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 چکیده

و در نتیجه ضرورت استفاده امری دشوار بوده گسترش سطح زیر کشت با توجه به افزایش جمعیت و  توسعه شهرها   امروزه
بهینه از اراضی موجود، بیش از پیش اهمیت می یابد. مطالعات تناسب اراضی استفاده بهینه و پایدار از اراضی را ممکن می 

گیاهان علوفه ای)ذرت سازد. هدف از این مطالعه ارزیابی کیفی و کمی تناسب اراضی  منطقه خداآفرین دشت مغان برای 
 یاست که اراض رمت 552تا  02 ارتفاعی در تراز یهزار هکتار اراض 052دشت مغان شامل حدود می باشد.  ه(علوفه ای و یونج

و در حال حاضر به عنوان هکتار مساحت دارد  20421. محدوده طرح حدود محدوده واقع شده است نیدر هم زین نیخداآفر
لذا کشت گیاهان علوفه ای در منطقه  .تفاده می باشدمراتع دامپروری و در اولویت بعدی کشت دیم گندم و جو مورد اس

پارامتریک تعیین و نقشه تناسب  و در ارزیابی کیفی، کالس تناسب کیفی به روش های محدودیت ساده اهمیت بسزایی دارد.
تناسب کمی  کیفی هر محصول ارائه گردید. ارزیابی کمی ،به  روش فائو و با احتساب پتانسیل تولید و بحرانی محاسبه و نقشه

 و تناسب کم (S2نسبتا مناسب) ذرت علوفه ای اغلبهر گیاه ارائه گردیده است. اراضی مذکور از نظر کیفی ، برای کشت 

(S3)  تناسب کم  یونجهبرای و(S3) (و نامناسبN) در منطقه  گیاهان علوفه ای. محدودیت های اصلی کشت بدست آمد
می باشدبه عالوه شوری و قلیائیت در اعماق پایینتر پروفیل خاک نیزبه چشم می    Phو  محدودیت اقلیمی، گچ وشیب

.کشت ذرت علوفه ای می باشد (S2)نسبتا مناسب  یونجه در همه اراضیخورد. نتایج ارزیابی کمی نشان می دهد که کشت 
تولید . (S1)ای بسیار مناسبند( دارد اما اراضی بسیاری نیز برای کشت ذرت علوفه S0نیز در اغلب اراضی تناسب متوسطی)

در شرایط اقلیمی حاضر منطقه بدست در هکتار  لوگرمیک82721و   52914به ترتیب  ذرت علوفه ای و یونجهپتانسیل برای 
  آمد. 

 کلمات کلیدی: ارزیابی تناسب اراضی، ذرت علوفه ای، یونجه، ، کیفی وکمی، گیاهان علوفه ای
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 مقدمه

را هرروزه کاهش می  امکان گسترش سطح زیر کشتاز سویی دیگر  توسعه شهرها از سویی و رشد روز افزون جمعیت امروزه
امری  اسب با ظرفیت تولیدبهینه از اراضی، شناسایی ظرفیت تولید هر زمین و انتخاب کاربری متن دهد. لذا ضرورت استفاده

هدف از ارزیابی تناسب اراضی اختصاص دادن اراضی به بهترین و مناسبترین نوع کاربری است (. 4) حیاتی به شمار می رود
می شود. در ارزیابی کیفی، نتایج به انجام ارزیابی تناسب اراضی برای کشت محصوالت مختلف به دو شکل کیفی و کمی 

ا خاص، بدون در نظر گرفتن میزان د و بررسی برای استفاده هنصورت اصطالحات کیفی )کالسهای اراضی( مشخص می شو
اقتصادی است ولی در طبقه بندی کمی نتایج بر اساس شاخص های مالی  بیان می شود -عملکرد و فاکتورهای اجتماعی

اقدام به ارزیابی  2997بایدکرکی و همکاران در سال  است.ارزیابی اراضی انجام شده  زمینهمطالعات بسیار زیادی در  (.2)
و اطالعات متخصصین نمودند. نتایج  GISرای کریمویا )نوعی میوه وحشی( در جنوب اکوادور با استفاده از تناسب اراضی ب

درصد از تناسب 0و فقط  S0)درصد منطقه مورد بررسی برای رشد کریمویا نسبتا مناسب ) 04بیانگر این می باشد که حدود 
شرقی این استان واقع شده است و در سایر مناطق استان ( برخوردار است. مناسب ترین ناحیه در جنوب S2 (باالیی

(.  دوگلیوتی و همکاران در سال 22محدودیت هایی مانند اقلیم و حاصلخیزی شیمیایی خاک مانع از رشد این گیاه می گردد)
درآمد  با استفاده از طراحی سیستماتیک و ارزیابی توالی محصوالت باعث افزایش حفاظت خاک ، حاصلخیزی خاک و 0220

در جنوب اوروگوئه شدند.در این تحقیق توالی محصوالت و مدیریت آنها باعث کاهش فرسایش خاک و افزایش ماده آلی 
با هدف دستیابی به  را ویلسون و بکر مطالعه خاکشناسی و ارزیابی تناسب اراضی در منطقه اینگهام استرالیا (.22گردید )

یت اراضی را برحسب تناسب خود برای محصوالت مختلف در کالسهای مختلف طبقه توسعه پایدار اراضی انجام داده ودر نها
 (. 21بندی نمودند)

در ارزیابی کیفی، کمی و اقتصادی تناسب اراضی برای محصوالت زراعی مهم را 2815در سال  جاللیان و همکاران
شت گندم از نظر اقلیمی دارای تناسب باالیی انجام دادند.نتایج ارزیابی کیفی نشان داد منطقه مورد مطالعه برای کشهرکرد 

بوده در حالی که برای کشت سایر محصوالت دارای تناسب متوسطی بوده است. نتایج ارزیابی کمی نشان داد که این تناسب 
برای هر محصول نسبت به تناسب کیفی همان محصول در همان واحد اراضی در کالسی برابر یا پایین تر قرار دارد که این 

ارزیابی کیفی تناسب اراضی یخفروزان شهرستان اهر برای برخی از (.0) واسطه سطح مدیریت متوسط و پایین در مزارع استب
 کهدر این تحقیق  مورد مطالعه قرار گرفت. 2815منطقه توسط ممتاز و همکاران در سال گیاهان زراعی متداول کشت در

پروفیل و مته تهیه و ویژگیهای محلی،  00برای محصوالت گندم، جو، گلرنگ، لوبیا، سویا و سیب زمینی  براساس مطالعه 
مقایسه نتایج نشان داد که روش ریشه دوم نسبت به بقیه روشها از دقت و کارایی باالتری .انجام شدداده های اقلیمی 

هدف از مطالعه حاضر ارزیابی کیفی و کمی تناسب  .(9بود)یز موید این مطلب برخوردار بوده و بررسی های محلی از زارعین ن
منطقه، در بسیاری از  این در منطقه خداآفرین دشت مغان می باشد. باتوجه به اینکه در ذرت علوفه ای و یونجه اراضی برای 

عالیت های کشاورزی در این محدوده بصورت باشد، لذا انجام فسال ها میزان بارندگی کم و توزیع ماهیانه آن نیز نامناسب می
شامل: گندم و جو دیم می باشد. همچنین منطقه نیز شود دیم بوده و متأثر از بارندگی سالیانه است، محصوالتی که کشت می

مورد مطالعه که قسمتی از اراضی دشت مغان است بدلیل ویژگی های اقلیمی و وجود مراتع، از دیرباز دارای شرایط مساعد 
و به لحاظ وجود عشایر کوچ رو از قدیم االیام محل قشالق آنها بوده است. به طور کلی  استبرای دامداری و دامپروری 

سیمای کشاورزی محدوده مورد مطالعه با دامپروری و بهره برداری از مراتع مشخص می گردد و کشت دیم در اولویت بعدی 
از سودآوری خوبی  یز تقویت کیفی و کمی دامپروری کهکمتر بر مراتع و نکشت گیاهان علوفه ای با هدف فشار قرار دارد. 

 برخوردار است، می تواند گامی به جلو در جهت کشاورزی پایدار باشد.
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 مواد و روشها

و  89°88´و 89°02´بین عرض شمالی و هکتار در دشت مغان استان اردبیل 20421منطقه مورد مطالعه به مساحت 
(. بر اساس میانگین آمار ایستگاه هواشناسی سینوپتیک فرودگاه پارس 2 شکلواقع شده است) 47°50´و 47°88´طول شرقی

و  -2/2های هواشناسی از جمله کشت و صنعت مغان،. میانگین حداقل و حداکثر دمای ماهانه به ترتیب آباد و برخی ایستگاه
میلی  071گراد، میانگین بارندگی درجه سانتی 2/25ساالنه گراد در ماه های بهمن و مرداد، میانگین دمای درجه سانتی 1/88

میلی متر می باشد  1/2208درصد می باشد. میانگین ساالنه تبخیر و تعرق پتانسیل  1/78متر و میانگین رطوبت نسبی هوا 
یک است. که از نزوالت جوی بیشتر است. منطقه دارای رژیم حرارتی ترمیک و رژیم رطوبتی اریدیک ضعیف  در مرز زر

بوده و بیشتر آن  اراضی پادگانه  تشکیالت زمین شناسی منطقه، اغلب مربوط به دوران حاضر )دوران چهارم یا کواترنر(
)تراس( قدیمی رودخانه ارس می باشد. جنس مواد مادری آن رسوبات آبرفتی رودخانه ارس به همراه الیه سفید رنگ توفی 

ن شناسی منطقه، رسوبات رسی سیلتی با ماسه توفی این زمین نما را تحت تاثیر می باشد. ضمن اینکه بر اساس نقشه زمی
از  یاراض یکل بیرا در بر دارد. جهت ش ادیز یو بلند یتند و پست های بیبا ش یورتپه ماه  یتراس اراض نی. ا قرار داده اند.

  است.درصد  20تا  5عموماً  یجانب های بیدرصد و ش 5تا  0جنوب به شمال و عموماً 

 

 موقعیت جغرافیایی محدود مورد نظر -1شکل 

اطالعات اقلیمی مورد نیاز از ایستگاه هواشناسی فرودگاه پارس آباد، اطالعات تشریح ونتایج آزمایشگاهی پروفیل های شاهد 
شده توسط و تقسیم بندی فازهای سری از گزارش نهایی مطالعات تفضیلی خاکشناسی ناحیه عمرانی دوم خداآفرین انجام 

شرکت مهندسین مشاور سامان آبراه واطالعات مربوط به دوره رشد محصوالت و نیز هزینه های تولید هر محصول از کشت 
و صنعت مغان که در نزدیکی منطقه مورد مطالعه می باشد گرآوری گردید. نیازهای اقلیمی و خاکی فیزیولوژیک هر گیاه از 

فاز سری می باشد.  221سری و  42اقتباس شده است. محدوده مطالعاتی شامل  (28،24، 20 (جداول تدوینی توسط سایز
  .ظرفیت تبادل کاتیونی بودند تقریبا تمامی واحدها عاری از  محدودیت سنگریزه و زهکشی و 

 به همراه مساحت هر سری برحسب هکتار ی خاک تا سطح فامیلی هارده بندی سر -1جدول 

مساحت 
 سری)هکتار(

 نام سری   بندی جديد آمريکايي فاميل خاك درسيستم رده                                           

0212 Fine gypsic superactive thermic, Xeric Calcigypsids 2آج چشمه  

25115 Fine mixed superactive thermic, Xeric Argigypsids  2باباش  

224110 Fine mixed active thermic, Xeric Calcigypsids  0باباش  

522 Fine gypsic active thermic, Xeric Calcigypsids 2حاج امیر  
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87519 Very fine mixed active thermic, Xeric Natrigypsids 0حاج امیر  

81118 Fine gypsic active thermic, Xeric Argigypsids  2حیدر غربیحاج  

298212 Fine gypsic superactive thermic, Xeric Calcigypsids 0حاج حیدر غربی  

51410 Fine mixed active thermic, Xeric Calcigypsids 2حاج حیدر  

25519 Fine gypsic active thermic, Xeric Calcigypsids 0حاج حیدر  

2812 Fine mixed active thermic, Sodic Xeric Haplocalcids 8حاج حیدر  

89211 Fine gypsic active thermic, Xeric Natrigypsids 2حاج دولت  

58910 Fine gypsic active thermic, Xeric Calcigypsids  2حاج هاشم  

82810 Fine gypsic superactive thermic, Xeric Natrigypsids  0حاج هاشم  

00511 Fine mixed superactive thermic, Sodic Haplogypsids  8هاشم حاج  

05110 Fine gypsic superactive thermic, Xeric Calcigypsids خان حسین 

519111 Fine mixed superactive thermic, Xeric Haplocalcids  2دالن  

09211 Fine gypsic active thermic, Xeric Natrigypsids  0دالن  

1415 Fine mixed active thermic, Sodic Xeric Haplocalcids  2سلحشور  

05417 Fine mixed active thermic, Xeric Haplocalids  0سلحشور  

04414 Fine mixed superactive thermic, Xeric Calcigypsids  2شاه خانم  

57515 Fine gypsic active thermic, Xeric Calcigypsids  0شاه خانم  

81815 Fine gypsid superactive thermic, Sodic Haplogypsids 2صفرعلی  

77212 Fine mixed active thermic, Xeric Haplocalcids  2قوشاقشالق  

72912 
Fine silty mixed superactive calcareous thermic, Xerofluventic 

Haplocambids 
0قوشاقشالق   

57111 Fine mixed superactive thermic, Xeric Haplocalcids  2اوالن کاظم  

22919 
Fine loamy mixed superactive calcareous thermic, Xeric 

Torriorthents 
0کاظم اوالن   

82510 Fine mixed superactive thermic, Xeric Calcigypsids  8کاظم اوالن  

201 Fine mixed superactive thermic, Xeric Haplocalcids  4کاظم اوالن  

81414 Fine mixed superactive thermic, Xeric Natrigypsids  2گلمالی  

81911 
Fine over coarse loamy mixed over gypsic active over superactive 

thermic, Xeric Haplocalcids 
0گلمالی   

01811 Very fine gypsic active thermic, Calcic Argigypsids  8گلمالی  

48518 Fine mixed superactive calcareous thermic, Xeric Haplocambids  4گلمالی  

1411 Fine loamy gypsic superactive thermic, Xeric Haplogypsids  2محبعلی  

1212 Fine loamy gypsic superactive thermic, Xeric Calcigypsids  0محبعلی  

22717 
Sandy over coarse loamy aniso mixed calcareous  thermic, Xeric 

Torrifluvents 
2مالتقی   

1819 Fine mixed superactive thermic, Xeric Haplogypsids  0مالتقی  

5012 Fine mixed superactive thermic, Xeric Calcigypsids  8مالتقی  

9210 Fine mixed superactive thermic, Sodic Haplogypsids  2موالن وردی  
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80810 Fine mixed superactive thermic, Xeric Haplogypsids  0موالن وردی  

02717 Very fine gypsic active thermic, Calcic Argigypsids  8موالن وردی  

21717 Fine gypsic superactive thermic, Xeric Natrigypsids  4موالن وردی  

، 2175سانتیمتری معیارهای وزنی  222تا عمق  کلسیم، شوری و قلیائیتبرای تعیین میانگین بافت، گربنات کلسیم ، سولفات 
سانتیمتری در نظر گرفته شد. اینکار انعکاس اهمیت و نقش خاک سطحی که عمده  05برای چهاربخش  2105و  2175، 2105

 82و مواد آلی عمق   Phسانیمتری و برای  52توسعه ریشه در این ناحیه است می باشد.برای ظرفیت تبادل کاتیونی عمق 
سانتیمتری معیار قرار گرفت. ارزیابی کیفی از نتیجه مقایسه نیاز اقلیمی و خاکی هر گیاه با شرایط منطقه به سه روش 
محدودیت ساده، تعداد و شدت محدودیت و پارامتریک در سطح تفضیلی صورت گرفته است. برای محاسبه شاخص ها در 

 استفاده گردیده است:روش پارامتریک از روش ریشه دوم 

𝐼 = 𝑅𝑚𝑖𝑛√ 𝐴
111

× 𝐵
111

× … 

=درجات خصوصیات دیگر ...,A,Bکمترین درجه  شاخص اقلیم یا خاک و   = Rminاندیس یا شاخص،  I =در این معادله
غیر از خصوصیت  با کمترین درجه . در نهایت با تعیین شاخص زمین و اراضی و به کمک راهنمای ارائه شده توسط سایز، 
کالس های تناسب کیفی تناسب اراضی و عوامل محدود کننده رشد هر گیاه تعیین و نقشه تناسب کیفی هر گیاه در منطقه 

 گردید.و ارائه رسم 

و  قیمت واحد محصولبراساس  محاسبه تولید بحرانی ، تولید پتانسیل و تولید برآورد شده ضروری است.  زیابی کمی ،در  ار
 نیز کل هزینه های متغییر تولید بحرانی برای هر گیاه تعیین می گردد.

= تولیدبحرانی      قیمت واحدمحصول   کل هزینه های متغییر 
 نهایی زیر محاسبه می گردد: تولید پتانسیل نیز از طریق معادله

Y=[1330×bgm×KLAI×Hi]/[(1/L)+1320Ct] 

: o/ha.year) 2Kg CH ،)KLAIحداکثر تولید بیوماس ناخالص :bgm(، Kg/haتولید پتانسیل) Yدر این معادله 
 : ضریب برداشت می باشد.Ct: طول فصل رشد برحسب روزو L: ضریب برداشت، Hiضریب تصحیح شاخص سطح برگ، 

در نهایت به روش سایز کالس  پیش بینی شده توسط حاصلضرب تولید پتانسیل در شاخص خاک بدست آمده است. تولید
 گردید. و ارائه های کمی تناسب اراضی برای هر فاز سری تعیین و نقشه تناسب کمی برای هر گیاه رسم

 نتايج و بحث:

 ارزیابی آب و هوایی

روزه مابین تیر تا مهر می  92ذرت علوفه ای که دارای دوره رشدی مهمترین عوامل اقلیمی کاهش دهنده عملکرد برای 
شاخص آب و هوایی برای ذرت علوفه ای به روش ریشه دوم  در مرحله رسیدگی است.n/Nرطوبت نسبی و نسبت باشد، 

که در مهر هر سال کشت و تا شهریورسال بعد به فواصل  درمورد یونجه نیز بدست آمد. ( S1بسیار مناسب )و  44/77
. می باشد که  برای یونجه پایین است درجه سانتیگراد  2/25، میانگین دما در دوره رشد مرتبه برداشت می شود 5یکماهه، 
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به روش   باشد. شاخص آب و هوایی برای یونجه سرد بودن منطقه، مهمترین عامل کاهش عملکرد یونجه در این منطقه می
 دست آمد.ب  (S0) و نسبتا مناسب 55/ 47ریشه دوم 

 نتایج ارزیابی کیفی اراضی

را نشان می  (S2)و در برخی فازها تناسب باال  (S8)و کم (S0)نتایج ارزیابی کیفی برای ذرت علوفه ای تناسب متوسط 
کیفی ، کمی و اقتصادی تناسب اراضی دشت  نتایج ارزیابی است. PH محدودیت ها اغلب شیب، اقلیم، گچ و . (0)شکل دهد

مهران استان ایالم نیز نشان داد کشت برای عمده ی واحدهای اراضی دارای کالس تناسب اراضی متوسط در ارزیابی کیفی 
شهبازی و جعفرزاده نیز ارزیابی تناسب اراضی را برای  (.8بودند که این امر ناشی از محدودیت خصوصیات فیزیکی خاک بود)

ایی در شرق آذربایجان شرقی انجام داده و نشان دادند که مهمترین عوامل محدود کننده های منطقهت ذرت در خاککش
(. تحقیقات در منطقه ایوانکی استان سمنان نیز نشان داد که محدودیت 25خاکی برای کشت ذرت، عوامل فیزیکی بوده است)

ن محدودیت های تولید هستند. همچنین درصد باالی آهک خاک از های بافت خاک ، شوری و قلیائیت و زهکشی از مهمتری
 (. 1دیگر محدودیت های تولید ذرت در این منطقه می باشد )

. عوامل محدودیت اقلیم، شیب (8)شکل هستند (N)و نامناسب  (S8)تناسب کماغلب نتایج ارزیابی کیفی برای یونجه نیز،  
ارزیابی تناسب اراضی برای گندم، چغندرقند و یونجه به روش پارامتریک  توسط قائمیان و همکاران برای  وگچ  می باشد.

اراضی منطقه ی پیرانشهر انجام گرفت. در محدوده ی مورد مطالعه کالس های اقلیمی برای گندم و چغندر قند مناسب و 
ی کشت جو و یونجه آبی که در دشت گرگر خوزستان به روش ارزیابی کیفی برا .(5برای یونجه نسبتا مناسب تعیین گردید.)

اغلب کالس های تناسب واحدهای اراضی برای جو  .پارامتریک ریشه ی دوم توسط مادح خاکسار و همکاران صورت گرفت 
 .(7و یونجه نسبتا مناسب بدست آمدو مهمترین عامل محدودکننده ی رشد درصد آهک خاک بود)

  کیفی منطقه خداآفرین برای ذرت علوفه اینقشه کالس های  -2شکل 
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  نقشه کالس های کیفی منطقه خداآفرین برای یونجه -3شکل 
 نتایج ارزیابی کمی

شده برای هر گیاه در منطقه می دجهت ارزیابی کمی تناسب اراضی نیاز به نعیین تولید پتانسیل، تولید بحرانی و تولید برآور
پتانسیل ژنتیکی محصول و خصوصیات گیاهی با داده های اقلیمی مانند تابش خورشیدی و باشد. تولید پتانسیل، براساس 

دقیقه می باشد. که بر اساس کتاب  07درجه و    89عرض جغرافیایی فرودگاه پارس آباد   درجه حرارت محاسبه می شود.
 علوفه ای و یونجه برای ذرت آب و هوا سایز، با استفاده از  جدول آب  و هوایی و عرض جغرافیایی منطقه پتانسیل تولید 

 .محاسبه گردید
 نتایج تجزیه اقتصادی، هزینه های متغییر و تولید بحرانی برای هر محصول -2جدول 

    ذرت علوفه ای                   یونجه                  

 قیمت کل)ریال(                  قیمت کل)ریال(                 محصول

 عملیات آماده سازی زمین و خاکورزی 0257522 0015222

 کود شیمیایی)کود،کودپاشی،حمل( 4222222 8822222

 بذر)بذرپاشی، کاشت بذر( 0415222 7215222

 سموم مصرفی 1882222 0212222

 آب 2952222 2952222

 برداشت حمل و نقل 4522222 25402222

 متغییر)ریال(جمع هزینه های  02580522 80022222

 سودبانکی)ریال( %22کل هزینه های متغییربا لحاظ  08115752 85402222

 قیمت هرواحد محصول)ریال بر کیلوگرم( 0222 1222

 تولید بحرانی )کیلوگرم بر هکتار( 22071190157 440715

 



 

8 

 

 کیلوگرم در هکتار(حدود کالسهای کمی تناسب اراضی برای محصوالت مورد مطالعه )تولید برحسب  -3جدول

N S3 S2 S1 محصول 
 ذرت علوفه ای 81911128< 2579215-81911128 22252128-2579215 22252128>

 یونجه 08282128< 129115-08282128 8914175-129115 8914175>

 

 

 نقشه تناسب کمی منطقه خداآفرین برای ذرت علوفه ای -4شکل

 

 یونجهنقشه تناسب کمی منطقه خداآفرین برای  -5شکل 

وشاخص برداشت  9/2روزه از اوایل تیرتا اوایل مهر، ضریب شاخص برگی معادل  94ذرت علوفه ای بادوره رشدی 
بدست آمد. نتایج ارزیابی کمی کشت  لوگرمیک  52914رطوبت می باشد. پتانسیل تولید این گیاه در منطقه  %72،دارای9/2
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می باشد. درتعدادکمی از واحدها (S0) ای نشان داد کشت ذرت تقریبا در همه خاکهای منطقه، نسبتا مناسب ذرت علوفه
دور  5. یونجه با دوره رشدی یکساله و (4شکل (میتوان ذرت کشت نمود  (S8) یا با تناسب کم  (S2) نیزکامالمناسب

 15/2وشاخص برداشت  2شاخص برگی یونجه معادل برداشت با فاصله یکماهه، اوایل مهر ماه کشت می شود. ضریب 
بدست آمد. کشت یونجه درهمه خاکهای  لوگرمیک  82721رطوبت می باشد. پتانسیل تولید این گیاه در منطقه  %25،دارای 

 .(5میباشد)شکل   (S0) منطقه نسبتامناسب

 قه در حال حاضر دامپروری  و در اولویت بعدیاولویت اول منط و به صورت مرتع می باشدخداآفرین منطقه با توجه به اینکه  
اهمیت کشت گیاهان علوفه ای با هدف فشار کمتر بر مراتع و نیز تقویت کیفی و  ،می گیرددیم صورت کشت گندم و جو 

سکونت عشایر در منطقه و مهارت و توانایی آنها در  کمی دامپروری می تواند گامی به جلو در جهت کشاورزی پایدار باشد. 
در صورتی  ،نشان می دهند نیز  نیروی کار مناسب را نیز در منطقه در اختیار قرار می دهد. بررسی های اقتصادی ،دامپروری

نسبت به  و با مدیریت منابع محیط زیست به صورت پایدار صورت گیرد، دامپروری  صحیح یکه در مراتع دامپروری به شکل
می باشد. لذا در صورتی که در برخی اراضی کشت ذرت علو فه ای و یونجه بیشتری برخوردار   کشاورزی از رونق اقتصادی

پتانسیل تولید و سودآوری باالیی  ، منطقهاراضیکامل صورت پذیرد بدون صرف هزینه های سنگین در جهت تغییر کاربری 
کمی اراضی نشان می دهند  کشت ذرت علوفه ای و یونجه  در منطقه نسبتا مناسب  نتایج ارزیابی کیفی و .خواهد داشت نیز

(S0)   .منطقه شیب، گچ زیاد و وجود  عمدهمحدودیت های می باشدEC  وESP 42در اعماق بیشتر است)از عمق  باال 
وجود افق آرجلیک، جیپسیک و نتریک موجود در خاک در صورت عدم مدیریت صحیح منابع آب و خاک سانتیمتر به بیشتر(. 

و  7حتی تا  EC  در برخی افق ها در اعماق میزانمی تواند بحرانی جدی برای منطقه بویژه اراضی پایین دست ایجاد نماید.  
بیاری و کشت و کار به صورتی باشد که آشیوه ر است دسی زیمنس بر متر نیز می رسد که بهت 82دود حبه   ESPو میزان  1

شوری و قلیائیت زیرین خاک و نیز حجم گچ زیاد موجود در پروفیل به سطح نیامده و ایجاد مشکل در عمق توسعه ریشه 
 در دشت گرگر خوزستان ارزیابی تناسب اراضی برای دو روش آبیاری سطحی و تحت فشار نیز توسط مادح خاکسار و .ننماید

انجام گرفت. نتایج نشان داد که شوری وزهکشی خاک در هر دو روش آبیاری و کربنات کلسیم در  2811همکاران در سال 
محدودیت ها تحت مدیریت  لذا برای کشاورزی در منطقه می بایست  (.1روش آبیاری تحت فشار محدودیت ایجاد می کند)

 صحیح و پایدار قرار گیرند.
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