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  GISه آبخيز شيرداركال براي گندم ديم در محيط ضارزيابي كيفي تناسب اراضي حو

 

 

1يعباس فالح قالهرغالم
 

  2يرودبار يداداش يعباسعل

 دهيچک

هايي  گيري كنند، اغلب به تصميمريزي ميبرداري علمي و صحيح از زمين و طبيعت برنامهكساني كه براي بهره

 يموجب رقابت اقتصاد ،دار سوق دادهيط را به سمت توسعه پايک دوره كوتاه از زمان بتوانند محيكه در نيازمندند 

ن يار مناسب خواهد بود. در حالت مطلوب، اين بسيتناسب استفاده از زم يها از نقشه يا مجموعه ،ن راستايد. در انشو

 يها ن پژوهش با استفاده از دستورالعملي. در اشوند يساز کپارچهيتاً يب و نهايده تركيچيپ يارهايد با معيها بانقشه

ز يآبخحوضه  يتناسب اراض يفيك يابي( به ارزGIS) ييايجغراف ستم اطالعاتيط سيدر مح يتناسب اراض يابيارز

كه  ندج نشان داديم اقدام شده است. نتاينده محصول گندم ديو آ يتناسب فعل يبرا مازندرانواقع در استان  ردارکاليش

تناسب  يجادبراي اارها ين معيتر مهم ،خاک يدرولوژيخاک و گروه ه يم رطوبتيم، رژياقل ،رداركاليز شيه آبخضدر حو

با توجه  يش آبياد و فرسايز يو بلند  يب، پستي، شيرخنمون سنگ عبارتند ازت مهم يو عوامل محدود هستند ياراض

درصد تناسب  41(، S1م مناسب )يكشت د يمنطقه برا يدرصد از اراض42، يفعل يآمده تناسب اراض دست اطالعات به

 يمنطقه برا يدرصد از اراض 43 يط آتيتناسب شرا ي. برا( استN2م نامناسب )يكشت د يبرا 39( و S2متوسط )

ص داده شد. كليه ي( تشخN2م نامناسب )يكشت د يبرا 39( و S2درصد تناسب متوسط ) 8(، S1م مناسب )يكشت د

و داراي قابليت استفاده مرتع  يهاي موجود مانند كوهستان ها از نظر محدوديت ت چرا، تپهيقابل يكوهستاني دارا ياراض

 .استن آب يشرط تأم ت زراعت ديم و آبي به يفوقاني داراي اولويت استفاده با قابل يها باشد و كليه اراضي تراس يم

 .رداركاليش ،ميگندم د،GIS ،يتناسب اراض :يديکل واژگان
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 مقدمه

ت يريو مد يزير ، برنامهيمنابع اراض يابيارز يبرا يعنوان ابزار تواند به يم يكشاورز-يکياكولوژ يبند پهنه

مناسب و با  يو الگو يه و اساس توسعه كشاورزيعنوان پا بهرد كه يمورد استفاده قرار گ يبهتر از منابع اراض

(. FAO, 2002)رد يگ يت بهتر منابع مورد استفاده قرار ميريو مد يزير ، برنامهيمنابع اراض يابيارز يت براياهم

منظور  به يات منابع اراضياه جامع و كامل از خصوصگيک پايفراهم آوردن  ،هايبررس نوع نيهدف از ا

ل موجود و يات و مشخص نمودن پتانسيق خصوصياز طر ينه اراضيبه يبردار و بهره يده ، سازمانيزير برنامه

، شامل سه 4نيزم يص كاربريند تخصيفرآ ،يطوركل به. (FAO, 2002) است ياراض يها تين محدوديچنهم

 يمي؛ كر2338و همکاران،  1ايواري)سانته ر استص يو تخص 9تقاضا يابي، ارز2نيزمتناسب  يابيارز يمرحله اصل

از يمورد ن ياقتصاد - يو اجتماع يطيمح ستيط زيق مطالعه شراين، از طري(. تناسب زم2342و همکاران، 

 يابيبعد، ارز (. در مرحلهFAO, 1976رد )يپذ ين، انجام ميزم يها يژگيها با و سه آنيها و مقا يانواع كاربر يبرا

ف يدر سطح واحد تقاضا تعر يهايانواع كاربر ياز برايبرآورد مساحت مورد ن ين كه به معنايزم يتقاضا

 يف كاربريتعر ين به معنايص زميت تخصيدر نها .(4988و همکاران،  يميرد )كريگ يشود، صورت م يم

شود )وربورگ و  يانجام م ير كاربرييغن تين، تقاضا و قوانين، بر اساس تناسب زميزم يواحدها يمناسب برا

 ،ن همهياست. با ا گرفتهنه انجام ين زميدر ا يمطالعات متعدد ،مختلف ي(. در كشورها2333اورمارس، 

ها دارد. لذا  نهيگز يين اثر را بر رتبه نهايتر ، مهميريگ ميتصم يمناسب برا يها و شاخص هااريانتخاب مع

و  يمياست )كر يريگ مين مراحل تصميتر از مهم يکي، يريگ ميتصم يمناسب برا يها انتخاب شاخص

كوچک  يها را به بخش يريگ ميل تصمين است كه مسايم ايل تصميدر تحل ي(. راهبرد اساس4983همکاران، 

(. 4933، 1ي)مالچسفک ردب كيراه حل معنادار باهم ترك  کيحصول به  يدر راستاو  ،م كردهيفهم تقس و قابل

 يابيو چارچوب ارز يمبان 4381و  4389، 4331 يها )فائو( در سال يجهان يو كشاورزسازمان خواروبار 

ک اشاره يساده و كالس يها کرد استفاده از مدليتوان به رو يها م ن روشيرا منتشر كرد. از نکات بارز ا ياراض

(. تاكنون 4934ان، )باقرزاده و همکار شدفائو  يابيستم ارزيكه منجر به توسعه استفاده از س ينمود، موضوع

توان به  يه است كه مگرفت انجام يتناسب اراض يابيدر داخل و خارج كشور با محور ارز فراوانيمطالعات 

از ي، كه مساحت مورد نيفاز منظورهچن  يخط يزير ( با استفاده از برنامه2331مطالعات ونگ و همکاران )

ه ضق، كل منطقه مورد مطالعه را به هفت حوين تحقيا .اشاره كرد ،اند ن كردهييرا تع يص كاربريند تخصيفرآ

                                                           
1- Land Use Allocation 

2- Land Suitability Evaluation 

3- Demand Assessment 

4- Sante-Riveir 

5- Malczewski 
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( 2331لسون )ياست. ن كردهه مشخص ضک هر حويها را به تفک ياز كاربريم و مساحت مورد نيتقس يتيريمد

از  و سنجش  ييايموز و آناناس با استفاده از سامانه اطالعات جغراف يرا برا يكشاورز -يکياكولوژ يبند پهنه

محصوالت گندم،  يبرا يتناسب اراض يابي( به ارز2332و همکاران ) 4ا شبندهين در كنيچندور انجام داد. هم

نگ يدر شهر دانل ياريآب يبرا يتناسب اراض ز بهي( ن2331)2يو و روسيجو، ذرت، چغندر و پنبه پرداختند. ل

اسب منطقه متن ي(، اراض2331و همکاران ) 9شمال غرب چنگدو انجام دادند. بردا يلومتريك 33واقع در 

از، يا، پي، لوبينيزم بيشامل گندم، جو، سورگوم، س يدر تونس را به منظور كشت محصوالت زرع 1عودرمل

ن كردند؛ و يي( تعيا و قطره ي)سطح ياريم و آبيط ديتون و نخود، را در شرايج، زي، هويفرنگ هندوانه، گوجه

ران مادح خاكسار و ين در ايچن. هماست يب اراضين عامل محدود كننده در منطقه شيتر مشخص شد كه مهم

و هندوانه تابستانه در دشت گرگر خوزستان  يا كشت ذرت دانه يتناسب اراض يابي( به ارز4983همکاران )

شابور مناطق مستعد كشت يدشت ن يتناسب اراض يفيك يابيز با ارزي( ن4934پرداختند. باقرزاده و همکاران )

توان به پژوهش افشار و ين راستا مين نمودند. در همييتع GISاز سامانه گندم، ذرت و پنبه را با استفاده 

ان استان يك يدر منطقه شهر ين به منظور كشت گندم آبيتناسب زم يكم يابي( كه به  ارز2333همکاران )

 يهانه پژوهش حاضر نشان داد كه اكثر پژوهشيشيپ يبررسپرداختند، اشاره نمود.  ياريچهارمحال و بخت

ر كشت انجام شده يش سطح زين و افزاياز زم يورد بهرهيصرفاً با د يشده در خصوص تناسب اراض انجام

ن در آنها لحاظ نشده است. لذا در ينه از زميدار ضمن ملحوظ داشتن استفاده بهيدگاه توسعه پاياست، و د

ز ينده نيرا در آمنطقه، توان بالقوه منطقه  يط فعليشرا ين است تا ضمن بررسيبر ا يپژوهش حاضر سع

قات مشابه يتر نسبت تحققابل قبول ياجهينت ييم نهايشتر پارامترها در ارائه تصميبا مشاركت بكرده،  يبررس

ل مشکالت و يدلخصوص به و به يطيط محيل شرايدلشتر محصوالت، بهيدات حاضر بي. سطح تولشودئه اار

ن يت بالقوه زميكمتر از وضع يليخ ،وجود داردمختلف  يها تيص منابع به فعاليكه در تخص يها تيمحدود

 ين، شامل سه مرحله اصليص زميند تخصيفرا ،شدز اشاره يتر نشيطور كه پ(. و همان2333 ،ي)فرهاد است

ق ين، از طريتناسب زممربوط به  و از آنجا كه هر مطالعه استص يتقاضا و تخص يابيارز ن،يتناسب زم يابيارز

 يهايژگيها با و سه آنيها و مقا يانواع كاربر ياز برايمورد ن ياقتصاد -يو اجتماع يطيمح ستيط زيمطالعه شرا

الب قچه در آن يدار در راستايت و توسعه پايريش رو ضمن توجه به اصل مديپژوهش پ ،رديپذ ين انجام ميزم

ن ييتع و FAOم بر اساس روش يكشت گندم د يبرا يات ارضيخصوص يبند با هدف درجه ،مقدمه آمده است

                                                           
1- Shepande 

2- Liu and Rossi 

3- Breda 

4- Oudrmel 
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صورت  مازندراندر شهرستان بابل واقع در استان  ردارکاليشز يه آبخضحو ياراض يفيتناسب ك يها كالس

 است.گرفته 

 محدوده مورد مطالعه يمعرف

رودخانه بابلرود در استان  يها هضرحويرداركال از زيز شيه آبخضمنطقه مورد مطالعه در پژوهش حاضر حو

ده شده است. يكش يشمال 91° 23' 18"تا  91° 41' 1"شرقي و  12° 13' 18"تا  11 °12 91 مازندران از

 ييايمشخصات جغرافشده است.  شهرستان بابل واقع  يهکتار و در بخش شرق 32/9421ه ضن حويوسعت ا

 ( ارائه شده است.4در جدول ) منطقه مورد مطالعه ييو هوا ط آب يو شرا (4منطقه در شکل )

 
 ردارکال در شهرستان بابل واقع در استان مازندرانيز شيه آبخضت حونقشه موقعي (1)شکل 
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. استمعتدل  يآب هوا يدارا ،مرطوب بوده يليجزو مناطق مرطوب تا خ ،ياكولوژ شرايط منطقه از نظر

ن حداكثر درجه يانگيدرصد، م 83ين رطوبت نسبيانگيمتر، م يليم 348ساالنه آن حدود  يمتوسط بارندگ

آب فراوان  ي. با توجه به دسترساستروز  11خبندان ي يگراد و تعداد روزها يدرجه سانت 3/93حرارت ساالنه 

 نموده است. يرا در منطقه نامبرده ضرور يتوان تناسب اراض يابيو خاک مناسب ارز

 م منطقه مورد مطالعهيو هوا و اقل ط آب يشرا (2)جدول 

 C˚1/11 نهساال يمتوسط دما متر يليم 819 ساالنه يمتوسط بارندگ

 مردادماه C˚3/93 انهيحداكثر ماه درصد( 42مهرماه ) زان ماهانهين ميشتريب

 ماه بهمن C˚4/9 انهيحداقل ماه درصد( 92ز )ييپا يزان فصلين ميشتريب

 درصد 83 ساالنه يرطوبت نسب درصد( 1خردادماه ) زان ماهانهين ميكمتر

 روز در سال 11 خبنداني يتعداد روزها درصد( 24بهار ) يزان فصلين ميكمتر

 ساعت 4341 يمجموع ساعات آفتاب مرطوب يليخ م به روش دومارتنياقل

m/sيو جنوب يغرب جهت و سرعت باد غالب
 مرطوب و معتدل م به روش آمبرژهياقل 1/4  

 

 ک منطقه مورد مطالعهيآمبروترم يمنحن (2)شکل 

و  ردندا يفزون يها دما بر بارندگ ک از ماهي چ يدر هكه در منطقه  توان مشاهده نمودمي 2با توجه به شکل 

 رند. يگ يها در منطقه در دوره مرطوب قرار م ماه يو تمام استن منطقه فاقد دوره خشک يجه ايدر نت

 ها مواد و روش

ر استفاده شده يشرح ز( بهSAWساده ) يبه پارامترها از روش جمع وزن يدهمنظور وزنبه ،ن پژوهشيدر ا

 است.
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چند  يريگ ميتصم يهاشده در روش كار گرفتهبه يها ن روشيتر يمياز قد يکي يش مجموع ساده وزنرو

نه ين گزيتر آن، مناسب يها( برا ت از شاخصي)اوزان اهم Wكه با مفروض بودن بردار  يطور شاخصه است. به

(Aبه ) ( محاسبه م4صورت تابع )(.292-291 :4981پور، شود )اصغر ي 

 




j

i

iji

i
i

j

ww

MaxAA

.

(4رابطه )                    

1 اگرو 
j

jw ( دار2باشد، طبق رابطه )م:ي 

 ij

j

j
i

i rwAA .max                (2) رابطه    

 يها شاخص يريپذ ت جمعياست و قابل يک خطين تکنيرنده ايگ ميت تصميتابع مطلوب ،گريد انيب به

ها استفاده  س دادهيماتر يا بهنجارسازي يسازاسيمقيب يبرا يخط شکلاز  ،ن روشيشده را دارد. در ا نيتضم

 ARCGISافزار  ط نرميوارد مح ،ديآيدر ادامه م اطالعاتي را كهاطالعات نامبرده و  ،ن پژوهشيشود. در ا يم

اين  حيتوض .شده يتهرا  يينها يهابرده نقشهافزار نام نرم Weighted Overlayت يو با استفاده از قابل يمكرد

 (.91 :4983شده است )مخدوم،  ( انجام9)  شده بر اساس رابطه هيته يها هيال ياست كه همپوشان نکته الزم

WnSnSWSWSWp  ...332211  رابطه     (9)      

مورد استفاده در  يک از پارامترهاينام هر  ،Wست. ا پارامترها يجه حاصل از همپوشانينت P ،ن رابطهيدر ا

 ست.ا ک از پارامترهايطبقات هر  يارزش وزن Sهش است كه شرح كامل آن در ادامه آمده است و ن پژويا

 يها يازمندين يبررس و به مختلف از آن يها ن استفادهييجهت تع ،يواحد اراض يتناسب اجزا يبررسبه 

ک از يجهت رفع هر  يين راهکارهاييتعو به  موجود يها تين محدودييتعو به  ها تيک از فعاليهر 

 . در تناسبشد يواحد اراض ياجزا ين تناسب آتييت منجر به تعيكه در نها شدهاقدام  ياحتمال يها تيمحدود

 يطوركل به ولي شود،پرداخته مياز تناسب وجود دارد كه در ادامه به آن  يسطوح مختلف يواحد اراض ياجزا

را در بر  يت استفاده از اراضياست كه قابل ييايستا و پويا يها ليپتانس يدارا يواحد اراض يک از اجزايهر 

در مقابل  .استفاده بود ها قابل  تيانجام فعال يبرا يواحد اراض ياجزايک از گر هر يد عبارت به ؛خواهد داشت

 خواهد بود. يكننده نوع استفاده از اراض  نييت تعيت و محدوديزان قابليت دارد كه ميگر محدوديد يها تيفعال



 
 
 
 
 

 011  0314 بهار، 2فصلنامه هيدروژئومورفولوژي، سال اول، شماره 

 

 

م هر يمفاه .وجود دارد يابيا درجه و تحت كالس در مطالعه ارزيطح شامل رده، كالس سه س يطوركل به

ن سطح از ي: ا4يتناسب اراض يها رده .(FAO, 1981از ) ندطور خالصه عبارت فوق به يک از سطوح مطالعاتي

 يه شامل اراضكه تعداد دو رد ين معنينوع استفاده مورد نظر است، بد يبرا يانگر تناسب اراضيمطالعه تنها ب

 يها: رده1يه تناسب اراضـا درجيوجود دارد. كالس و  (N)با عالمت  9( و نامناسبSبا عالمت ) 2مناسب

و در رده  9مناسب تعداد  يهاشوند. در ردهيم ميتقس يمختلف تناسب اراض يها ه ردهـمناسب و نامناسب ب

 يلياند از: خ طور خالصه عبارت ک بهير م هيو مفاه يم اسميكالس وجود دارد كه عال 2نامناسب تعداد 

 يبرا يت مهميگونه محدود چيها ه مؤثر آن يهاتيفيشود كه كياطالق م ايي( به اراضS1با عالمت ) 1مناسب

و  يزيرتحت برنامه ينوع استفاده در اراض يگر كاربريد عبارت ند، بهيجاد ننمايا يكاربرد نوع استفاده در ارض

ن يا)( S2با عالمت ) 1تناسب متوسط ؛ديد نمايرا تول يديا عايحداكثر محصول و  توانديح ميت صحيريمد

 يت برايمحدود يها مقدار كم مؤثر آن يهاتيفيت از كيفيا چند كيک يكه شود ياطالق م يكالس به اراض

زان يم كاهش در يها باعث مقدارتين محدوديا ،گريد عبارت د، بهيجاد نمايا يكاربرد نوع استفاده در اراض

تناسب  (؛( خواهد داشتS1كالس ) يح نسبت به اراضيت صحيريو مد يزيرتحت برنامه يديمحصول و با عا

 يمؤثر آن در مجموع مقدار متوسط يهاتيفيشود كه كياطالق م ايين كالس به اراضي( اS3با عالمت) 3كم

 يزيرت و برنامهيريتحت مد ين اراضياز ا يبردارند. بهرهينمايجاد ميكاربرد نوع استفاده ا يت برايمحدود

 ينسبت به اراض يكاهش فراوان يديمقدار محصول و عا ياست ول يح در جهت نوع استفاده اقتصاديصح

مؤثر آن به مقدار  يهاتيفياست كه ك يشامل اراض (N1) 8با عالمت ينامناسب فعل ؛( خواهد داشتS2كالس )

كه  هستنداد يها تا آن اندازه ز تين محدوديا .ندينمايجاد مياده اكاربرد نوع استف يت برايمحدود ياديز يليخ

ن يبا ا .رممکن ساخته استيغ يت فعليدر وضع ين اراضينوع استفاده را در ا يز و اقتصاديآم تيكاربرد موفق

 يبردار امکان بهره يشرفت فنّاوريو با پ يط آتياست كه محتمالً در شرا يها به نحو تينوع محدود ،وضع

اطالق  ين كالس به اراضي( اN2) المتـبا ع 3ينامناسب دائم ؛وجود خواهد داشت ين اراضيدر ا يتصادـاق

ن يند. شدت اينمايجاد ميكاربرد نوع استفاده ا يت برايمحدود زيادمؤثر آن به مقدار  يهاتيفيشود كه كيم

سازند. يرممکن ميرا در هر زمان غ يراضاز ا ياقتصاد يبرداراد است كه امکان بهرهيها تا آن اندازه زتيمحدود

                                                           
1- Land suitability order 

2- Suitable 

3- Non suitable 

4- Land suitability class 

5- Highly Suitable 

6- Moderate Suitable 

7- Marginally Suitable 

8- Currently Not Suitable 

9- Permanently Not suitable 
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 يا كالس اراضين درجه و ييها باعث تع ( كه وجود آن2تيفيا كي 4تي)خصوص يموجود در اراض يهاتيمحدود

ها در اغلب موارد  . تحت ردههستند يتناسب اراض يهاا تحت كالسيخود معرف تحت درجات و  شود،مي

 يها موجب كاهش درجه تناسب اراض ت در آنيكه وجود محدود باشنديم يت از اراضيفيا دو كيک يشامل 

نوشته  يدرجات تناسب اراض ين است در جلويبا حروف كوچک الت يطور قرارداد  ها به م آنيو عال شودمي

ر يشرح زبه :اند شده مؤثرشناخته ين تناسب اراضييمهم كه در تع يها تيمحدود يشود. عالئم قرارداديم

(: معرف رخنمون r، )يت توپوگرافي(: معرف محدودt) خاک، يت شوري(: معرف محدودaاند ) شده انتخاب

(: معرف gت عمق خاک،)ي(: معرف محدودdم، )يت اقلي(: معرف محدودc، )يش آبي(: معرف فرساe، )يسنگ

  ها عدم رطوبت قابل حاكم بر خاک يت در وجود خشکي(: معرف محدودP، )يبودن اراض يا سنگالخيزه و يسنگر

 .ياهيت ضعف پوشش گي(: محدودvخاک و ) يريت بافت و نفوذپذي(: معرف محدودXاستفاده به مقدار الزم، )

 1يط آتيدر شرا يتناسب اراض يبند و طبقه 9يط فعليدر شرا ياراض يبند طبقه ،يدر مطالعات تناسب اراض

زراعت  يبرا يتناسب اراض گيريبا جهت يط فعليدر شرا يتناسب اراض يبند شود. مطالعات طبقهيانجام م

و مطالعات خاک بر اساس  يژئومورفولوژ يها مات رخسارهيله تقسيوس نقشه به يم واحدهايپس از ترس ،ميد

باشد كه  يق اطالعات مياز به تلفياد نيز يز ارتفاعيافت و خ يمناطق دارا ي( برا4384فائو )فائو،  ياهشنهاديپ

ب و عدم يدرصد ش 8 يباال يآب يشنهاد فائو به سه كالس: اراضيب غالب كه بر اساس پيش -4عبارتند از: 

 23 يباال يات حفاظت خاک، اراضيب و عدم عمليدرصد ش 42 يم بااليد يات حفاظت خاک، اراضيعمل

)وزن  يش لغزشيل فرسايپتانس -2؛ (214/3 ي)وزن نسب م شدنديات حفاظت خاک تقسيدرصد و عدم عمل

)وزن  دنديمنطقه استخراج گرد يشناسنيش موجود كه از نقشه زميفرسا تياشکال و وضع -9 ؛(229/3 ينسب

شنهاد فائو از گروه يآن به پ يبندميتقس يش كه مبنايت خاک به فرسايحساس -1 ؛(438/3 ينسب

 يفعل ينوع كاربر -1 ؛(423/3 ي)وزن نسب آمده است 9د كه در جدول يخاک اقتباس گرد يکيدرولوژيه

  (:422/3 ي)وزن نسب مورد توجه قرار گرفته استر يات زظكه مالح ياراض

درصد  13تا  21 ،شونددر نظر گرفته ميجنگل  براينسبتاً مرتفع كه در حال حاضر  يهاكوه ياراض -1-4

مختص  ،مجاز نبوده يبه كشاورز ير كاربرييو از لحاظ تغ استع يزان رواناب در آنها سريم شيب دارند و

 .باشنديت مناسب ميريمد با يحفاظت يهااستفاده جنگل

 جريان هستند كه ينها اراضيا .هستنددرصد  21تا  42از  يمتفاوت يهابيش يكه دارا ياتپه ياراض -1-2

                                                           
1- Land Characteristic 

2- Land Quality 

3- Current land suitability classification 

4- Potential land suitability classification 
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ک از يبه هر  ير كاربرييلحاظ تغو به هستندجنگل  يدر حال حاضر تحت كاربر استع يسر در آنها يسطح

يم ،درصد دارند 23كمتر از  يبيكه ش ين اراضياز نقاط ا يباشند. البته در برخ يرمجاز ميها غيرگر كاربيد

 رد.يباغ مورد استفاده قرار گ يربكار يط خاص برايتواند تحت شرا

نقاط پر  يالبته در برخ ين اراضيزارها(. در ايا و شاله)باغ يكشاورز ياز اراض متعلق به بخشي ياراض -1-9

با  يه رودخانه كشاورزيحاش يکن در اراضي، لاستاز مج يات كشاورزيعمل يبندت تراسيب در صورت رعايش

 يكشاورز يكاربر يبرا ياراض باشد،شتر يدرصد ب 8ب از حد مجاز يش اگرز يو ن استالب همراه يخطر وقوع س

  اند.ص داده شدهيرمجاز تشخيغ يآب

انه و درجه يالر سيانه، متوسط تبخيسال يم، متوسط بارندگيم )نوع اقليجهت زراعت د يمياقل يها داده -1

فوق كالس تناسب  يت فاكتورهايخاک وضع يها تي(. بر اساس محدود333/3 ي)وزن نسب انه(يحرارت سال

ها در منطقه مورد مطالعه بر خاک يکيدرولوژيه يهان گروهييد. تعشوين مييم تعيجهت زراعت د ياراض

از منطقه  يدانيم يد هايس بازد( و بر اساS.C.Sکا )يآمر ياساس روش اداره حفاظت خاک وزارت كشاورز

 (.1)شکل  انجام شد

 
 به روش فائو يتناسب اراض يابيند ارزيفرا (2)شکل 

 ج و بحثينتا

 قرارگرفته است. 4سوليالف و2سوليانسپت ،4سول يردار كال در سه رده انتيمنطقه ش يها خاک

                                                           
1- Entisols 

2- Enceptisols 
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 منطقه يها خاک يکيدرولوژيه يها گروه (3)جدول 

 يکيدرولوژيه يها گروه
 ساحتم

 درصد )%( (haهکتار )

B 4148 33/14 

C 4131 9/18 

خاک  يو رطوبت يحرارت يهاميرداركال و نقشه رژيمنطقه در حوضه ش يبه استناد اطالعات هواشناس

و روش  Franklin Newhallافزار  قات آب و خاک و با استفاده از نرميموسسه تحق 4933منتشرشده در سال 

خاک  يم رطوبتيقات آب و خاک رژيكشور موسسه تحق يها و نقشه خاک( 4381، 2کي)ون وامبافته ي توسعه

ر يمنطقه به شرح ز يباشد. واحد اراضيم 1کيخاک ترم يم حرارتيو رژ 9کيوديمنطقه موردمطالعه 

 ( آمده است.1) ک از اجزا در جدولين مساحت هر يچنهم (.1)جدول  اندفيتعر قابل

 منطقه يواحد اراض (4)جدول 

 نوع واحد يواحد اراض

 درصد 43ها با پوشش خاكي كمتر از  كوه 1/4 يواحد اراض

 كوه رفتي يها با پوشش خاك تپه 1/2 يواحد اراض

 كم تا متوسط يبلند و  يها با پست فالت 1/9 يواحد اراض

 كم تا متوسط يبلند و  يبا پست يا دامنه يها دشت 4/1 يواحد اراض

 قيعم يمسطح با پوشش خاك يا رودخانه يرسوب يها دشت 2/1 يواحد اراض

 هضکل حو ها نسبت به و درصد آن يها و واحدها و اجزاء واحد اراضپيمساحت ت (5)جدول 

 يپ اراضيت
 مساحت

 ياجزاء واحد اراض يواحد اراض
 مساحت

 درصد هکتار درصد هکتار

 13/3 231 4/1/4 1/4 13/3 231 (4كوهستان )

 (2) ها تپه
4384 

 

93/19 

 

1/2 

 

4/1/2 998 84/43 

2/1/2 922 9/43 

9/1/2 443 8/9 

1/1/2 218 39/3 

1/1/2 921 1/43 

    
1/1/2 911 34/44 

3/1/2 219 12/8 

 13/3 933 4/1/9 1/9 13/3 933 (9) يتراس فوقان

 32/1 481 4/4/1 4/1 32/1 481 (1) يا دشت دامنه

 11/44 911 4/2/1 2/1 11/44 911 (1) يدشت رسوب

 433 9421 كل كل 433 9421 كل
                                                                                                                                                                          
1- Alfisols 

2- Wambeke 

3- Udic 

4- Thermic 



 
 
 
 
 

 011  0314 بهار، 2فصلنامه هيدروژئومورفولوژي، سال اول، شماره 

 

 

 ميزراعت د يبرا يط فعليدر شرا يتناسب اجزاء واحد اراض (1)جدول 

اجزاء واحد 

 ياراض
 موجود ياساس يها تيمحدود

شدت 

 تيمحدود

 يسطوح تناسب اراض

 کالس تحت کالس

41/4 
 يان سطحيو جر يش آبيسااد، فريز يبلند و  ياد، پستيز يلياد تا خيب زيش

 درصد( در سطح و عمق خاک. 13-91زه )يزان سنگريع، ميسر يليخ
 teg N2 ديشد

4/1/2 
 يان سطحيو جر يش آبياد، فرسايز يبلند و  ياد، پستيز يلياد تا خيب زيش

 درصد( در سطح و عمق خاک. 91-93زه )يزان سنگريع، ميسر يليخ
 teg N2 ديشد

2/1/2 
 يان سطحيو جر يش آبياد، فرسايز يبلند و  ياد، پستيز يلياد تا خيب زيش

 درصد( در سطح و عمق خاک. 91-93زه )يزان سنگريع، ميسر يليخ
 teg N2 ديشد

9/1/2 
 يان سطحيو جر يش آبياد، فرسايز يبلند و  ياد، پستيز يلياد تا خيب زيش

 درصد( در سطح و عمق خاک. 13-91زه )يزان سنگريع، ميسر يليخ
 teg N2 ديشد

1/1/2 
 يان سطحيو جر يش آبياد، فرسايز يبلند و  ياد، پستيز يلياد تا خيب زيش

 .عيسر يليخ
 te N2 ديشد

 te N2 ديشد .يش آبياد، فرسايز يبلند و  ياد، پستيز يلياد تا خيب زيش 1/1/2

 te N2 ديشد .يش آبياد، فرسايز يبلند و  ياد، پستيز يلياد تا خيب زيش 1/1/2

 te N2 ديشد .يش آبياد، فرسايز يوبلند ياد، پستيز يلياد تا خيز بيش 3/1/2

 eg S2 كم درصد( در سطح و عمق خاک. 13-91زه )يزان سنگري، ميش آبيفرسا 4/1/9

4/4/1 
درصد( در  13-91زه )يزان سنگريع، ميسر يليخ يان سطحيب متوسط، جريش

 سطح و عمق خاک.
 tg S2 كم

ن ييندارد. تع وجود يتيگونه محدود چيو ه استم كامالً مناسب يعت دزرا يمنطقه برا يميط اقليشرا

 يف كليتعر . دراستر يبه شرح ز ياصل جنگل يها ياز نظر نوع كاربر يمختلف اراض يدر اجزا ياراض يكاربر

مورد استفاده قرار  براي ايجاد جنگل نسبتاً مرتفع هستند كه در حال حاضر يها كوه ين اجزا واحد اراضيا

ر ييو از لحاظ تغ استع يها سر زان رواناب در آنيكه م شيب دارنددرصد  13تا  21 ين اراضيرند و ايگ يم

ن يباشند. ا يت مناسب ميريبا مد يحفاظت يها مجاز نبوده و مختص استفاده جنگل ،يبه كشاورز يكاربر

ها  نيز ايو ن دارندرصد د 21تا  42از  يمتفاوت يها بيباشند كه ش يدر منطقه م يا تپه ياراض وجز ياراض

و به  هستندجنگل  ي( و درحال حاضر تحت كاربر1)شکل دارند ع يسر يان سطحيهستند كه جر ايياراض

كمتر  يبيكه ش ين اراضياز نقاط ا يرمجازند. البته در برخيها غ يگر كاربريک از ديبه هر ير كاربرييلحاظ تغ

رند. يباغ مورد استفاده قرار گ يكاربر يط خاص برايشرا تواند تحت يدر صورت مشاهده م ،درصد دارند 23از 

( محدوده يزارهايا و شاله)باغ يكشاورز ين بخش از اراضيتر باشند كه مهم يم يشامل اراض ين اراضيا

ت يب در صورت رعاينقاط پرش يالبته در برخ ين اراضيشده است. در ا  واقع ين اراضيدر ا يمطالعات

 استالب همراه يبا خطر وقوع س يه رودخانه كشاورزيحاش يدر اراض است ولي يزات كشاوريعمل يبند تراس
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  ص دادهيرمجاز تشخيغ يآب يكشاورز يكاربر يبرا ياراض باشد شتريدرصد ب 8ب از حد مجاز يش اگرز يو ن

 . (1)شکل  اند شده

 

 

 خاک يکيدرولوژيقشه گروه هن (5)شکل ( نقشه شيب منطقه موردمطالعه                             4شکل )

ها طور كه در شکلدهد. همانيم نشان ميزراعت د يرا برا ياراض يو آت يتناسب فعل 3و  1 يهادر شکل

ز يه آبخضدرصد از حو 42فقط  يط فعليدر شرا 3و  1و بر اساس اطالعات مندرج در جداول  استز مشخص ين

و در  داردمنظور كشت گندم به را ط مطلوبيشرا يدارا ،ه قرار گرفته استضغرب حوشمال رال كه درداركيش

ات كامل يد. جزئيدرصد خواهد رس 43ن مقدار به يا ،نيزم ياصالح يهاطرح يضمن اجرا يط آتيشرا

رداركال در يز شيه آبخضم در حويشده كشت گندم د يسنجتناسب يهاک از بخشيمساحت و درصد هر 

 ( آمده است.8جدول )
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 ميزراعت د يبرا يط آتيدر شرا ياجزاء واحد اراضتناسب   (7)جدول 

اجزاء واحد 

 ياراض
 موجود ياساس يها تيمحدود

شدت 

 تيمحدود

 يسطوح تناسب اراض

 کالس تحت کالس

4/1/4 
 يان سطحيو جر يش آبياد، فرسايز يبلند و  ياد، پستيز يلياد تا خيب زيش

 ق خاک.درصد( در سطح و عم 13-91زه )يزان سنگريع، ميسر يليخ
 teg N2 ديشد

4/1/2 
 يان سطحيو جر يش آبياد، فرسايز يوبلند ياد، پستيز يلياد تا خيب زيش

 درصد( در سطح و عمق خاک. 91-93زه )يزان سنگريع، ميسر يليخ
 teg N2 ديشد

2/1/2 
 يان سطحيو جر يش آبياد، فرسايز يبلند و ياد، پستيز يلياد تا خيب زيش

 درصد( در سطح و عمق خاک. 91-93) زهيزان سنگريع، ميسر يليخ
 teg N2 ديشد

9/1/2 
 يان سطحيو جر يش آبياد، فرسايز يوبلند ياد، پستيز يلياد تا خيب زيش

 درصد( در سطح و عمق خاک. 13-91زه )يزان سنگريع، ميسر يليخ
 teg N2 ديشد

1/1/2 
 يان سطحيو جر يش آبياد، فرسايز يبلند و  ياد، پستيز يلياد تا خيب زيش

 .عيسر يليخ
 te N2 ديشد

 te N2 ديشد .يش آبياد، فرسايز يبلند و ياد، پستيز يلياد تا خيب زيش 1/1/2

 te N2 ديشد .يش آبياد، فرسايز يبلند و ياد، پستيز يلياد تا خيب زيش 1/1/2

 te N2 ديشد .يش آبياد، فرسايز يبلند و  ياد، پستيز يلياد تا خيب زيش 3/1/2

4//1/9 - - - S2 

4/4/1 
درصد( در  13-91زه )يزان سنگريع، ميسر يليخ يان سطحيب متوسط، جريش

 سطح و عمق خاک.
 tg S2 كم

 

 ميزراعت گندم د يبرا ياراض يتناسب آت (7)شکل          م     يزراعت گندم د يبرا ياراض يتناسب فعل (1)شکل          
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 ميمحصول گندم د يو آت يتناسب فعل يکال برارداريز شيحوضه آبخ يمساحت و درصد اراض (9) جدول

 (يدرصد )تناسب آت (ي)تناسب آت مساحت به هکتار (يدرصد )تناسب فعل (يمساحت به هکتار )تناسب فعل تناسب

N2 211/223 39 211/223 39 

S1 333/919 42 1322/184 43 

S2 3341/181 41 2111/218 8 

 يريگ جهينت

قابل  يت اراضيو خاک است. محدود ح از منابع آب ياستفاده صح يشاورزبخش ك ياصل يها تياز الو يکي

كه  است  دهموجب ش يعيتر از منابع طب از بشر به استفاده مناسبيت و نياد روز افزون جمعيكشت و ازد 

 خود و يبقا ين منبع برايااز به حداكثر محصول،  يابيباشد كه عالوه بر دست يا گونه ن بهياز زم يبردار بهره

 يبند دار به درجهيت و توسعه پايريد. در پژوهش حاضر ضمن ملحوظ داشتن اصل مدشوز حفاظت يندگان نيآ

ه ضحو ياراض يفيتناسب ك يها ن كالسييو تع FAOم بر اساس روش يكشت گندم د يبرا يات اراضيخصوص

به هدف  يابيدست يبران منظور ي. بدشدرداركال در شهرستان بابل واقع در استان مازندران اقدام يز شيآبخ

ت يش موجود، حساسيت فرساي، اشکال و وضعيش لغزشيل فرسايب غالب، پتانسيمطروحه شش گروه داده: ش

م با استفاده روش يجهت زراعت د يمياقل يها داده يهاو داده ياراض يفعل يش، نوع كاربريخاک به فرسا

ه يته براي ARCGIS افزار نرم Weighted Overlayت ياز قابلشدند و سپس  با استفاده  يدهوزن SAW يوزن

مورد مطالعه به پنج واحد  ي، اراضي. منطقه مورد مطالعه از نظر وضع ظاهرشداقدام از يمورد ن يهانقش

 يا دامنه يها رودخانه و دشت يها دشت ي، اراضيفوقان يها ها و فالت ها، تراسها، تپه كوهستان يوگرافيزيف

ها ي. بررسگيرندرا دربر مي يواحد اراض جزو يازدهو  يها پنج واحد اراضپين تي، ايطوركل به .شوديم ميتقس

و   يب، پستي، شيب رخنمون سنگيترتهب ،زا در منطقه مورد مطالعهتيكه عوامل مهم  محدود ندانشان داده

ه ضحو ياراض هکتار از 211/2231كه  اين هستندانگر يق بيتحق يهاافتهي. است يش آبياد و فرسايز يبلند

درصد از  39 ين مقدار از اراضيا .( شناخته شده استN2) ينامناسب دائم يط فعليرداركال در شرايز شيآبخ

در بخش اعظم  يطين شرايوجود آمدن چنهكه موجب ب را ين عوامليتره را در برگرفته است. مهمضكل حو

ان يو جر يش آبياد، فرسايز يبلند و  ي، پستاديز يلياد تا خيب زيتوان شيرا م اندشدهمنطقه مورد مطالعه 

كرد. در  مطرحدرصد( در سطح و عمق خاک  93شتر يشتر موارد بيزه )در بيزان سنگريع، ميسر يليخ يسطح

 يک و موارد منع قانوني، اكولورژياقتصاد يک از راهبردهايچيز با توجه به موارد اشاره شده هين يط آتيشرا

ن يب همين ترتيو به ا دهندنمين بخش از منطقه را ير ساختار ايياجازه تغ يضارا ير كاربرييمنظور تغبه

ن اساس در يبر ا .تواند مناسب باشديم نميكشت د يز براين يط آتيشرا ،شدمطرح كه  يط فعليمقدار از شرا

در ن پهنه از نظر وسعت ي( در نظر گرفته شد. دومN2) يمينامناسب دا يط فعليز همان شراين يط آتيشرا
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ه ضهکتار از كل مساحت حو 3341/181 ديگر عبارتا بهيدرصد  41( با مقدار S2منطقه تناسب متوسط )

 13-91زه )يزان سنگري، ميش آبيتوان به فرسايم يطين شرايجاد چني. از عوامل مهم ااسترداركال يز شيآبخ

 يو كشاورز يعرصه اصالح اراض موجود در يهايدرصد( در سطح و عمق خاک اشاره كرد. لذا با توجه به فناور

با تناسب  يل به اراضين مناطق را اصالح و تبدياز ا يتوان بخشيم ،يدار ضمن در نظر گرفتن منع قانونيپا

 3توان شاهد كاهش يم ين طرح اصالحيا يبا اجرا يط آتيدر شرا ،ن اساسي( نمود. بر اS1مناسب ) يليخ

هکتار خواهد  2111/218ه به ضن مناطق از كل حويسهم ا .د( بوS2با تناسب متوسط ) يهايكاربر يدرصد

رداركال، يز شيه آبخضدر شمال غرب حو يط فعليمناسب كه در شرا يليبا تناسب خ يت مناطقيد. در نهايرس

بر عالوه مطرح شد،تر شيآن پ يزاتيكه موارد محدود ياصالح يطرح ها يضمن اجرا يط آتيو در شرا

 يط فعليتاً در شرايز در بر خواهد گرفت. نهايه مورد مطالعه را نضال شرق حواز شم يشمال غرب در بخش

كشت گندم  يهکتار از كل حوضه برا 333/919 ديگر عبارتا بهيدرصد و  42( S1مناسب ) يليتناسب خ يبرا

 1212/243ش يتواند افزايشده است م ذكرتر شيچه پن مقدار بر اساس آنيهم دارد. يط مطلوبيم شرايد

كه  يمرانـمهم ع يهااتي. از جمله عمليردـدربرگه را ضدرصد از كل مساحت حو 43ته باشد و ـداش يهکتار

، كنترل چرا، كنترل ياهيت پوشش گيعبارتند از تقو ،ت به اجرا در آورديمحدود يدارا يدر اراض توانيم

جلوگيري از شخم اراضي ، اجراي صحيح كشت اراضي و يزداريآبخ يکيات مکانيعمل يش خاک و اجرايفرسا

ط ي، شراهستندشده  ت كاربري مرتع با چراي مشروط و كنترليقابل يكوهستاني دارا يدار. كليه اراض بيش

 ي متفاوتي دارند.اهمرتع قابليت براي كاربريو  استهاي موجود مانند كوهستان حدوديتـنظر م ها ازهـتپ

ن آب يشرط تأم عنوان زراعت ديم و آبي به  ويت استفاده بهفوقاني داراي اول يها ن كليه اراضي تراسيچنهم

رداركال و در يز شيه آبخضدار در حويپا يتر اهداف توسعه كشاورزعيچه سرتحقق هر يباشند. در راستا يم

توسعه  يالگوها يابيارز -2 ؛يق كشاورزيجاد بانک اطالعات دقيا -4 :شوديارائه م شنهادهايييسطح كشور پ

ن و ينو يهاياز فناور يريگبهره يمناسب برا يسازبستر -9؛ يمتناسب بودن اراضبه وجه با ت يكشاورز

 .يسازميو تصم يريگميتصم يهاسميع مکانيو تسر يزيرند برنامهيد در فرايجد يهادگاهيد
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