  ّبی کوی در سغح ثراثر یب ثبالتری ًسجت ثِ کالس ًطبى داد کِ کالس ایالماستبى در دضت هْراى  ًتبیح تحقیقبت

ل در هٌغقِ ًتبیح تٌبست اقثػبدی ًیس ًطبى داد کِ سَدآٍرتریي هحػَ .کِ ًبضی از سغح هذیریت ثبالی کطت ایي هحػَالت است

گٌذم ثَدُ ٍ تٌبٍة زراعی گٌذم ٍ کٌدذ در ٍاحذّبی کطت ایي هحػَالت دارای سَدآٍری ثیطتری از تٌبٍة گٌذم ٍ ررت 

 (. 1386،خاللیبى ٍ ّوکبراى)ثبضذ هی

هٌغقِ تعییي تٌبست کیفی، کوی ٍ اقتػبدی ثخطی از اراضی دضت هْیبر ثرای یکی از هْوتریي هحػَالت زراعی ّذف از ایي تحقیق 

 .ضبهل گٌذم هی ثبضذ
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 ّا هَاد ٍ رٍش

سفری   3ثفب   استبى اغففْبى دضت هْیبر از در ثخطی ( ّبی زراعی ثدسکَّْب ضبهل زهیي)ّکتبر 11000هٌغقِ هَرد هغبلعِ ثِ هسبحت  

 .ي ثَدرٍض-ٍری ضبهل گٌذم پبییسُ، ٍاریتِ سپبّبى تیپ ثْرُ .غَرت گرفت پرٍفیل 9کال ٍ( آثبد، گلطْر ٍ هْیبر ًدف)خبک 

ٍ سفبختوبى   Sandy loam-loamای ٍ ثبففت   ای هبیل ثِ زرد تب قَُْ خبکی ًسجتب عویق تب کن عوق، ثِ رًگ قَُْ :سری ًجف آتاد -

درغفذ کفل سفغح     61/19ّکتبر کفِ   69/2529هسبحت ایي ٍاحذ ثِدرغذ سٌگریسُ ٍ قلَُ سٌگ  75ای ثب ثیص از  فطردُ ثررٍی الیِ

 .(9ٍ  8ّبی  فیلْبی ضبّذ ثِ ضوبرُپرٍ)گیرد زراعی را در ثر هی

ٍ حفذٍد    Clay loam, Clayثبففت   ثفب ای  کِ ثررٍی عجقِ Clay loamای رٍضي ثب ثبفت  خبکی عویق ثرًگ قَُْ :سری گلشْر -

درغفذ کفل سفغح     76/25ّکتبر  کِ  84/3324هسبحت ایي ٍاحذ .  ّب ٍ ررات آّک قرار دارد درغذ سٌگریسُ ٍ ّوراُ ثب لکِ 35-75

 (. 7ٍ  6، 5، 2ّبی  پرٍفیل ضبّذ ثطوبرُ )دگیر ی را در ثر هیزراع

 ثبای  ٍ سبختوبى فطردُ کِ ثررٍی عجقClay loam-Clayِای هبیل ثِ زرد ٍ ثبفت ُ  خبکی است خیلی عویق ثرًگ قَْ :سری هْیار -

درغذ کل سفغح زراعفی را در ثفر     47ّکتبر  کِ  17/6064هسبحت ایي ٍاحذ . ثبضذ هی ٍ سبختوبى فطردُ  Clayثبفت خیلی سٌگیي 

 (4ٍ  3، 1پرٍفیل ضبّذ ثطوبرُ )گیرد هی
 

 ًتایج ٍ تحث

، ضَری ٍ خػَغیبت آة ٍ َّایی   pHتریي خػَغیبت ثرای گٌذم از هغبلعبت کیفی هطخع ضذ کِ هحذٍدکٌٌذُ :ارزیاتی کیفی-

  .(1خذٍل )است
،  ّبی ارائِ ضذُ تَلیذ ثرآٍردُ ضذُ ر ّر ٍاحذ اراضی ٍ فرهَلثب قرار دادى ضبخع خبک هحبسجِ ضذُ د: ٍ اقتصادی زیاتی 

اثتذا الزم است ثب تَخِ ثِ قیوت ّر ٍاحذ تَلیذ هیساى سَد ثرای ارزیبثی اقتػبدی  (.2خذٍل)گردد ًتبیح تٌبست کوی هحبسجِ هی

(.3خذٍل)ّبی هتغیر، سَد ًبخبلع در ّر ٍاحذ هحبسجِ ضذُ است حبغل از فرٍش کل تَلیذ هحبسجِ ضذُ است، سپس ثب کسر ّسیٌِ

 ترای سِ تیپ تْرُ ٍری گٌذم کالسْای کیفی -1جذٍل

 (3.1)  8 (4.1)  7 (4.3)  6 (4.3)  5 (7.1)  4 (7.1)  3 (4.1)  2 (7.1)  1 شماره پروفیل

 N1 S3 N2 S2 S3 S3 S3 S3 کالس کیفی

 

 ٍری گٌذم هرز کالسْا ارزیاتی تٌاسة کوی تیپ تْرُ -2جذٍل

 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
 82/42 79/12 83/47 11/46 00/44 02/41 03/10 84/67 00/22 شاخص اراضی

 3700 3200 4800 3700 4500 4000 3200 7000 3000 تولید مشاهده شده

 4482 1339 5006 4826 4605 4294 1050 7394 2311 تولید پیش بینی شده

 N S2 N S3 S3 S3 S3 N S3 کالس کمی
 

 ٍری گٌذم تیپ تْرُ اقتصادیکالس تٌاسة  -3جذٍل

 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
 2500 -160000 360000 2500 262500 100000 -160000 1075000 -225000 سود ناخالص
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 N S1 N S3 S3 S3 S3 N S3 کالس اقتصادی
 (<S1: <806250 ،S2 :537500-806250  ،S3: 537500-0  ،N :0سَد ًاخالص*

  کلی گیری ًتیجِ

ًسجت ثِ کالس تٌبست کیفی قرار دارد کِ دلیل ایفي اخفتالف سفغح     یب ّن سغحتر ّب در سغح پبییيذکالس تٌبست کوی در توبم ٍاح

هحػفَل   يیکطت ٍ کبر گٌذم ثبال است ٍ کطبٍرزاى در کطت ٍ کبر ا یثرا یاراض یٍاحذّب یدر توبه تیریسغح هذ. هذیریت است

  .ی تٌبست اقتػبدی یب در ّوبى سغح ٍ یب ثبالتر از سغح کالسْبی تٌبست کیفی قرار دارًذکالسْب .دٌّذ یدقت عول ثِ خرج ه یاغل
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Abstract 

The study of land suitability is matching to find the best type of productivity for . Study 

area is a region of 11,000 hectares (including agricultural lands except the mountains) and is located 

at the part of the plains region Mahyar Isfahan with three soil series (Najaf Abad, Mahyar and 

Golshahr) and 9 soil profiles were prepared. In this qualitative assessment of climate profile, 

undulating and height, and the region of  soil is compared and match with vegetative plant needs 

and depending on their suitability, classes were determined qualitatively. Quantitative evaluation 

and economic assessment has based on yield per unit area and the amount of gross profit per unit 

area respectively. Qualitative studies of wheat have determined that the limiting factors of 

cultivation of wheat are pH salinity and climatic features. The result of economic assessment for 

wheat ishigher  after barley.  
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