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تزکوي ٍ گویشاى تا ّای تٌذرکلشا در اراضی کشاٍرسی شْزستاى –سٌجی اجزای تٌاٍب گٌذم اهکاى
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 چکیذُ

، اص ػاهاًِ تشووي ٍ گویـاىّای تٌذسدس اساهی وـاٍسصی ؿْشػتاى ولضا –اخشای تٌاٍب گٌذمػٌدی اهىاىتِ هٌَِس 

 ّایٍیظگیّای هحیٌی دٍ گیاُ صسآی تا خْت اًٌثاق ًیاصهٌذی ّا،الیِ( ٍ سٍؽ ّوپَؿاًی GISاًالٓات خغشافیایی )

تٌذی ؿذ. َٓاهل ؿٌاختی گٌذم ٍ ولضا تا اػتفادُ اص هٌاتْ ٓلوی، تٔییي ٍ دسخِتَم - اساهی اػتفادُ ؿذ. اتتذا ًیاصّای صسآی

ػاالًِ، دهای وویٌِ  ، دهای وویٌِػاالًِ، دهای هتَػي تْاسُ دهای هتَػيتاسؽ تْاسُ، ، ػاالًِ هحیٌی ؿاهل اللین )تاسؽ

ّای سلَهی َٓاهل ( تِ واس گشفتِ ؿذًذ. الیpHِآلی ٍ خان )ؿَسی، هادٍُ ( ػاالًِ، دهای تیـیٌِ تْاسُ ، دهای تیـیٌِتْاسُ

 ّایًمـٍِ  ًذؿذ گزاسی ٍ تلفیكّن سٍی م ٍ ولضاتِ ًَس خذاگاًِ تشای گٌذ ،ّاپغ اص اختلاف ٍصى GISهحیٌی دس هحیي 

پٌِْ تؼیاس هٌاػة تا  4 دس ّاهدذد آىتٌذی تا تلفیك ایي دٍ ًمـِ ٍ ًثمِ ،دػت آهذ. ػپغِ گٌذم ٍ ولضا ت ػٌدی وـتاهىاى

دسكذ اص اساهی  92/30ٍ  65/13ولضا حاكل گشدیذ. ًتایح ًـاى داد وِ  - اخشای تٌاٍب گٌذم ػٌدیاهىاىًاهٌاػة، ًمـِ 

ّای هٌاػة ّؼتٌذ وِ دس تخؾ اهٌاػة ٍ ًؼثتولضا تِ تشتیة تؼیاس - اخشای تٌاٍب گٌذم خْت ایي دٍ ؿْشػتاى وـاٍسصی

 ٍ هیضاى هادُ آلی هٌاػة خان هٌلَب ECهیضاى ّا تاسؽ وافی، اًذ. ایي پٌِْؿذُ ٍالْ ایي هٌاًك هشوضخٌَتی ٍ خٌَب 

 ٍ هشوضی ؿشلی ،ّای ؿوالیدس لؼوت وِدسكذ تَد  78/39ٍ  65/15ّای هٔیف ٍ ًاهٌاػة تِ تشتیة داؿتٌذ. پٌِْ

هتش(، هیضاى صیوٌغ تشدػی 12ؿَسی تاالی خان )تاالتش اص  هٌاًك. دس ایي لشاس داسًذ ّای تٌذس تشووي ٍ گویـاى ؿْشػتاى

 ؿذًذ. هٔشفیولضا  - وٌٌذُ اخشای تٌاٍب گٌذم ، اص َٓاهل هحذٍدهیضاى اًذن هادُ آلیٍ پاییي تاسؽ تْاسُ 

 ، صهیي آهاس، هتغیشّای اللیویؿٌاختیتَم –صسآی تٌذی، پٌِْتٌاٍب صسآی کلیذی: ّایٍاصُ

 

 قذهِه

هذت اػتفادُ اص یه تشًاهِ تٌاٍتی هٌلَب ٍ دساص

غزایی ًی ؿَد وِ تِ خای تخلیِ ػشیْ هَاد هی هَخة

واؿت هتَالی یه هحلَل ٍ واّؾ حاكلخیضی خان، 

دّی دس ّش هیضاى تاسٍسی خان تٌِین ٍ دس ٍالْ هحلَل

اػتوشاس داؿتِ تاؿذ. اػتفادُ  صیؼتی ًَسفلل واؿت تِ 

وٌذ اص هحلَل ولضا دس تٌاٍب گٌذم ایي اهىاى سا هْیا هی

وِ تِ دلیل تفاٍت دس ٓوك ٍ ًحَُ سؿذ سیـِ، تخلیِ 

غزایی خان دس خشیاى وـت ولضا تِ ًَس  ٌٓاكش

غزایی خان  واّؾ ٌٓاكشیىٌَاخت كَست گیشد ٍ 

هحذٍد تِ ٓوك ووتش خان ًگشدد. ایي ٍالٔیت ثاتت ؿذُ 

گٌذم تِ ًَس  –اػت وِ ٓولىشد گٌذم دس تٌاٍب ولضا 

ل گٌذم ًی وـت هتَالی آى تش اص هحلَهحؼَػی تیؾ

 وِ دّذی(. هٌالٔات ًـاى ه1389)هدذ ًلیشی،  اػت

تٌاٍب صسآی گیاّاى دس همایؼِ تا تٌاٍب ّوشاُ تا آیؾ یا 

ویلَگشم تش ّىتاس  27-430وـتی ػالیاًِ صهیي صسآی ته

وٌذ )لشتاًپَس ٍ تشی تَلیذ هیدس ّش ػال، وشتي تیؾ

؛ هه 2003تشگشفتِ اص ولی ٍ ّوىاساى،  1393واهىاس، 

 هَسدس (. هٌالٔات اًدام گشفتِ د2003واًىی ٍ ّوىاساى، 

دّذ وِ دس تٌاٍب صسآی دس وـَس ًـاى هی
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تٌاٍب صسآی هختلف تش ٓولىشد گٌذم دس  8تشسػی اثش 

صهیٌی تِ ٌَٓاى اللین ػشد خشاػاى سهَی، ولضا ٍ ػیة

واس  واؿت ًؼثت تِ ػایش هحلَالت تِهحلَل پیؾ

تشی تش ٓولىشد گٌذم ًـاى دادًذ ثیش هثثت تیؾاسفتِ، ت

سٍغٌی  ّایٍسٍد داًِ (.1391ٍ ٓضیضی،  آتادیفین)صاسّ

غیشتثثیت وٌٌذُ ًیتشٍطى هاًٌذ ولضا ٍ آفتاتگشداى دس تٌاٍب 

تَاًذ اثش هثثت ٍ هفیذی تش ٓولىشد گٌذم داؿتِ تا گٌذم هی

تْثَد ٓولىشد گٌذم دس تَالی پغ اص  ،تاؿذ. تشای هثال

دسكذ دس همایؼِ تا ؿشایي  30تا  24ای تیي ولضا، داهٌِ

)خاًضى ٍ ّوىاساى، ی گٌذم سا تِ دًثال داؿت ته وـت

( افضایؾ ٓولىشد ٍصى خـه 1990چاًذسا )(. 2003

ّای َّایی گٌذم واؿتِ ؿذُ پغ اص ولضا سا تِ دلیل تخؾ

داس تٔذاد پٌدِ تاسٍس )تٔذاد ػٌثلِ( دس ٍاحذ افضایؾ هٌٔی

( دس 2009. ػیثَتیغ ٍ ّوىاساى )وشدػٌح گضاسؽ 

، پاییضُگٌذم  -خَ تْاسُ  -تْاسُ ّای ولضای تشسػی تٌاٍب

، پاییضُولضای تْاسُ ٍ وـت هذاٍم گٌذم  - پاییضُگٌذم 

تشیي تشیي تٔذاد ػالِ تاسٍس، تیؾگضاسؽ وشدًذ وِ تیؾ

تشیي استفاّ تَتِ اص تٌاٍب ّا ٍ تیؾهشیة تاسٍسی پٌدِ

ّا اص وـت هذاٍم گٌذم حاكل ولضا ٍ ووتشیي آى -گٌذم 

ي تٔذاد داًِ دس ػٌثلِ ًیض اص تیواس تشیتیؾ ،چٌیيؿذ. ّن

 .دػت آهذِ ولضا ت -گٌذم 

ّای ، تلفیمی اص الیِصسآی ػٌدیاهىاى

اًالٓاتی هحیٌی اػت وِ دس آى اللین، آب، پؼتی ٍ 

تلٌذی ٍ ؿشایي خان تِ كَست یه هدوَِٓ ّوگي 

ّای صسآی هـخق، واستشی هحیٌی دس استثاى تا ػاهاًِ

گشدد )واُوی ٍ هی اساهی ٍ تٌَّ صیؼتی تشسػی

ّای (. دس ایي هذل تشای تشویة الی1392ِّوىاساى، 

آٍسی ػاهاًِ ّای فوایی اص فياًالٓاتی ٍ تحلیل

( اػتفادُ ٍ پایگاُ اًالٓاتی GIS)1اًالٓات خغشافیایی 

-لشاس هیهَسد ًیاص دس آى تـىیل ٍ هَسد اسصیاتی ٍ تحلیل 

ّای تآگاّی اص چگًَگی تٌاػة ٍ اًٌثاق فٔالی .گیشد

وـاٍسصی ّش هٌٌمِ تا ؿشایي آب ٍ َّایی ٍ هتغیشّای 

خاوی آى، الصهِ ّشگًَِ فٔالیت وـاٍسصی اػت. ایي 

                                                           
1
-Geographic Information System 

تشی هَهَّ تِ ٍیظُ دس ؿشایي دین اص اّویت تیؾ

تٌاتشایي، ؿٌاخت سٍاتي هتغیشّای اللیوی  .تشخَسداس اػت

ش تَلیذات دین، داسای اّویت ٍ تٍ ػایش َٓاهل هَثش 

)دهاًٍذی ٍ  اػتاسصؽ التلادی ٍ اختوآی تاالیی 

 (.1389ّوىاساى، 

دس اسصیاتی تٌاػة اساهی تشای تَلیذ غالت دس 

 تَػي GISّیواچال پشادؽ ٌّذ تا اػتفادُ اص هٌٌمِ 

(، اص َٓاهل اللیوی )دها ٍ 2009تْاگات ٍ ّوىاساى )

گیاّی تاسًذگی(، تَپَگشافی )استفاّ(، ًَّ خان ٍ پَؿؾ

اػتفادُ ؿذ ٍ هٌاًك هؼتٔذ ٍ غیشهؼتٔذ خْت وـت 

دس  (2013اتَؿٌاف ٍ ّوىاساى )غالت هـخق گشدیذ. 

هٌٌمِ  خَ دس ًشاحی هذل اسصیاتی تٌاػة اساهی تشای

سٍؽ ّوپَؿاًی ٍ  GIS في ،لیثی ؿشلی تٌغاصی دس ؿوال

اساهی خْت  ػٌدیاهىاى هَسددس سا تِ واس گشفتٌذ. 

  اًدام گشفتِ یهٌالٔات گٌذم ٍ ولضا وـت هحلَالت

( اساهی 1391واُوی ٍ ّوىاساى )تِ ٌَٓاى هثال،  .اػت

اػتاى گلؼتاى سا خْت وـت ولضا تا اػتفادُ اص ػاهاًِ 

( ٍ فشایٌذ تحلیل ػلؼلِ هشاتثی GISاًالٓات خغشافیایی )
2(AHP) ٌِْ34/21ٍ ًـاى دادًذ وِ  ًذتٌذی وشدپ  ٍ

اػتاى خْت تَلیذ ایي دسكذ اص اساهی وـاٍسصی  04/35

تٌذی دس پٌِْولضا تِ تشتیة، تؼیاس هؼتٔذ ٍ هؼتٔذ ّؼتٌذ. 

اػاع ًیاصّای  ّای خشاػاى خْت وـت ولضا تشاػتاى

ّا دس ؿْشّای هختلف اػتاى، GISدهایی تا اػتفادُ اص 

هٌلَب ٍ  اچْاس پٌِْ تؼیاس هٌلَب، هٌلَب، ًؼثت

. (1389تٌذی ؿذًذ )سػَلی ٍ لائوی، ًاهٌلَب ًثمِ

تٌذی لاتلیت وـت ( تا پ1391ٌِْصادُ ٍ ّوىاساى )فیوی

ؿشلی تا اػتفادُ اص  گٌذم دین دس ػٌح اػتاى آرستایداى

كذ اص اساهی دس 1ًـاى دادًذ وِ  GISّای هىاًی تحلیل

 12/37دسكذ هٌاػة، 94/12دس پٌِْ تؼیاس هٌاػة، 

دسكذ دس  69/14دسكذ هٔیف ٍ  25/34دسكذ هتَػي، 

تٌذی هٌاًك هٌاػة پٌِْ ًاهٌاػة لشاس گشفتٌذ. اًدام پٌِْ

، ًـاى GISوـت گٌذم دین دس اػتاى صًداى تا اػتفادُ اص 

 6/5ّىتاس اساهی اػتاى،  2216400داد وِ اص هدوَّ 

                                                           
2
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دسكذ تٌاػة هٔیف،  3/8كذ داسای ویفیت هٌاػة، دس

دسكذ ًاهٌاػة ٍ اساهی واهالً هٌاػة تشای صسآت  46/1

دس . (1389دین ٍخَد ًذاؿت )دهاًٍذی ٍ ّوىاساى، 

تٌذی وـت هحلَالت صسآی دس ؿْشػتاى هٌالٔات پٌِْ

داس، فاكلِ هٔىَع ٍصىّای تا واستشد سٍؽ گشگاى

 ٍ تَاتْ پایِ ؿٔآیای هَهٔی وشیدیٌگ، چٌذخولِ

تِ  هـخق ؿذ وِ، هحیٌی  ّای خْت تْیِ الیِ

ّای صسآی صهیي ّىتاس اص 95/8587ٍ  33/44240تشتیة

ؼیاس هؼتٔذ ّای ت اى خْت تَلیذ آفتاتگشداى دس پٌِْؿْشػت

دس  ،ّوچٌیي الف(.1392گیشًذ )واُوی،  لشاس هی ٍ هؼتٔذ

اص ّىتاس  93/46396هؼاحتی حذٍد  تحمیك دیگشی

خْت وـت  ،تش ًثك هٌٌك تَلیياساهی ایي ؿْشػتاى 

(. ب1392)واُوی،  تـخیق دادُ ؿذخَ لخت هٌاػة 

 97/215002ٍ  10/216827دس گضاسؿی ٌَٓاى ؿذ وِ 

گلؼتاى خْت وـت اػتاى  اساهی وـاٍسصی ّىتاس اص

پَؿاًی ٍصًی ٍ فشایٌذ تحلیلی  اػاع سٍؽ ّن تش ،ػَیا

ّای تؼیاس دس پٌِْتِ تشتیة  (،AHPػلؼلِ هشاتثی )

 .(1392)واُوی ٍ ّوىاساى، داسًذ هؼتٔذ ٍ هؼتٔذ لشاس 

هؼآذ تَدى آب ٍ َّای اػتاى گلؼتاى تشای 

وِ  اػت ؿذُ هَخةتَلیذ اغلة هحلَالت وـاٍسصی 

ایي اػتاى اص ًِش تَلیذ هحلَالت صسآی داسای تٌَّ 

 تِ ٍیظُّای سٍغٌی تاالیی تاؿذ، تِ ًَسی وِ دس داًِ

ّای ًخؼت ػَیا ٍ ولضا، اػتاى گلؼتاى دس وـَس دس ستثِ

ٍ اص لحاٍ تَلیذ  داسداص ًِش ػٌح صیش وـت ٍ تَلیذ لشاس 

)واُوی ٍ ّوىاساى،  گٌذم دس خایگاُ ػَم ٍالْ ؿذُ اػت

تا ؿٌاػایی هٌاًك هٌاػة ٍ ًاهٌاػة  تٌاتشایي،(. 1392

تَاى صهیٌِ تَػِٔ ػٌح خْت وـت گیاّاى صسآی هی

ّای ٍ یا تا آوال هذیشیت دٍ تَلیذ سا ایدا صیشوـت

ثش تش َهحیٌی هكحیح، اص ًضٍل ویفیت ٍ وویت هٌاتْ 

 ػٌدیهىاىا ،هٌالِٔ ّذف اص اًدام وشد. خلَگیشی سؿذ

هٌاػة تا ًاهٌاػة تؼیاس تٔییي هٌاًك ٍ اساهی وـاٍسصی 

ّای  تحلیل تا اػتفادُ اص  ولضا –خْت اخشای تٌاٍب گٌذم 

تشووي ٍ ّای تٌذسدس ؿْشػتاى هىاًی ٍ صهیي آهاسی

 .تَدگویـاى 

 ّاهَاد ٍ رٍش

 عِهٌطقِ هَرد هطال

 ّایؿْشػتاىهٌٌمِ هَسد هٌالِٔ ؿاهل 

ػال اخیش ایي دٍ  چٌذ ًی وِ تَد ٍ گویـاى تٌذستشووي

حذٍد اًذ. ایي هٌٌمِ اص یىذیگش تفىیه ؿذُؿْشػتاى 

 54دس هختلات  داسد ٍهؼاحت  ویلَهتشهشتْ 4/1576

 30دلیمِ ٍ  24دسخِ ٍ  54ثاًیِ تا  15دلیمِ ٍ  4دسخِ ٍ 

 37ثاًیِ تا  30دلیمِ ٍ  53دسخِ ٍ  36ٍ  ؿشلی ًَل ثاًیِ

گیشد ٍ هیلشاس  ؿوالی ٓشمثاًیِ  10دلیمِ ٍ  22دسخِ ٍ 

اص ؿوال تِ وـَس تشووٌؼتاى، اص خٌَب تِ ؿْشّای 

ؿْشػتاى آق لال ٍ اص غشب وشدوَی ٍ گشگاى، اص ؿشق تِ 

دس ایي  هٌٌمِ هٌالٔاتی .ؿَدتِ دسیای خضس هحذٍد هی

 تَد.ؿْشػتاى دٍ  تحمیك، ؿاهل اساهی وـاٍسصی وًٌَی

اتتذا اساهی صسآی ٍ تاغی تا اػتفادُ اص الیِ تذیي خْت 

واستشی اساهی اػتاى گلؼتاى )آهایؾ ػشصهیي اػتاى( اص 

گشدیذ، ػپغ تا اػتفادُ اص تلاٍیش ّا خذا دیگش واستشی

هشتًَِ تِ ػِ  ،TM، ػٌدٌذُ 5سًگی هاَّاسُ لٌذػت 

وٌتشل ٍ تاص  2010/ 31/7ٍ 13/6/2010، 6/6/2010تاسیخ 

ػاصی ؿذ ٍ ًمـِ هحذٍدُ وـاٍسصی دس همیاع یه 

 دٍ ایي (.1)ؿىل ػاصی گشدیذ تِ ٌّگام ضاسمپٌداُ ّ

ت ٍ حذٍد اتل وـّىتاس اساهی ل 87500ؿْشػتاى داسای 

وـت خَ تشیي ػٌح صیشتیؾ ٍ داسای ّىتاس هشتْ 40000

 ولاص ، 1389. دس ػال ّؼتٌذگلؼتاى اػتاى  دس ػٌح

 23675ّىتاس تِ ولضا ٍ  4550ایي دٍ ؿْشػتاى،  اساهی

)ػاصهاى خْاد  اختلاف یافتِ اػتگٌذم  تِّىتاس 

 .(1389وـاٍسصی اػتاى گلؼتاى، 
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UTMتز اساس سیستن هختصات  ّای تٌذر تزکوي ٍ گویشاى در استاى گلستاى ٍ ایزاىهَقعیت ٍ هحذٍدُ اراضی کشاٍرسی شْزستاى -1شکل 

 ّای عَاهل اقلیوی ٍ خاکیتْیِ ًقشِ

دها ٍ تاسؽ هحذٍدُ  سلَهی ّایتشای تْیِ ًمـِ

 (1391تا  1374ػالِ ) 17ّای اللیوی هَسد هٌالِٔ، اص دادُ

دیذی هؼتمش دس ػٌح اػتاى  ػٌدی ٍ ّن تاساى ایؼتگاُ 34

هتغیشّای اللیوی تاسؽ ػاالًِ، تاسؽ گلؼتاى اػتفادُ ؿذ. 

تْاسُ، دهای هتَػي ػاالًِ، دهای هتَػي تْاسُ، دهای 

تیـیٌِ ػاالًِ، دهای تیـیٌِ تْاسُ، دهای وویٌِ ػاالًِ ٍ 

پغ اص تشسػی ًشهال  ػٌدیاهىاىدهای وویٌِ تْاسُ خْت 

 هَسد اػتفادُ لشاس گشفتٌذ. ّا،تَدى آى

آلی  سی، هادُّای سلَهی ؿَتِ هٌَِس تْیِ ًمـِ

 ٍpH ُخان تشای هٌٌمِ هَسد هٌالِٔ، اًالٓات ٍ داد-

ًمٌِ اص اساهی وـاٍسصی اػتاى، اص هشوض  300ّای خام 

تحمیمات وـاٍسصی ٍ هٌاتْ ًثیٔی گلؼتاى تخؾ خان ٍ 

-ػاًتی 0-30تشداسی اص ٓوك آب دسیافت گشدیذ. ًوًَِ

 كَست گشفت. 1388هتشی تِ ٍػیلِ هتِ )اٍگش( دس ػال 

ّا ٍ اًدام تثذیل اص تدضیِ آصهایـگاّی ًوًَِ پغ

، ًشهال خان pHهتغیشّای ؿَسی، هادُ آلی ٍ  یٍاحذّا

ّای دسٍى  تا ووه سٍؽ ،ٍ ػپغ ؿذّا تشسػی تَدى دادُ

 ّا تا تْتشیي هذل تْیِ ؿذ.یاتی، الیِ سلَهی آى

 ّایهذلاص  یٍ خاو یّای اللیوتشای تْیِ الیِ

ٍ  (4ٍ گَػی 3، ًوایی2)وشٍی 1هٔوَلی وشیدیٌگهختلف 

دس هحیي  ،(3تا  1ّای )تَاى  داسفاكلِ هٔىَع ٍصى

Arc GIS  ِتشای اسصیاتی كحت . اػتفادُ ؿذ 10ًؼخ

 ( اػتفادُ ؿذRMSEّا اص آهاسُ خٌای تشآٍسد ) هذل

 یاتی تْتشیي سٍؽ خْت هیاى 1خذٍل . (1)هٔادلِ 

                                                           
1
- Ordinary 

2
- Spherical 

3
- Exponential 

4
- Gaussian  
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اػاع ًتایح ایي  تش .دّذ ًـاى هیهتغیشّای اللیوی سا 

تا  2 ّای ؿىل) گشدیذّای هَسد ًِش تْیِ  ًمـِ ،خذٍل

9.) 

 

 

 1 هٔادلِ

= √
 

 
∑       )      ))

  
         ) RMSE 

 گیشی ؿذُ.: همذاس اًذاصُ (    همذاس تخویي صدُ ؿذُ.  

 

 ّای اقلیوییاتی ٍ هیشاى خطای آى جْت تْیِ الیِّای هیاىرٍش -1 جذٍل

RMSE هتغییش سٍؽ ًَّ هذل/تَاى 

7/0  تاسؽ ػاالًِ وشیدیٌگ هٔوَلی ًوایی 

59/0  تاسؽ تْاسُ وشیدیٌگ هٔوَلی ًوایی 

99/0  دهای وویٌِ ػاالًِ وشیدیٌگ هٔوَلی ًوایی 

94/0  دهای وویٌِ تْاسُ وشیدیٌگ هٔوَلی وشٍی 

83/0  دهای تیـیٌِ تْاسُ وشیدیٌگ هٔوَلی ًوایی 

87/0 2تَاى    دهای تیـیٌِ ػاالًِ فاكلِ هٔىَع ٍصى داس 

70/0 2تَاى    دهای هتَػي ػاالًِ فاكلِ هٔىَع ٍصى داس 

50/0 2تَاى    دهای هتَػي تْاسُ فاكلِ هٔىَع ٍصى داس 

 

 
 هطالعِ ًقشِ تارش تْارُ هٌطقِ هَرد – 3ًقشِ تارش ساالًِ هٌطقِ هَرد هطالعِ      شکل  – 2شکل 
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 هَرد هطالعِ هٌطقِ ًقشِ دهای تیشیٌِ تْارُ – 5شکل   هَرد هطالعِ    هٌطقِ ًقشِ دهای تیشیٌِ ساالًِ  – 4شکل 

 
هَرد هطالعِ   هٌطقِ ًقشِ دهای هتَسط تْارُ – 7شکل               هَرد هطالعِ   هٌطقًِقشِ دهای هتَسط ساالًِ  – 6شکل           
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 هَرد هطالعِ هٌطقًِقشِ دهای کویٌِ تْارُ  – 9شکل      هَرد هطالعِ هٌطقًِقشِ دهای کویٌِ ساالًِ  – 8شکل 

اص تیي  ّای خان،دس تْیِ ًمـِ 2هٌاتك خذٍل 

یاتی ٍىستشیي سٍؽ دهٌاػة ّای هَسد اػتفادُ، سٍؽ

-ٍ تیؾحذالل خٌا  وِ دػت آهذِ ت هٔوَلی وشیدیٌگ

هذل  تا ّای ؿَسی ٍ هادُ آلی،تشای دادُتشیي كحت 

 ًـاى داد.هذل گَػی  ، تاpHّای ًوایی ٍ تشای دادُ

 
 یاتی ٍ خطای هتغیزّای خاکّای هیاىرٍش –2جذٍل 

 RMSE ًَّ هذل سٍؽ هیاى یاتی هتغیشّا

EC 977/1 ًوایی وشیدیٌگ 
pH 174/0 گَػی وشیدیٌگ 

 678/0 ًوایی وشیدیٌگ هادُ آلی
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هَرد هطالعِ         هٌطقِ دُ آلی خاکًقشِ ها -11شکل   هَرد هطالعِ       هٌطقِ ًقشِ شَری خاک – 11شکل 

  
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 هٌطقِ خاک pHًقشِ  –12شکل 

سٌجی اراضی کشاٍرسی جْت اجزای تٌاٍب اهکاى

 کلشا  –گٌذم 

یاتی هٌاًك هؼتٔذ خْت اخشای تشای هىاى

ّای هحیٌی ولضا ٍ خْت اًٌثاق ًیاصهٌذی –تٌاٍب گٌذم 

اساهی، اص سٍؽ  ّایٍیظگیگیاّاى صسآی گٌذم ٍ ولضا تا 

اص  10 ًؼخِ ArcMapّا دس هحیي الیِ ػادُ پَؿاًی ّن

اػتفادُ ؿذ. دس اتتذا  ArcGIS ّایسافضا هدوَِٓ ًشم

ؿٌاختی گٌذم ٍ ولضا تا اػتفادُ اص تَم - ًیاصّای صسآی

ٍ  3ّای تٌذی گشدیذ )خذٍلهٌاتْ هَخَد تٔییي ٍ دسخِ

ؿٌاختی ٍ صسآی اص هٌاتْ تَم ایي اًالٓات .(4
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ّای  ای، هماالت، گضاسؽ ًْایی ًشح ٍ اػٌاد وتاتخاًِ 

ّا ٍ هـاٍسُ تا واسؿٌاػاى هشاوض  ًاهِ تحمیماتی، پایاى

ّای گلؼتاى ٍ  داًـگاّی ٍ تحمیمات وـاٍسصی اػتاى

هاصًذساى تشای گیاّاى صسآی ولضا ٍ گٌذم تْیِ ؿذ. پغ اص 

ّا تش اػاع سٍؽ تٌذی آى تْیِ ایي اًالٓات، واس دسخِ

( ٍ غفاسی ٍ ّوىاساى 1991ٍ ّوىاساى ) غپیـٌْادی ػی

 شّا،یهتغ یسلَه ّایِیال اداهِ دس ( اًدام ؿذ2000)

 ؿذ دادُ تشؽ هٌٌمِ( گَىیپل) یتشداس هحذٍدُ  تشاػاع

 خذٍل اػاع تش هدذد، تٌذیًثمِ اتضاس اص اػتفادُ تا ٍ

 گٌذم یتشا خذاگاًِ ًَس تِ ؿٌاختیتَم – یصسآ یاصّایً

-دسخِ حالت يیا دس. ؿذًذ تٌذیًثمِ والع 4 دس ولضا ٍ

 ٍ فیهٔ هٌاػة، اًؼثت هٌاػة، اسیتؼ تٌاػة ّای

 گزاسیاسصؽ 1 ٍ 2 ،3 ،4 آذاد تَػي ةیتشت تِ ًاهٌاػة،

 ایؿثىِ حؼاتگش اتضاس اص اػتفادُ تا تٔذ هشحلِ دس. ؿذًذ

(Raster Calculator،) ؿذُ گزاسیاسصؽ ّایِیال توام 

-اهىاى ًمـِ ٍ ؿذًذ كیتلف ٍ یفشاخَاً گٌذم، تِ هشتَى

  .آهذ دػتِ ت ؿْشػتاى دٍ یاساه دس گٌذم وـت ػٌدی

ّویي   هـاتِ ایي واس تشای گیاُ ولضا ًیض اًدام ؿذ. تِ

ػٌدی وـت ولضا ًیض دس هٌٌمِ تْیِ ًمـِ اهىاى ،تشتیة

تَػي اتضاس  دٍتاسُایي دٍ ًمـِ ًْایی،  ،گشدیذ. ػپغ

تٌذی پٌِْ ًثمِ 4ای تا یىذیگش تلفیك ٍ دس حؼاتگش ؿثىِ

 -ػٌدی اخشای تٌاٍب گٌذم ًمـِ اهىاى ،ؿذ. دس ًْایت

 ولضا دس هٌٌمِ حاكل گشدیذ.

 
 

 دین درجِ تٌاسة عَاهل هحیطی تزای گٌذم -3 جذٍل

 ًاهٌاػة هٔیف ًؼثتاً هٌاػة تؼیاس هٌاػة هتغیشّا

 < 200 200 - 300 300 - 400 400 ≤ تاسؽ ػاالًِ

 < 75 75 - 105 105 - 145 145 ≤ تاسؽ تْاسُ

 > 30ٍ  < 8 8 - 12ٍ  24 – 30 12 - 16ٍ  20 – 24 16 - 20 دهای هتَػي ػاالًِ

 5/22 –5/26 5/18 –5/22 دهای هتَػي تْاسُ

5/18- 5/14 

28 – 5/26 

5/14– 5/10 

5/10>   ٍ28< 

 

 < 4 4 – 7 7 – 10 10 - 15 دهای وویٌِ ػاالًِ

 < 5/8 5/8 –5/11 5/11 –5/14 5/14 – 17 دهای وویٌِ تْاسُ

 > 37 30 - 37 25 - 30 20 – 25 دهای تیـیٌِ ػاالًِ

 > 5/31 5/31 – 5/29 5/25 – 5/27 22 - 5/25 دهای تیـیٌِ تْاسُ

pH 5/8ٍ  < 5 5 -5/5ٍ  8 – 5/8 5/5 – 6ٍ  7 – 8 6 - 7 خان < 

EC 12 8 - 12 4 - 8 0 – 4 )دػی صیوٌغ تش هتش( خان < 

 < 1 1 - 2 2 - 3 > 3 هادُ آلی خان )دسكذ(

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



کلزا در ... –سنجی اجرای تناوب گندم امکان  

 

67 

 

 ی دینتزای کلشادرجِ تٌاسة عَاهل هحیطی  - 4جذٍل

 ًاهٌاػة هٔیف ًؼثتاً هٌاػة تؼیاس هٌاػة هتغیشّا

 < 250 250 - 300 300 - 400 400 ≤ تاسؽ ػاالًِ

 < 80 80 - 110 110 - 150 150 ≤ تاسؽ تْاسُ

 > 30 25 - 30 15 - 17ٍ  20 – 25 17 - 20 دهای هتَػي ػاالًِ

 5/23 – 5/27 5/19 – 5/23 دهای هتَػي تْاسُ

5/19 – 5/16 

5/29 – 5/27 

5/16 – 5/12 

5/29 < 

5/12 > 

 < 5 5 – 8 8 – 11 11 - 16 دهای وویٌِ ػاالًِ

 < 5/9 5/9– 5/12 5/12 – 5/15 5/15 – 18 دهای وویٌِ تْاسُ

 > 38 33 - 37 25- 20ٍ 30 -  33 25 – 30 دهای تیـیٌِ ػاالًِ

 5/27 –5/30 24 –5/27 دهای تیـیٌِ تْاسُ

20 - 24 

5/33 – 5/30 5/33 < 

pH 5/8ٍ  < 5 5 - 5/5ٍ  8 – 5/8 5/5 – 6ٍ  7 – 8 6 - 7 خان < 

EC دػی صیوٌغ تش  خان(

 هتش(

4 – 0 8 - 4 12 - 8 12 < 

 < 1 1 - 2 2 - 3 > 3 هادُ آلی خان )دسكذ(

 ًتایج ٍ تحث

لثل اص اًدام هحاػثات آهاسی ٍ  ّا: تَصیف آهاری دادُ

ٍ  ّای اللیویّای سلَهی، اتتذا ًشهال تَدى دادُتْیِ الیِ

آٍسدُ ؿذُ  5تشسػی گشدیذ وِ ًتایح آى دس خذٍل  خاوی

تشسػی همادیش چَلگی، وـیذگی، هیاًِ ٍ هیاًگیي  اػت.

هتغیشّای هَسد ًِش دس تخؾ ّیؼتَگشام ٍ تشسػی هیضاى 

تشداسی تش سٍی هحَس پشاوٌؾ یا تشاون ًماى ًوًَِ

ّای تاسؽ ػاالًِ، دادُوِ وشد  هـخق ٍاسیاًغ هتغیشّا،

ٍ  ًذاسدتَصیْ ًشهال  ٍ ؿَسی خان ماده آلی ،تْاسُ تاسؽ

 ذ.ؿاػتفادُ  ّاػاصی آىخْت ًشهال لگاسیتویاص تثذیل 

  تَدًذ.، ًشهال خان pHٍ  ّای دهاییدادُ

 
 خالصِ آهاری هتغیزّای اقلیوی ٍ خاکی –5جذٍل 

 هتغیش چَلگی وـیذگی هیاًِ هیاًگیي حذاوثش حذالل

91/231  23/905  28/490  73/451  832/2  763/0 )ًشهال ؿذُ(تاسؽ ػاالًِ    

53/16  31/219  299/79  781/34  275/2  838/0  تاسؽ تْاسُ )ًشهال ؿذُ( 

75/16  19 85/17  96/17  260/2   - 104/0  دهای هتَػي ػاالًِ 

70/18  90/20  90/19  88/19  56/3   - 332/0  دهای هتَػي تْاسُ 

05/22  90/24  573/25  317/23  652/1  070/0  دهای تیـیٌِ ػاالًِ 

66/23  39/27  841/25  734/25  153/2   - 191/0  دهای تیـیٌِ تْاسُ 

47/10  04/14  974/11  233/12  963/1  041/0  دهای وویٌِ ػاالًِ 

45/11  

23/1  

27/7  

35/0  

73/19  

64/3  

93/7  

81/50  

920/13  

919/0  

9/7  

36/0  

620/13  

950/0  

85/7  

52/0  

766/5  

701/4  

61/4  

93/1  

537/1  

183/0-  

47/0-  

31/1  

 دهای وویٌِ تْاسُ

 ماده آلی خاک )نرمال شده(

خاک  pH 

 شوری خاک )نرمال شده(
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ّای سٌجی کشت گٌذم ٍ کلشا در شْزستاىاهکاى

 تٌذرتزکوي ٍ گویشاى

ّای هیضاى هٌلَتیت اساهی وـاٍسصی ؿْشػتاى

-ولضا دس ؿىلتٌذستشووي ٍ گویـاى خْت وـت گٌذم ٍ 

 ّا،تش ًثك ایي ًمـِ ًـاى دادُ ؿذُ اػت. 14ٍ  13ّای 

تِ دلیل تـاتِ فشاٍاى دس ًیاصّای هحیٌی گیاّاى گٌذم ٍ 

ٍ تْن هـاتِ یىذیگش  تاحذٍدیّا تٌذی آىولضا، ًمـِ پٌِْ

دسكذ اص  76/10دّذ وِ ًـاى هی 13ؿىل  .ًضدیه اػت

 ،اساهی هٌٌمِ ٍالْ دس هٌاًك خٌَتی ؿْشػتاى تٌذستشووي

ایي ًَاحی اص ًِش  .اػتْت وـت گٌذم تؼیاس هٌاػة خ

تاسؽ وافی، هیضاى ؿَسی  اص دهایی دس ؿشایي تْیٌِ ٍ

 .تشخَسداس اػتهٌلَب  pHهادُ آلی ٍ  دسكذ پاییي،

اساهی وـاٍسصی هٌٌمِ خْت وـت  ػٌدیاهىاىًمـِ 

دّذ وِ هٌاًك تؼیاس هٌلَب ًیض ًـاى هی (14)ؿىل  ولضا

ّای خٌَتی ؿْشػتاى تٌذستشووي ٍالْ ؿذُ دس تخؾ

تا ایي  ،داسدروش ؿذُ دس تاال سا ؿشایٌی هـاتِ اػت وِ 

 37/12ٍ  داسدتشی ًؼثت تِ گٌذم تفاٍت وِ هؼاحت تیؾ

(. 6ؿَد )خذٍل دسكذ اص اساهی وـاٍسصی سا ؿاهل هی

هٌاػة دس ّش دٍ ؿىل دس هٌاًك  اهٌاًك ًؼثتّای  پٌِْ

ٍ ًؼثت تِ  داسدلشاس هٌٌمِ هَسد هٌالِٔ هشوض  ٍ خٌَتی

توایض  هَخةوِ  داسًذپٌِْ تؼیاس هٌاػة، ؿَسی تاالتشی 

. دس همایؼِ گٌذم ٍ ولضا، ًثك آى اص ایي پٌِْ ؿذُ اػت

دسكذ اص اساهی  29/27ؿَد وِ هـاّذُ هی 6خذٍل 

دسكذ  47/30وـاٍسصی هٌٌمِ خْت وـت گٌذم ٍ 

اًذ. لشاس گشفتِ هٌاػة اخْت وـت ولضا دس پٌِْ ًؼثت

شتیة تِ دلیل ًضٍل دسكذ ّای هٔیف ٍ ًاهٌاػة تِ تپٌِْ

ٍ واّؾ همذاس  تاال سفتي هیضاى ؿَسی خانهادُ آلی، 

ّای هٌاػة وـت ایي دٍ ًضٍالت خَی تْاسُ، اص پٌِْ

هٔیف  ّای پٌِْ ًتایح ًـاى داد وِ گشدًذ.گیاُ تفىیه هی

-دس تخؾ ٍ پٌِْ ًاهٌاػة هٌٌمِدس ًَاحی ؿوالی هشوض 

همایؼِ هؼاحت  داسًذ.ّای ؿوالی ٍ ؿشلی هٌٌمِ لشاس 

دّذ وِ ًـاى هی 6ّای گٌذم ٍ ولضا دس خذٍل پٌِْ

هٌاػة تشای ا هٌاػة ٍ ًؼثتّای تؼیاسهدوَّ دسكذ پٌِْ

دسكذ(  05/38تش اص گٌذم )دسكذ(، تیؾ 84/42ولضا )

ّای هٔیف ٍ دسكذ پٌِْهدوَّ  ،اػت. ّوچٌیي

ِ دسكذ ت 95/61دسكذ ٍ گٌذم  16/57ولضا ًاهٌاػة 

تشی وـت ولضا تٌاػة تیؾدػت آهذ ٍ گَاُ آى اػت وِ 

 ػٌدیاهىاى ٍ دس ًمـِ داسد هٌٌمِهحیٌی  ّایٍیظگیتا 

ثشی ایفا َولضا، گیاُ ولضا ػْن ه –اخشای تٌاٍب گٌذم 

 خَاّذ وشد.

 
 ّای تٌذرتزکوي ٍ گویشاى کلشا در شْزستاىتٌذی شذُ جْت کشت گٌذم ٍ ّای طثقِهساحت پٌِْ - 6جذٍل 

 ّا تِ ول اساهی وـاٍسصی دٍ ؿْشػتاى )دسكذ(ًؼثت هؼاحت پٌِْ )ّىتاس( هؼاحت ّاتٌذی پٌِْستثِگیاُ صسآی                     

 گٌذم

 

 76/10 76/8246 تؼیاس هٌاػةهٌاًك 

 29/27 91/20942 هٌاػة اهٌاًك ًؼثت

 97/20 79/16082 هٌاًك هٔیف

 98/40 28/31436 هٌاًك ًاهٌاػة

 کلشا

 

 37/12 69/9498 هٌاًك تؼیاس هٌاػة

 47/30 38/23386 هٌاػة هٌاًك ًؼثتا

 75/16 09/1283 هٌاًك هٔیف

 41/40 28/30991 هٌاًك ًاهٌاػة
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ّای  در شْزستاى دین کشت گٌذم سٌجیاهکاىًقشِ  - 13شکل 

      تٌذر تزکوي ٍ گویشاى

ّای  در شْزستاى ی دینکشت کلشا سٌجیاهکاىًقشِ  - 14شکل 

 تزکوي ٍ گویشاى تٌذر

 کلشا –اجزای تٌاٍب گٌذم  سٌجیاهکاىًتایج 

-اساهی وـاٍسصی ؿْشػتاى ػٌدیهىاىاًتایح 

ّای تٌذستشووي ٍ گویـاى خْت اخشای تٌاٍب گٌذم ولضا 

دّذ وِ تخؾ وَچىی ًـاى هی ،7ٍ خذٍل  15دس ؿىل 

ولضا تؼیاس  –خْت اخشای تٌاٍب گٌذم  هٌٌمِاص اساهی 

وِ هؼاحت  ّىتاس(، تِ ًَسی 33/10460هٌاػة ّؼتٌذ )

دسكذ اص ول اساهی وـاٍسصی  65/13ایي پٌِْ حذٍد 

تاالی  . ایي اساهی داسای تاسؽدّذهیسا تـىیل  هٌٌمِ

، هٌلَبتا تَصیْ  ٍ تاسؽ تْاسُ هتش دس ػالهیلی 400

صیوٌغ تش هتش( ٍ همذاس هادُ ػید 0 – 4پاییي ) ECهیضاى 

تٌذی اػتاى گلؼتاى پٌِْ (.16)ؿىل  ّؼتٌذآلی هٌلَب 

دسكذ اص اساهی  34/21خْت وـت ولضا ًـاى داد وِ 

ٍ ٓلت  گشفتِ اػتپٌِْ تؼیاس هٌاػة لشاس  اػتاى دس

تٌضل ویفیت ٍ وویت َٓاهل  هحذٍد تَدى ایي ًاحیِ،

)واُوی ؿذ هحیٌی هاًٌذ حاكلخیضی ٍ هٌاتْ آتی ٌَٓاى 

( 1389دهاًٍذی ٍ ّوىاساى ) (.ب 1391ٍ ّوىاساى، 

ًـاى دادًذ وِ پٌِْ تؼیاس هٌاػة خْت وـت گٌذم دین 

 دس اػتاى صًداى ٍخَد ًذاسد.

 
 گویشاىّای تٌذر تزکوي ٍ  در شْزستاىکلشا –تٌذی شذُ جْت اجزای تٌاٍب گٌذم ّای طثقِّای پٌِْهساحت – 7جذٍل 

 ّا تِ ول اساهی وـاٍسصی دٍ ؿْشػتاى )دسكذ(ًؼثت هؼاحت پٌِْ )ّىتاس( هؼاحت ّاتٌذی پٌِْستثِ

 65/13 33/10460 هٌاًك تؼیاس هٌاػة

 92/30 23/23729 هٌاًك ًؼثتا هٌاػة

 65/15 96/11997 هٌاًك هٔیف

 78/39 72/30520 هٌاًك ًاهٌاػة
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 تزکوي ٍ گویشاىتٌذر ّای شْزستاىدر کلشا  –اجزای تٌاٍب گٌذم  سٌجیاهکاىًقشِ  –15شکل 

 
در کلشا  -گٌذم  پٌِْ تسیار هٌاسة جْت اجزای تٌاٍب –16شکل 

                                ٍ گویشاى تزکويّای تٌذر شْزستاى

در کلشا –گٌذم  هٌاسة جْت اجزای تٌاٍب اپٌِْ ًسثتا –17شکل 

 تزکوي ٍ گویشاىّای تٌذر شْزستاى

تش ًثك ٍهٔیت َٓاهل اللیوی ٍ خاوی، توام 

هٌاػة  اتؼیاس هٌاػة ٍ ًؼثت ّای پٌِْؿشایي ٍ هَاتي 

 ًضٍل پٌِْ هَخةٍ تٌْا ٓاهلی وِ  تَدهـاتِ یىذیگش 

ؿَسی تاالی اص ًثمِ تؼیاس هٌاػة ؿذُ،  هٌاػة اًؼثت

ایي پٌِْ تا   .اػتصیوٌغ تش هتش( دػی 4 –12خان )

هشوض ٍ  ّای خٌَتیدس تخؾ ّىتاس 23/23729هؼاحت 

سا  هٌٌمِدسكذ اص ول اساهی وـاٍسصی  92/30 ٍالْ ٍ

وِ اساهی  تا تَخِ تِ ایي. (17)ؿىل  ؿَدؿاهل هی
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هَخَد دس یه پٌِْ اص ًِش َٓاهل اللیوی ٍ هحیٌی 

سیضی ٍاحذی دٌّذ ٍ تشًاهِّای ٍاحذی سا اسایِ هیٍیظگی

ّای ، اػتفادُ اص پتاًؼیل هَخَد دس ایي پًٌِْلثٌذسا هی

تَاًذ تِ افضایؾ هٌاػة هاًٌذ ًضٍالت خَی هٌلَب، هی

تش ایي ولضا ٍ گٌداًذى تیؾ -ػٌح صیش وـت گٌذم 

ای دس دس هٌالِٔ تٌاٍب دس الگَّای صسآی تیاًداهذ.

ّىتاس  15868355ّای خشاػاى هـخق ؿذ وِ اػتاى

خْت  هٌالٔاتی، دس پٌِْ هٌلَبٍالْ دس هشوض هٌٌمِ 

تشیي ػٌح اص ًِش هؼاحت تیؾ وِلشاس داسد  وـت ولضا

 .(1389)سػَلی ٍ لائوی،  ؿَدهٌٌمِ سا ؿاهل هی

وِ پٌِْ هٔیف تِ  دّذ ًـاى هی 18 ؿىل 

هَسد  هٌٌمِكَست پشاوٌذُ دس غشب، ؿشق ٍ ؿوال 

ٍ پٌِْ ًاهٌاػة لشاس  هٌاػة ا، تیي دٍ پٌِْ ًؼثتهٌالِٔ

دلیل ًضٍل ّای اللین ٍ خان، تش ًثك ًمـِ .اػت گشفتِ

 12هٌاػة، هیضاى ؿَسی تاالتش اص  اایي پٌِْ اص پٌِْ ًؼثت

صیوٌغ تش هتش، همذاس پاییي ٍ تَصیْ ًاهٌاػة تاسؽ دػی

دسكذ اساهی وـاٍسصی  65/15. ایي پٌِْ اػتتْاسُ 

تٌاتشایي دس  ،ؿْشػتاى سا تِ خَد اختلاف دادُ اػت

كَستی وِ ایي هٌاًك تِ ًَس ًادسػت هذیشیت گشدًذ 

اهافِ  تَاًذ تِ دسكذ اساهی پٌِْ ًاهٌاػةهی اساهی ایي

ّای هحیٌی سفْ هحذٍدیتتا وِ سػذ . تِ ًِش هیؿًَذ

تَاى ًثمات تٌاػة اساهی سا دس پٌِْ هٔیف استما داد. هی

واّؾ  تشای حفَ تَلیذ دس ایي پٌِْ ٍ تشای خلَگیشی اص

ویفیت ٍ وویت هٌاتْ هحیٌی ٍ تٌضل ایي اساهی تِ ًثمِ 

ّای الذاهاتی هاًٌذ اػتفادُ اص سٍؽتا الصم اػت  تش،پاییي

، گٌداًذى ٍ صّىـی اساهی ؿَس هٌٌمِ ًَیي آتیاسی

، اػتفادُ اص هاًٌذ خَ تَلْ تا تحول ؿَسی تاالگیاّاى ون

 آب تاال، هلشف واساییتا ًیاص آتی پاییي ٍ داسای  یگیاّاً

-خلَگیشی اص ؿخن تشگشداىٍسصی حفاُتی ٍ واستشد خان

-داس خْت هوأًت اص كَٔد ًوه تِ ػٌح خان، اًالّ

سػاًی ٍ آهَصؽ تِ وـاٍسصاى، تٌِین الگَی وـت 

 ّایواستشی ػایشهٌاػة ٍ یا تغییش واستشی اساهی تِ 

 .كَست پزیشدغیشُ وـاٍسصی ٍ 

هحذٍدُ اساهی پٌِْ ًاهٌاػة خْت  19ؿىل 

ّای ؿوال، ؿشق ولضا سا دس لؼوت –اخشای تٌاٍب گٌذم 

تشیي دّذ. ایي پٌِْ تیؾًـاى هی هٌٌمِ یغشتتخؾ ٍ 

ؿاهل دسكذ( سا  78/39دسكذ اساهی وـاٍسصی هٌٌمِ )

تَصیْ ٍتا تَخِ تِ هیضاى اًذن تاسؽ تْاسُ  وِ ؿَدهی

-دػی 12-51ؿَسی تیؾ اص حذ خان ) ٍ ًاهٌاػة آى

ولضا  –خْت اخشای تٌاٍب گٌذم  ،صیوٌغ تش هتش(

ّای ؿوالی ایي پٌِْ، دسكذ ًذاسد. دس تخؾ پتاًؼیلی

سا تا هحذٍدیت  ًیض وـت گیاّاى پاییي هادُ آلی خان

( َٓاهل الف 1391واُوی ٍ ّوىاساى ) ػاصد.هَاخِ هی

وٌٌذُ وـت ولضا دس اػتاى گلؼتاى سا فمش هَاد آلی  هحذٍد

دسكذ اص اساهی  69/14ٍ پتاًؼیل آتی اًذن تیاى وشدًذ. 

ؿشلی خْت وـت گٌذم دین  وـاٍسصی آرستایداى

ّای دهایی اص خولِ ًاهٌاػة ٍ تاسؽ ون ٍ هحذٍدیت

 (.1391صادُ ٍ ّوىاساى، ؿذُ اػت )فیوی دالیل آى روش

ّای سٍغٌی ًمؾ یذ غالت ٍ داًِوِ تَل تا تَخِ تِ ایي

تاسصی دس اهٌیت غزایی داسد، اگش تتَاى هٌاًك هؼآذ 

تشی تَاى تِ ٓولىشد تیؾوـت آى سا ؿٌاػایی وشد، هی

دس ٍاحذ ػٌح دػت یافت وِ ایي اهش ػثة تْثَد ؿشایي 

ح دسآهذ هلی خَاّذ التلادی وـاٍسصاى ٍ افضایؾ ػٌ

 .ؿذ
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کلشا در  -ف جْت اجزای تٌاٍب گٌذم پٌِْ ضعی – 18شکل 

  تزکوي ٍ گویشاىّای تٌذر شْزستاى

در کلشا -پٌِْ ًاهٌاسة جْت اجزای تٌاٍب گٌذم  – 19شکل 

ي ٍ گویشاىتزکوّای تٌذر شْزستاى

  

 گیزی کلیًتیجِ

تا تَخِ تِ ٍاتؼتگی وـَس ها تِ ٍاسدات سٍغي  

ٍ اّتوام ٍ وَؿؾ دٍلت دس لٌْ ایي ٍاتؼتگی، ًشح 

ّای سٍغٌی دس وـَس اص دِّ لثل دس افضایؾ تَلیذ داًِ

افضایؾ ػٌح صیش وـت  هَخةحال اخشاػت. ایي ًشح 

، تِ ّای سٍغٌی دس اػتاى گلؼتاى ؿذُ اػتٍ تَلیذ داًِ

 ٍ ولضا اٍل تَلیذ ػَیا ّای وِ اػتاى گلؼتاى، همام ًَسی

دس ایي هٌالِٔ تا دس ّویي ساػتا،  دس وـَس سا داساػت.

 خْت اخشای تٌاٍب وـاٍسصیػٌدی اساهی هىاىااًدام 

، هـخق ؿذ وِ تیؾ اص ًیوی اص اساهی ولضا -گٌذم 

 43/55) ّای تٌذس تشووي ٍ گویـاىوـاٍسصی ؿْشػتاى

 ٍٍ خضتٌاٍب لاتلیت ًذاسًذ ایي دسكذ( خْت اخشای 

ی ّالؼوت ایي .ّای ًاهٌاػة ٍ هٔیف هٔشفی ؿذًذپٌِْ

 اس لشاس داسًذ هٌٌمِؿوال ٍ ؿشق هشوض  وِ دس هٔیف

ت تاالتش تٌاػة تَاى تا اًدام یىؼشی الذاهات تِ ًثماهی

اساهی استما داد ٍ ًَّ واستشی اساهی ًاهٌاػة سا ًیض تِ 

ّای ّای وـاٍسصی، هتٌاػة تا ٍیظگیدیگش واستشی

 اًَاّتغییش داد.  اص ًشیك ًتایح آهایؾ ػشصهیي هٌٌمِ،

ٍ  ووثَد تاسًذگی تَاىسا هی هحذٍدیت دس ػٌح هٌٌمِ

دس اٍل فلل صسآی  تِ ٍیظُتَصیْ ًاهٌاػة ًضٍالت خَی 

ٍ  ، ٍصؽ تادّای هَػویٍ هیضاى تاالی ؿَسی خان

دس اٍایل ػال اص  تِ ٍیظُهحلی تا ؿذت هتَػي تا صیاد 

دسیا تِ ًشف خـىی وِ خٌش سیضؽ داًِ ٍ ٍسع 

تاال تَدى سًَتت ًؼثی َّا تِ  ،هحلَل سا تِ ّوشاُ داسد

وِ دس تاال سفتي دسكذ سًَتت  ٌّگام تشداؿت هحلَل

 . تشای ایي هٌَِس، داًؼتثشی اػتَغیشهداص داًِ ٓاهل ه

ّای ًَیي آتیاسی )آتیاسی الذاهاتی هاًٌذ اػتفادُ اص سٍؽ

آب ؿیشیي  ّای آتیاسی اص سٍدخاًِای ٍ ایداد واًاللٌشُ

ػتفادُ اص ّا، اٍ ...(، آتـَیی اساهی ؿَس ٍ صّىـی آى

تا  تَلْ اػة ٍ واستشد گیاّاى ونّای صسآی هٌتٌاٍب

هلشف  واساییتحول ؿَسی تاال هثل خَ، گیاّاى داسای 

ٍسصی حفاُتی ٍ خلَگیشی اص اػتفادُ اص خان ،آب تاال

-سا هی ّا،تشگشداًذى خان خْت هوأًت اص كَٔد ًوه

 .وشدتَاى تَكیِ 

دس ایي هٌالِٔ تِ ٓلت هحذٍدیت دػتشػی تِ  

ػٌدی اخشای اهىاىٓاهل خاوی خْت  3ّای خان اص دادُ
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دس وِ گشدد . تَكیِ هیؿذولضا اػتفادُ  –تٌاٍب گٌذم 

 ٍ هلشفٌٓاكش غزایی ونػایش هٌالٔات هـاتِ، 

خیضی ٍ تافت خان ًیض تِ واس گشفتِ حاكل، پشهلشف

ّای ػاالًِ ٍ تْاسُ، ُٓالٍُ تش تاسؽ دٍس، ؿَد. ّوچٌیي

هاّاًِ ًیض خْت اًدام  ّای اص تاسؽ پاییضُ ٍ تاسؽ

تش ّای هـاتِ اػتفادُ گشدد تا تتَاى تِ ًتایدی دلیكپظٍّؾ

 تا كحت تاال دػت پیذا وشد.
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 . 101-81: 1 ًَیي وـاٍسصی )ٍیظُ صسآت ٍ تاغثاًی(.
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ّای تٌذی لاتلیت وـت گٌذم دین دس ػٌح اػتاى آرستایداى ؿشلی تا اػتفادُ اص تحلیل. پ1391ٌِْم. .ٕ ،هحوذی .،س.م ،، تٌفـِ.ح ،، اتذالی.ب ،صادُفیوی
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Abstract  

 

 In order to assess wheat-canola rotation performance in agricultural lands of Bandar-Torkman 

and Gomishan townships, Geographic Information System (GIS) and overlay method were used to 

match the environmental requirements of crops and characteristics of land. Firstly, agroecological 

requirements of wheat and canola were identified from scientific literatures and classified. Studied 

environmental components were as climate (annual precipitation, spring precipitation, annual mean 

temperature, spring mean temperature, annual minimum temperature, spring minimum temperature, 

annual maximum temperature and spring maximum temperature) and soil characteristics (EC, organic 

matter and pH). After adding weights to digital environmental layers, these layers overlaid and 

integrated in GIS media separately for wheat and canola, and then land use suitability maps of wheat 

and canola cultivation were obtained. By combining these two maps and reclassifying into 4 classes 

including very suitable to unsuitable, wheat-canola rotation suitability map was produced. Results 

showed that 13.65 and 30.92% of areas were high suitable and relatively suitable for performance of 

wheat-canola rotation, that are located in southern and south townships. These zones had enough 

rainfall, suitable EC and organic matter content. The less suitable and non-suitable regions were 15.65 

and 39.78%, that are located in northern and eastern of studied area. In general, high salinity soils (>12 

dS m
-1

), low levels of spring precipitation and low amount of soil organic matter, were introduced as 

limitation factors in performance of wheat-canola rotation in these regions. 
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