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  چکیده

اراضی و اختصاص آن ها به بهترین و سودآورترین انواع  ايه یکی از ابزارهاي مؤثر براي شناخت توانمندي
هکتار در شهرستان  16618محدوده ي مطالعاتی به وسعت . زیستگاهی است -بندي زراعی برداري، پهنه بهره

زیستگاهی منطقه مطالعاتی از تصاویر  - بندي نواحی زراعی براي پهنه. آبیک در شرق استان قزوین قرار دارد
هاي هم  بر اساس نقشه( اقلیمی  -بندي زراعی پس از پهنه. تم اطالعات جغرافیایی استفاده شداي و سیس ماهواره

، )هاي خاك، شیب و کاربري اراضی بر اساس نقشه( خاکی  -بندي زراعی و پهنه) باران، هم دما و طول دوره رشد
مطالعه خاکشناسی در  واحد نقشه  بر اساس 24تعداد . زیستگاهی به دست آمد -پهنه زراعی 43در نهایت 

گندم و جو دیم مقایسه و هاي رویشی  مشخصات اقلیم، خاك و توپوگرافی هر پهنه با نیاز. منطقه استخراج شد
عملکرد (پتانسیل تولید اراضی . تعیین شد) ریشه دوم(هاي تناسب اراضی با استفاده از روش پارامتریک  کالس

بینی شده براي گندم  نتایج نشان داد عملکرد پیش. شد ، تعیینها محصوالت در هر یک از پهنه) بینی شده پیش
تا  7/454بینی شده براي جو دیم بین  کیلوگرم در هکتار و عملکرد پیش 3/2992تا  1/342دیم بین 

بینی شده بسیار  در حالیکه عملکرد زارعین نسبت به عملکرد پیش. کیلوگرم در هکتار برآورد شد 6/4042
ج نشان داد که منطقه مورد مطالعه براي کشت گندم از نظر اقلیمی نامناسب و براي جو داراي نتای. تر است پایین

عالوه بر محدودیت اقلیم؛ . تناسب بحرانی است که دلیل آن کم بودن مقدار بارندگی طی سیکل رشد است
گچ در  هاي شیب، سنگریزه و عمق خاك در شمال منطقه، همچنین شور و سدیمی بودن اراضی و محدودیت

در صورت کشت دیم در . جنوب منطقه نیز مهمترین عوامل محدود کننده براي رشد محصوالت مورد نظر است
با توجه به کمبود بارندگی در . شود منطقه مورد مطالعه، محصول جو مناسب و در عجب بعدي گندم معرفی می

ي آبیاري تکمیلی، عملکرد  سیلهتوان با تأمین آب به و انتهاي سیکل رشد محصوالت گندم و جو دیم، می
  .محصوالت را افزایش داد

  

  اي،  تصاویر ماهوارهزیستگاهی،  -بندي نواحی زراعی اقلیمی، پهنه -بندي زراعی پهنه :هاي کلیديواژه
  .تناسب اراضی، روش پارامتریک، سیکل رشد
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  مقدمه
بهبود وضعیت زندگی جمعیت و  افزایش

مواد غذایی  تولید پایدار تقاضا براي افزایشباعث  ها انسان
نماید تا از منابع میحفظ پایداري تولید ایجاب  .استشده

شان مطلوب و متناسب با شرایط و ظرفیت اراضی به نحو
این مسئله موجب شده تا فکر انسان به سمت  .شوداستفاده

استفاده مطلوبتر از زمین و افزایش تولید محصوالت 
آب و هوایی،  شرایط تنوع. شودزراعی و باغی معطوف 

تا  گردد باعث می توپوگرافی تغییر شرایط خاك وتنوع 
ها با یکدیگر متفاوت  براي انواع استفاده اراضی توان منابع

یک واحد اراضی براي یک نوع کاربري در حالی که . باشد
تواند مناسب باشد همان واحد براي نوع دیگري  خاص می

تواند نامناسب محسوب شود؛ لذا براي  از کاربري می
برداري  اختصاص یک واحد اراضی به نوع خاصی از بهره

هاي واحد مورد  ها و قابلیت ضروري است تا محدودیت
هاي نوع کاربري در  ا نیازمورد ارزیابی قرار گرفته و ب ،نظر

غفاري و ( شود دادهنظر گرفته شده انطباق 
  ). 1391همکاران،

تأمین غذاي بیشتر با حفظ منابع زیستی براي 
آیندگان، تنها در سایه تغییر الگوي مصرف و طراحی 

ارزیابی . پذیر است ي استفاده از اراضی امکان مناسب نحوه
ي دستیابی به ها ترین روش تناسب اراضی یکی از مهم

بندي تناسب اراضی یکی از  طبقه. کشاورزي پایدار است
هاي مدیریت اراضی و خاك محسوب  ترین شیوه کاربردي

براي استفاده مؤثر و کارا از اراضی  گردد که اهمیت آنمی
  ).2012تکا و هافتو، (شود  بیش از پیش احساس می

 1زیستگاهی - بندي نواحی زراعی روش پهنه
هاي ارزیابی اراضی در مقیاس  یکی از انواع مختلف شیوه

اي است که از بدو ابداع به تدریج از جایگاه  ملی و ناحیه
هاي مختلف ارزیابی اراضی براي  اي در بین روش شایسته
استفاده از زمین و مدیریت  ي ریزي و طراحی نحوه برنامه

ائو اساس تعریف فبر. استگردیدهمنابع اراضی برخوردار 
زیستگاهی؛ نواحی نسبتاً وسیعی هستند که  -نواحی زراعی

                                                        
1-Agro-ecological zoning 

از نظر شرایط اقلیمی خصوصیات خاك، شرایط 
توپوگرافی و طول دوره رشد براي نوع کاربري مورد نظر 

 -هاي نواحی زراعی نقشه. یکسان و همگن است
ابزارهایی هستند که اطالعات مورد نیاز و  زیستگاهی

شاورزي را فراهم ریزي ک ضروري براي برنامه
د ها حاوي اطالعات ضروري و مفی این نقشه.آورند می

به عنوان واحد همگن  نقشه هاي براي تک تک واحد
ظرفیت بالقوه کشاورزي و که  اراضی هستند

ریزان  هاي آن را براي تصمیم گیرندگان و برنامه محدودیت
  ).1997فائو، ( کند میکشاورزي مشخص 
زیستگاهی -یتعیین نواحی زراع  در روش

تولید و قابلیت هاي مورد بررسی براساس توان محدوده
ر پیشرفت علوم در حال حاض ؛شوند بندي می اراضی تقسیم

هاي جدیدي را  ها و قابلیت ف ظرفیتهاي مختل در زمینه
ها در  سازي رفتار آن برداري از منابع و شبیه در زمینه بهره
ارتقاء . استآوردههاي مختلف به وجود  برابر مدیریت

اطالعات جغرافیایی و سنجش از  هاي هاي سامانه قابلیت
است آوردهها این امکان را به وجود  در پردازش داده دور

هاي اطالعاتی مورد نیاز مختلف را به سهولت با  تا الیه
سازي فرآیندها به  ها براي مدل یکدیگر تلفیق و از آن

ن توجهی به نمندي کمک شایاااین تو. خوبی استفاده کرد
ماجی و (است نموده یزیستگاه -تعیین نواحی زراعی

  ).2012ان، ؛ والک و همکار1998همکاران، 
زیستگاهی در  -نواحی زراعی از روش تعیین

هاي مختلف براي نیل به اهداف مختلف استفاده  کشور
توان به مصر،هندوستان و  ها می ي آن است که از جملهشده

پاتل و  ؛2012 اسماعیل،(کرداشارهاندونزي 
آناسیرو و  )2013 ،آناسیرو و همکاران؛2000،همکاران

هاي  یهال انداختنهمکاران در اندونزي با روي هم 
 ،ژئوموفولوژي، توپوگرافی و کاربري اراضی شناسی، زمین

مورد بررسی  ي دوازده واحد نقشه همگن براي محدوده
داد که اراضی نشانها  نتایج تحقیق آن. تفکیک کردند

هاي تناسب اراضی با  ي مطالعاتی از نظر کالس دودهمح
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 درصد 9/0 حاصله نتایج اساسبر. یکدیگر متفاوت هستند
 نسبتاً کالس در درصد S1(، 23( مناسب درکالس اراضی
 اراضی درصد 68 و) S3( کم وتناسب)S2( مناسب

  .گیرد قرارمی)N( نامناسب درکالس
اي  مطالعه)1388(در ایران نیز نصیري و کوچکی 

بندي اگرواکولوژي استان خراسان از نظر  را به منظور پهنه
غفاري و همکاران  .پتانسیل عملکرد گندم انجام دادند

رودخانه  ریزآب  ضهحو بندي اگرواکولوژيپهنهنیز ) 1391(
هاي  کرخه را با استفاده از داده هاي هواشناسی، نقشه

خاکشناسی هاي اطالعاتی  کاربري و پوشش اراضی و الیه
تهیه کردند که در آن  1اس ايجیآرکسامانه را در محیط 

 .بود واحد همگن قابل شناسایی 46

 -تعیین نواحی زراعیبا هدف  پژوهش این
بندي تناسب  زیستگاهی در اراضی منطقه آبیک و طبقه

هاي تفکیک شده براي کشت محصوالت دیم  اراضی واحد
ایجاد یک پایگاه جامع و کامل از  .گندم و جو انجام شد

ریزي و ساماندهی  خصوصیات اراضی به منظور برنامه
برداري بهینه اراضی از دیگر اهداف این تحقیق به  بهره

ارزیابی تناسب اراضی در هر یک از نواحی . رود شمار می
ریشه (زیستگاهی با استفاده از روش پارامتریک -زراعی

پتانسیل تولید اراضی در هر  ،افزون بر این. انجام شد) دوم
زیستگاهی تعیین و در نهایت یک  -یک از نواحی زراعی

اس تهیه  ايجیبانک اطالعاتی در محیط سامانه آرك 
تبط با رگردید که امکان ایجاد نقشه هاي موضوعی م

  .خصوصیات اراضی را فراهم آورد
  

  ها مواد و روش
  مطالعاتیي  موقعیت جغرافیایی و خصوصیات منطقه

بخشی از اراضی ي مورد بررسی  محدوده
ي مطالعاتی مابین  منطقه. استاستان قزوین شهرستان آبیک

طول  50°20' 16"تا  50°16' 58"مختصات جغرافیایی
عرض شمالی قرار  36° 00' 27"تا  36° 11'6"شرقی و 

 باشد هکتار می 16618وسعت منطقه مورد مطالعه . دارد
                                                        
1-ArcGIS 

ایستگاه  هاي هواشناسی داده براساس. )1(شکل
 21کلیماتولوژي نیروگاه شهید رجائی در یک دوره آماري 

، متوسط بارندگی سالیانه این منطقه )1984-2005(ساله 
بیشترین مقدار بارندگی به . متر در سال است میلی 5/257

و کمترین مقدار ) مارس(اسفندماه  متر در میلی 5/49 مقدار
متوسط  .استدادهرخ ) سپتامبر(بارندگی در شهریورماه 

درجه سانتیگراد و متوسط حداکثر و  4/14دماي ساالنه 
درجه سانتیگراد  3/7و  5/21حداقل دما به ترتیب 

با استفاده از نرم افزار  رژیم حرارتی و رطوبتی خاك.است
و زریک خشک ) Thermic(به ترتیب ترمیک  2نیوهال

)Dry xeric ( و اریدیک ضعیف)Weak aridic (است.  
  

  هاي اقلیمی تهیه نقشه
  نقشه همباران

به منظور تهیه نقشه همباران، به علت اینکه در 
منطقه مورد مطالعه، تعداد ایستگاه هواشناسی محدود بود، 
از نقشه همباران تهیه شده توسط اداره کل هواشناسی 

براي . استان قزوین به عنوان نقشه کمک کننده استفاده شد
هاي نرمال میانگین بارش سالیانه  باران از داده تهیه نقشه هم

سینوپتیک و (ایستگاه هواشناسی مختلف  60
موجود در داخل و خارج استان در یک ) کلیماتولوژي
به . استشدهاستفاده ) 1984-2011(ساله  27دوره آماري 

هاي هواشناسی در منطقه مورد  تعداد کم ایستگاهدلیل 
موجود در نرم افزار  IDW3روشیابی از  مطالعه براي میان

کاظمی و همکاران، (گردید  اس استفادهايجیآرك 
 به پیوسته رستري باران هم ونقشه)1391؛ فرج زاده، 1392
 اسبهايجیآرک محیط در یابی درون روش از آمده دست
 الي بر ورودي الیه یک عنوان به و تبدیل وکتوري فرمت

  .شد استفاده زیستگاهی -زراعی نواحی بندي پهنه
  

                                                        
2-Newhall  
3-Inverse Distance Weighted 
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  منطقه مورد مطالعه -1شکل
  

  دما نقشه همتهیه 
، از رابطه بین متوسط دما تهیه نقشه هم براي

بدین صورت که بین  .و ارتفاع استفاده شد دماي ساالنه
سینوپتیک و (هواشناسی مختلف  هاي ارتفاع ایستگاه

در  موجود در داخل و خارج استان قزوین )کلیماتولوژي
 دماي و متوسط )1984-2011(ساله  27یک دوره آماري 

برقرار شد و رابطه خطی زیر به ساالنه آنها همبستگی 
  .)1( معادله .دست آمد

)1(               Tmean = −0.0045H + 19.54 
R = 0.78 
n = 17 

  :آنکه در 
Tmeanساالنه  دماي ، متوسط،H، ارتفاعR،  ضریب

در . باشد می هاي هواشناسی تعداد ایستگاه nو  همبستگی
منطقه  )DEM( 1نهایت با وارد کردن مدل رقومی ارتفاع

تهیه  ي منطقهدمامتر، نقشه هم 10با قدرت تفکیک مکانی 
  .و سپس نقشه رستري به وکتوري تبدیل شدشد 

  
  نقشه طول دوره رشدتهیه 

تهیه نقشه طول دوره رشد در ابتدا تبخیر و  براي
نیروگاه، باغ (تعرق پتانسیل براي چهار ایستگاه هواشناسی 

نرم افزار  با استفاده از) کوثر، قزوین و بوئین زهرا

                                                        
1-Digital Elevation Model 

Cropwat طول دوره رشد نیز براي این  .محاسبه شد
اي از سال  طول دورهدوره رشد، .شدها محاسبه ایستگاه

است که طی آن دما و رطوبت کافی براي رشد و نمو 
گیاهان وجود داشته و امکان تولید محصوالت کشاورزي 

براي ).1996فائو، (در شرایط طبیعی وجود داشته باشد 
در این  .از روش خطی استفاده شد   طول دوره محاسبه

 و از ،شدروش از اطالعات اقلیمی ده روزه استفاده 
 گردیدها استفاده  متوالی براي تعیین مرز بین دوره هاي دهه

  :باشد که روش محاسبه آن به شرح زیر می
  

  )بارندگی(محاسبه شروع دوره رشد 
زمانی که دو دهه متوالی دو شرط مقابل را داشته 

  :باشند

P2		>	
1

2E2
,			P1		<	

1
2E1

 

 )بارندگی(شروع دوره رشد  زمان )2( با استفاده از معادله
زمان بر حسب روز است که از وسط  t. آید به دست می

 .شود دهه اول شروع می

 
)2(         t = integer [( / )∗ 	]

( / / )
  

P1  وP2 : ،میزان بارندگیE1  وE2 : میزان تبخیر و تعرق
  .پتانسیل دهه اول و دوم هستند
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  محاسبه پایان دوره بارندگی
 : زمانی که دو دهه متوالی دو شرط مقابل را داشته باشند

 
P1 > 1/2퐸1,푃2 < 1/2퐸2 

  
به دست  پایان دوره بارندگی زمان )2( با استفاده از معادله

  . آید می
  

  محاسبه شروع دوره مرطوب
زمانی که دو دهه متوالی دو شرط مقابل را داشته 

  :                          باشند
P1 < E1, P2 > 퐸2 

به  شروع دوره مرطوب زمان )3( با استفاده از معادله
زمان بر حسب روز است که از وسط دهه t. آید دست می

  .شود اول شروع می
t	 = integer [( )∗ ]	

( )
																																 )3(  

 
  محاسبه پایان دوره مرطوب

   :زمانی که دو دهه متوالی دو شرط مقابل را داشته باشند
              P1 > E1, P2 < 퐸2	 به دست  پایان دوره مرطوب زمان )3( با استفاده از معادله

  . آید می
  

  پایان دوره رشد
 روزهایی تعداد کردن اضافه با رشد دوره پایان    

 پایان به شود می تبخیر خاك میلیمترازآب100 آن طی که
پس از به دست آوردن . آید می دست به بارندگی دوره

طول دوره رشد براي ایستگاه هاي فوق، نقشه طول دوره 
و نقشه طول  ها رشد منطقه بر اساس موقعیت ایستگاه

به دست  دوره رشد کل جهان که توسط فائو تهیه شده بود
  .آمد

  
  و نقشه شیب نقشه خاكتهیه 

هاي  عکس ابتدا بر روي براي تهیه نقشه خاك،
ي تفسیري  منطقه تفسیر و نقشه 40000/1 با مقیاس هوایی

اس ايجیاولیه خاك تهیه و در محیط نرم افزار آرك 
رخ در  پرروفیل خاك 61هاي حفر  مکان. رقومی گردید

نسبت به  ها رخ خاكفر حي مطالعاتی تعیین و با  محدوده
هاي  تشریح خصوصیات مورفولوژیک اقدام و از افق

هاي خاك براي انجام  نمونه. برداري گردید ها نمونه خاك
آزمایشات فیزیکی و شیمیایی الزم به آزمایشگاه منتقل و 

هاي   ها و روش هاي آزمایشگاهی الزم طبق استاندارد تجزیه
ها با تلفیق  خاك. تعیین گردیدها  مرسوم در آزمایشگاه

اطالعات مورفولوژیک و آزمایشگاهی بر اساس آخرین 
بندي جامع خاك تا سطح فامیل خاك  کلید سیستم طبقه

 IRSتصاویر  ي خاك از براي تهیه نقشه. بندي شدند طبقه
به عنوان داده کمکی استفاده و در نهایت نقشه خاك با 

نیز نقشه شیب . استفاده ازروش ژئوپدولوژیک تهیه گردید
 منطقه در محیط) DEM(با استفاده از مدل رقومی ارتفاع 

  .تهیه شد اسايجیافزار آرك نرم
  

  نقشه کاربري اراضیتهیه 
-دادهتهیه نقشه کاربري اراضی منطقه از براي 

مربوط به سال  هفتماهواره لندست  +ETMهاي سنجنده 
ماهواره PAN متر و  30با قدرت تفکیک مکانی  2011
IRS  شش با قدرت تفکیک مکانی  2006مربوط به سال

اي،  پس از انجام پردازش تصاویر ماهواره. متر استفاده شد
نقشه کاربري اراضی منطقه، توسط الگوریتم ماشین بردار 

استخراج شد  ENVI4.3در محیط نرم افزار1پشتیبان
؛ 2010؛ اتوکی و بلشک،2011مانتریکس و همکاران، (

  ).2002هوانگ و همکاران، 
  

  زیستگاهی - نواحی زراعینقشه تهیه 
منطقه مورد  زیستگاهی -نواحی زراعی نقشه

براساس (2اقلیمی -نواحی زراعیهاي  مطالعه از تلفیق نقشه
زراعی و  )ا و طول دوره رشددمهمباران، همهاي  نقشه

                                                        
1-Support Vector Machine (SVM) 
2 -Agro-climatic 
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 )هاي خاك، شیب و کاربري اراضی بر اساس نقشه(1خاکی
  .به دست آمد GISدر محیط  Unionو با استفاده از تابع 

  
  ارزیابی تناسب اراضی

نواحی به منظور ارزیابی تناسب اراضی در 
هر یک از نواحی  خصوصیات اراضی زیستگاهی -زراعی

هاي رویشی محصوالت گندم و جو  تفکیک شده با نیاز
دیم تطبیق داده شد و کالس نهایی تناسب اراضی تعیین 

ها از روش ریشه  واحدتناسب اراضی  نتعییبراي . گردید
  ).1991سایز و همکاران، (دوم استفاده شد

  
  2محاسبه پتانسیل تولید اراضی

ترین عامل  از آنجا که کمبود بارندگی مهم
لذا در ابتدا تولید  ،ي مطالعاتی است محدودیت در محدوده

سایز و (پتانسیل محصوالت با استفاده از مدل فائو 
کاهش عملکرد  به دست آمد؛ سپس) 1991همکاران، 

ي شرایط کم آبی براي  محصول گندم و جو دیم در نتیجه
زیستگاهی محاسبه گردید  -یک از نواحی زراعیهر

WPP3)(. براي این کار از نرم افزار Cropwat استفاده و
 تعییندرصد کاهش عملکرد محصوالت گندم و جو 

به دست آمده از مدل  سپس با استفاده از تولید پتانسیل،شد
پتانسیل تولید  ،روش ریشه دوم و شاخص اراضی فائو

نواحی یک از  هر در )بینی شده تولید پیش(اراضی 
  .محاسبه شد زیستگاهی -زراعی

  
  نتایج و بحث

بــا تلفیــق اطالعــات مجمــوع در منطقــه مــورد  
زیسـتگاهی تعیـین شـد شـکل      -ناحیه زراعی 43مطالعه، 

 Aبا حـروف  زیستگاهی  -در این نقشه نواحی زراعی).2(
بـا   Yناحیـه در ایـن نقشـه   . نشان داده شده اسـت  AOتا 

ــار، 7/1808حــدود  ــه   هکت ــاحت را دارد ک ــترین مس بیش
ــررا در  مطالعــاتی درصــد از منطقــه 89/10حــدود -مــیب

                                                        
1-Agro-edaphic 
2 - Land Production Potential 
3-Water-limitation Production Potential 

وسعت را در  هکتار کمترین 36/76 حدودبا  Z ناحیه.گیرد
درصد از منطقه را  45/0که  بین نواحی شناسایی شده دارد

برخی خصوصـیات فیزیکـی،    )1( دولجدر . داشتدر بر 
 -نـواحی زراعـی  شیمیایی و اقلیمی مربوط به هر یـک از  

  .زیستگاهی ارائه شده است
  

 نتایج ارزیابی اقلیم

، کـالس  )ریشـه دوم (براساس روش پارامتریک 
و بـراي جـو   ) N(تناسب اقلیم براي گندم دیم، نامناسـب  

بر ایـن اسـاس اقلـیم    . به دست آمد) S3(دیم تناسب کم 
یک محدودیت عمده براي کشت محصوالت گندم و جـو  

بیشـترین محـدودیت   . شـود  دیم در منطقـه محسـوب مـی   
اقلیمــی مربــوط بــه کــم بــودن مقــدار بارنــدگی در طــی 

  .رشد استدوره
  

  نتایج ارزیابی تناسب اراضی
بندي تناسب  نقشه طبقه) 4(و ) 3(هاي  در شکل    

اراضی براي کشت محصوالت گندم و جو در نواحی 
ریشه (زیستگاهی با استفاده از روش پارامتریک  -زراعی

هاي تناسب اراضی براي  تحت کالس. استشدهارائه ) دوم
زیستگاهی با استفاده از روش  -هریک از نواحی زراعی

  .استشدهارائه ) 2(جدول در ) ریشه دوم(پارامتریک 
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  منطقه مورد مطالعه زیستگاهی -نواحی زراعینقشه  - 2شکل 

  

  
  )ریشه دوم(از روش پارامتریک زیستگاهی براي محصول گندم دیم با استفاده -بندي تناسب اراضی نواحی زراعی نقشه طبقه - 3شکل 
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  )ریشه دوم(زیستگاهی براي محصول جو دیم با استفاده از روش پارامتریک  -بندي تناسب اراضی نواحی زراعی نقشه طبقه - 4شکل 

  
  

  
  زیستگاهی براي گندم و جو دیم -پتانسیل تولید اراضی در هر یک از نواحی زراعی -  5شکل
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  زیستگاهی - خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و اقلیمی هر یک از نواحی زراعیبرخی -1جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  

طول دوره رشد 
  )روز(

میانگین بارندگی 
 ) mm(ساالنه 

عمق خاك  بافت خاك
)Cm(  

  کربنات کلسیم
%  

هدایت الکتریکی 
  )dS/m(عصاره اشباع 

 -نواحی زراعی درصد کربن آلی
 زیستگاهی

100-70  270-250  C 90>  39/16  11/3  41/0  A 

100-70  310-290  CL 90>  09/7  4/1  66/0  B 

100-70  310-290  C 90>  2/19  4/5  64/0  D 

100-70  310-290  C 90>  05/17  87/3  57/0  E 

100-70  310-290  C 90>  21/17  02/7  55/0  G 

100-70  270-250  C 90>  41/16  67/6  56/0  I 

100-70  310-290  C 90>  13/17  44/5  56/0  J 

100-70  310-290  C 90>  63/17  06/2  61/0  L 

100-70  270-250  C 90>  17/14  87/3  55/0  N 

100-70  270-250  C 90>  42/9  26/37  49/0  O 

100-70  270-250  C 90>  35/21  94/6  72/0  P 

100-70  310-290  CL 90>  78/10  94/0  43/0  Q 

100-70  270-250  CL 80 5/12  92/0  50/0  R 

100-70  310-290  L 90>  21/17  02/7  42/0  S 

100-70  310-290  L 90 73/20  57/0  44/0  U 

100-70  310-290  SL 75 4 48/0  48/0  V 

100-70  310-290  SL 20 84/3  59/0  50/0  W 

100-70  310-290  CL 90>  09/7  4/1  66/0  X 

100-70  310-290  C 90>  41/16  06/4  56/0  Z 

100-70  270-250  L 90>  21/17  02/7  42/0  AB 

100-70  270-250  CL 90>  02/16  06/1  70/0  AC 

100-70  270-250  SL 50 6/2  65/0  39/0  AD 

100-70  270-250  L 90>  66/9  64/0  39/0  AE 

100-70  310-290  CL 90>  17/20  07/1  66/0  AG 

100-70  270-250  C 75 4 48/0  48/0  AH 

100-70  310-290  L 90>  30/12  09/3  68/0  AI 

100-70  270-250  SCL 35 86/3  99/0  25/0  AL 

100-70  270-250  L 85 93/8  72/0  75/0  AN 



 زیستگاهی آبیک براي زراعت گندم و جو دیم  -بررسی تناسب اراضی در نواحی زراعی/ 132

  
  زیستگاهی -نواحی زراعیهاي تناسب اراضی براي گندم و جو دیم در  کالس-2جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

*c ،s ،t  وn بودن خاك نشاندهنده محدودیت اقلیم، خصوصیات فیزیکی خاك، توپوگرافی و شور و سدیمی  
  

 14887حدود دست آمدهبهبا توجه به نتایج 
تناسب  از اراضی مورد مطالعه در کالس%) 58/89( هکتار

 )N(نامناسب  در کالس%) 66/6(هکتار  1107، )S3(کم
براي ) مطالعه نشده(NS در کالس %) 76/3(هکتار  624و 

براي کشت جو دیم حدود  .گندم دیم قرار گرفت کشت
تناسب  از اراضی در کالس%) 23/91(هکتار 15161

و  )N(نامناسب در کالس %) 01/5(هکتار  833، )S3(کم
قرار ) مطالعه نشده(NS در کالس %) 76/3(هکتار  624

به طورکلی در ارزیابی تناسب اراضی براي کشت . گرفتند
مطالعه شده اقلیم به عنوان  نواحیگندم و جو دیم در 

ین عامل است که تولید محصول را تحت تر محدود کننده
در زیستگاهی -نواحی زراعیاکثر  .دهد تأثیر قرار می

 -نواحی زراعی گندم دیم جو دیم
  شاخص اراضی تحت کالس تناسب  شاخص اراضی  تحت کالس تناسب زیستگاهی

S3cs 31/28  S3cs* 55/27  A 

S3c 36/41  S3c 40/42  B 

S3cs 32/38  S3cs 65/32  D 

S3c 01/37  S3cs 92/35  E 

S3cs 76/33  S3cs 96/31  G 

S3c 66/40  S3ns 44/32  I 

S3cs 38/35  S3cs 94/33  J 

S3c 12/41  S3c 52/40  L 

N 86/15  N 14/20  N 

N 14/13  N 25/14  O 
S3cn 64/39  S3cn 39/29  P 

S3c 23/40  S3c 67/39  Q 

S3c 96/40  S3c 71/40  R 

S3cs 68/36  S3ct 70/34  S 

S3cs 71/36  S3ct 48/35  U 

S3ct 00/37  S3ct 50/25 V 

N 37/7  N 25/3  W 

S3c 36/41  S3c 40/42  X 

S3c 66/40  S3cn 44/32  Z 

S3cs 68/36  S3ct 70/34  AB 

S3c 91/40  S3cs 75/39  AC 

S3c 87/39  S3cs 72/35  AD 

S3c 71/41  S3c 79/49  AE 

S3cs 05/38  S3ct 06/37  AG 

S3cs 00/37  S3ct 50/22  AH 

S3cs 75/39  S3cs 91/33  AI 

S3cs 60/33  S3cs 36/33  AL 
S3c 47/40  S3cs 10/37  AN 
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قسمت شمالی منطقه، عالوه بر محدودیت اقلیم، درصد 
سنگریزه، عمق خاك و توپوگرافی و در قسمت جنوبی 

عوامل  منطقه شور و سدیمی بودن اراضی و گچ نیز از
مهم محدودیت براي کشت محصوالت دیم مطرح 

براي هر دو محصول گندم و جو دیم،  .دنباش می
و  است اراضیداراي کمترین شاخص  Nو W،Oنواحی

به . شود توصیه نمی نواحیکشت محصوالت در این 
جو نسبت به گندم در برابر شرایط نامساعد از  ،طورکلی

جمله خشکی و شوري مقاومت بیشتري از خود نشان 
تر و رطوبت  دهد و همچنین داراي دوره رشد کوتاه می

رشد نسبت به گندم دورهمورد نیاز کمتري در طی 
نواحی بر این اساس ). 1391نویدي، (باشد  برخوردار می

براي جو داراي شاخص اراضی  زیستگاهی -زراعی
 ،)2013(ونبنتم . به دست آمد نسبت به گندم بیشتري

ارزیابی تناسب اراضی را براي انواع محصوالت دیم، از 
  . جمله گندم و جو در منطقه پین فرانسه انجام داد

نتایج نشان داد که اقلیم منطقه براي گندم و جو 
راي از مساحت کل منطقه ب درصد100، و S2در کالس 

از مساحت منطقه براي  درصد96، و S3جو در کالس 
قرار  S3در کالس  درصدچهار و  S2گندم در کالس 

اي در تونس  در مطالعه) 2010(مادرائو و همکاران . دارد
درصد از منطقه مورد مطالعه براي  18بیان داشتند که 

عوامل محدود کننده  ها آن.استکشت غالت دیم نامناسب 
کم  ضخامتاراضی، فرسایش بادي و ئیت ي و قلیارا شور

 ،)1390(محمد رضایی و همکاران  .خاك معرفی کردند
ارزیابی تناسب اراضی را با توجه به میزان تولید محصول 
براي محصوالت گندم و جو دیم در منطقه تاکستان انجام 

هاي اراضی براي گندم و  و نشان دادند که اکثر واحد هداد
در  .قراردارند S3و  S2هاي کالسجو دیم به ترتیب در 

تولید ( همچنین پتانسیل تولید اراضی پژوهشاین 
 زیستگاهی -نواحی زراعیدر هریک از  )بینی شده پیش

براي محصوالت مورد نظر نیز محاسبه شد که نتایج آن در 
  .استنشان داده شده )5(شکل 

گندم دیم،  ي ینی شدهب پیش با توجه به شکل فوق عملکرد
کیلوگرم در هکتار و براي جو دیم  3/2992تا  1/342بین 
براي . شدکیلوگرم در هکتار برآورد  6/4042تا  7/454بین 

و  Wناحیههر دو محصول کمترین عملکرد مربوط به 
نتایج نشان داد که .استX و  Bنواحی بیشترین عملکرد در

مهمترین عامل محدودیت در کشت دیم محصوالت در 
-پیش. استمنطقه، محدودیت حاصل از کمبود بارندگی 

ود با تأمین آب به وسیله آبیاري تکمیلی در ش بینی می
 ،مراحل مورد نیاز رشد محصوالت، عملکرد را افزایش داد

ورت ا، در صه با توجه به عملکرد به دست آمده در پهنه و
کشت دیم در منطقه مورد مطالعه، مناسبترین محصول جو 

رانست یه و وان. شود و در درجات بعدي گندم معرفی می
پتانسیل تولید اراضی را براي گندم دیم در شرایط ) 2002(

اي خاك ه مدیریت متوسط در شمال چین در واحد
تن در هکتار بدست  3/2تا مختلف بین صفر 

ي در شرایط کمبود ا مطالعه در) 1392(موسوي .آوردند
آب را براي محصوالت گندم، جو و نخود دیم در ایستگاه 

کوهین استان قزوین بدست آوردند و مقدار آن  پژوهشی
 ارائهکیلوگرم در هکتار  3098و  3132، 4744را به ترتیب 

  .کردند
  

  اه نتیجه گیري و پیشنهاد
 -تعیین نواحی زراعیاین مطالعه با هدف 

اراضی که یک ابزار ضروري و اجتناب ناپذیر  زیستگاهی
از اراضی  بخشیدر است ریزي کشاورزي  براي برنامه

 -نواحی زراعیهاي  از ادغام نقشه. قزوین انجام شد
به  زیستگاهی -زراعی ناحیه 43 خاکی -زراعیو  اقلیمی

دست آمد و ارزیابی تناسب اراضی و پتانسیل تولید 
ي محصوالت گندم و جو برا نواحیاراضی در هر یک از 

  .انجام شد) ریشه دوم(دیم با استفاده از روش پارامتریک
رشد یکی  دورهنتایج نشان داد بارندگی در طی 

باشد و در صورت کشت عوامل محدود کننده رشد میاز 
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رشد  دورهدیم این محصوالت به علت اینکه مقداري از 
گیرند، با تأمین  رشد در منطقه قرار میآنها خارج از دوره 

توان  آب به وسیله آبیاري تکمیلی در مراحل مورد نیاز می
استفاده کشاورزان  .به سطح باالتري از تولید دست یافت

از ارقام گندم و جو دیم زودرس نیز با توجه به اینکه 
کمتر تحت کمبود تنش آب در انتهاي سیکل رشد قرار 

هاي  در مورد محدودیت. یشنهاد شودتواند پ گیرند می می
مربوط به خصوصیات خاك نیز نتایج نشان داد در قسمت 

 هاي محدودیتعالوه بر محدودیت اقلیم، شمالی منطقه، 
مربوط به درصد سنگریزه، عمق خاك و توپوگرافی و در 
قسمت جنوبی منطقه شور و سدیمی بودن اراضی و گچ 

اراضی و مدیریت شود و با آبشویی، زهکشی  شاهده میم
از محصوالت  تريتوان به عملکرد باال بقایاي گیاهی می

  .دست پیدا کرد
از سیستم اطالعات جغرافیایی  پژوهشدر این 

)GIS( به عنوان ابزاري قدرتمند به عنوان یک پایگاه ،
اطالعات براي تجزیه و تحلیل اطالعات و تهیه نقشه هاي 

از سنجش از دور  استفاده توأم. تناسب اراضی استفاده شد
ابزارهاي قدرتمند براي ذخیره،  ، یک مجموعه GISو 

کنند که  ها فراهم می بازیابی، تحلیل و به روز کردن داده
ریزي، مدیریت منابع  تواند به منظور برنامه نتایج آن می

اراضی، کشت هر محصول مطابق با پتانسیل اراضی و در 
د، کاربردي و نهایت دستیابی به کشاورزي پایدار ارزشمن

  . گرانبها باشد
 -نواحی زراعیي  با توجه به اینکه نقشه

اطالعات مربوط به خصوصیات   در بردارنده زیستگاهی
ریزي و مدیریت  برنامه برايتواند میو  استاقلیم و خاك 

شود در سایر  گیرد، پیشنهاد میقراراراضی مورد استفاده 
راي تنوع هاي کشور به خصوص در مناطقی که دا استان

 گونه مطالعات نیز این اقلیم، توپوگرافی و خاك هستند
در زمینه  زیاديدشت قزوین داراي پتانسیل . انجام شود

تولید محصوالت کشاورزي در کشور است پیشنهاد 
شود براي سایر محصوالت اقتصادي و باغی نیز انجام  می

  .شود
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