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 استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران -2
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  دهیچک
 یابیا ارزراست نیشده است. در ا یو باغ یزراع داتیبه تول شتریب ازیموجب ن ریدر چند دهه اخ یو توسعه شهر تیجمع شیافزا

ض شخ فهیوظ یارا ضار ،یزریبرنامه نیرا بر عهده دارد که در چارچوب ا هایو انواع کاربر یعیطب طیمح نیارتباط ب صیت  یا
 ارزیابی کیفی و کمی این تحقیق،هدف از شود. یخاص مشخص م هاییوربهره برای هاقرارگرفته و تناسب آن یابیمورد ارز

 اشد.بجه با استفاده از روش فائو میمحصوالت گندم ، جو و یونآبی اراضی منطقه فاروج در استان خراسان شمالی برای کشت 
شگاهی، صحرایی، مطالعات شامل تحقیق این اجرای مراحل سبتعیین  فامیل، سطح تا هاخاک بندی رده آزمای  و یکم تنا
سری کیفی ست که پس از تعیین  صوالت مورد مطالعه ا فاز  11سری خاک و  6ها و فازها در منطقه مورد مطالعه جمعاً مح

صوالت سری در منطقه  ضی منطقه مورد مطالعه برای مح سب ارا شد. پس از ارزیابی کیفی تنا شخیص داده  مورد مطالعه ت
آبی درجه حرارت  یونجههای آب و هوایی منطقه مورد مطالعه برای گندم و ترین محدودیتکه مهم گردیدمشخص ، مورد نظر

ندارد. مهم یت اقلیمیطول دوره رشدددد و برای جو هینگونه محدود های خاکی ترین محدودیتدر منطقه مورد نظر وجود 
ست که باعث تعلق گرفتن کالس سنگریزه و آهک ا شیب،  ضی مربوط به  سب ارا ضی  N1و  S3 ،S2های تنا به واحدهای ارا

ه ترتیب ب ، جو و یونجه آبیمنطقه مورد مطالعه برای گندم اقلیمیهمننین پتانسددیل تولید  منطقه مورد مطالعه شددده اسددت.
  کیلوگرم در هکتار محاسبه شد. 9476و  6617، 6575

 

 سری خاک،  پتانسیل تولید اقلیمی، دوره رشد، شیب، آهک کلیدی: کلمات

 
 

  مقدمه. 1
از مناطق  یاریشده است. در بس یو باغ یزراع داتیبه تول شتریب ازیموجب ن ریدر چند دهه اخ یو توسعه شهر تیجمع شیافزا
ا راه تنه رو نیمناسب است. از ا یکشاورز های نیاز کمبود زم یفشارها ناش نیا رانیدر مناطق گرم و خشک مانند ا ژهیبه و

سطح بو دیتول شیحل ممکن افزا ض یستیو با دهدر واحد  ستفاده از ارا صورت گ یدر الگوی ا ارزیابی  .[1]دریمجدداً بازنگری 
و اراضی  کندوری تعیین میاراضی را با احتیاجات نوع به خصوصی از بهرهتناسب اراضی درجه سازگاری و مطابقت مشخصات 

 [8].وندشبندی میهای مختلف گروهبینی شده به قسمتهای پیشیک منطقه بر حسب درجه تناسب آنها برای انواع استفاده
 [13] .است خوار بار جهانی دی از طرف سازمانروش ارزیابی تناسب اراضی که خود نوعی از سیستم ارزیابی اراضی پیشنها

در ارزیابی کیفی تنها جنبه های فیزیکی اراضی با توجه به کاربری های خاص و برای گیاه خاص مورد توجه قرار می گیرد امّا 
در ارزیابی کمّی عالوه بر جنبه های فیزیکی می توان مسائل و مشکالت احتمالی اجتماعی و حتی اقتصادی را مورد تجزیه و 

سب جهت تحلیل قرار داد. فائو نیز به این ن ستفاده از معیارهای فیزیکی نمی تواند به عنوان معیاری منا سیده که تنها ا تیجه ر
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آمدزایی و کاربران میزان در تمایز و تفکیک اراضی مورد توجه قرار گیرد زیرا یکی از مهمترین معیارهای تصمیم گیری زارعین
 .[7]واحدهای تولیدی است

 تئوری و پیشینه تحقیق .2
سب  ضی ارزیابی تنا ستارا سط محققین زیادی در نقاط مختلف جهان و ایران مورد مطالعه قرار گرفته ا  برای [5]فرج نیا . تو

گیری خصوصیات خاک، ارزیابی تناسب اراضی و تعیین پتانسیل تولید چغندرقند در دشت یکانات مرند ابتدا با استفاده از اندازه
سیل تولید آبی چغندرقند محاسبه و سپس ارزیابی تناسب واحدهای مختلف اراضی برای کاشت این محصول با  مدل فائو پتان

ست زیرا گرفت. نتای را اندازه روش پارامتریک سب ا شت چغندرقند دیم نامنا شان داد که منطقه مرند برای کا سی ن ج این برر
باشدد اما در این منطقه برای کاشدت چغندرقند آبی محدودیت اقلیمی میدوره رشدد این محصدول خارج از دوره رشدد منطقه 

بق سیستم ارزیابی پارامتریک در منطقه به منظور مقایسه دو روش مختلف آبیاری بر ط [9]معینی نیا و چارجویی وجود ندارد.
دوی  دان رض و تجزیه و تحلیل  (GIS)با استفاده از روش پارامتریک و سیستم اطالعات جغرافیایی دشت زاوه در استان خراس

سیدند که  ضی منطقه، به این نتیجه ر سب و  90برای ارزیابی ارا سبتا منا سطحی ن شده برای آبیاری  ضی مطالعه  صد از ارا در
درصد از اراضی برای آبیاری بارانی دارای تناسب  1/18درصد از اراضی برای آبیاری قطره ای دارای تناسب مناسب  و  3/27

در تناسب اراضی برای کاربری کشاورزی با استفاده  [12]و همکارانآکینسی مطالعه دیگری نتایج  بسیار مناسب هستند. در
سفعلی ترکArcGIS و نرم افزار  AHPاز تکنیک  شان داد که بخش قابل توجهی )در منطقه یو ( از منطقه مورد %85حدود یه ن

الت د برای تولید محصددوسددایش پریری بسددیار زیاو فر ل و مراتع به علت عمق ناکافی خاک، شددیب بسددیار باالمطالعه جنگ
شمالی برای  مناسب هستند.کشاورزی نا سان  ستان خرا ضی منطقه فاروج در ا ضر ارزیابی کیفی و کمی ارا هدف از مطالعه حا

 باشد.محصوالت گندم آبی، جو آبی و یونجه با استفاده از روش فائو میآبی کشت 
 هامواد و روش .3
 طالعهمورد م. معرفی منطقه 3-1

هکتار در محدوده شهرستان فاروج در استان خراسان شمالی واقع و این محدوده  8062محدوده مطالعاتی با مساحتی بالغ بر 
در شرق روستای نجف آباد قرار دارد و در آن روستاهای آق باغ ، خبوشان ، خواجه ها ، تیتکانلو ، قلعه حاجی تقی و یام واقع و 

 4عرض شمالی قرار دارد . محدوده مطالعاتی اترک   37˚ 24ʹتا  37˚  14ʹطول شرقی و   58˚   30ʹتا   58˚ 11ʹدر موقعیت 
 ،ده آسفالته به شهرستان های قوچان، مشهدواقع در حوزه رودخانه اترک می باشد . روستاهای محدوده مطالعاتی بوسیله جا

ین روستاها وجود دارد. بیشترین معدل حداکثر  درجه حرارت در فاروج و بجنورد متصل و عالوه بر بر آن جاده های شوسه در ب
بهمن و معدل ماه درجه و مربوط به  -1/7درجه مربوط به ماه مرداد و کمترین معدل حداقل در این محدوده  7/28محدوده 

 ت.های کوتاه اسمی باشدکه نشان دهنده زمستان های سرد و طوالنی و تابستان سلیسیوس درجه  5/10درجه حرارت سالیانه 
به  الباًغ در زمستانمتر است که بیشترین بارندگی مربوط به ماه های بهمن تا اردیبهشت و میلی 275بارندگی سالیانه میانگین 

 . صورت برف می باشد
 . مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی3-2

استفاده از نقشه های توپوگرافی پس از تهیه اطالعات اولیه و شناخت از شرایط خاک ها و تجزیه تحلیل آن و با 
شامل اطالعات اولیه و شناخت از شرایط خاک ها، نسبت به شبکه بندی محدوده مطالعاتی، حفر پروفیل ها و مته 1:50،000

ها از قبیل عمق، رنگ، بافت، ساختمان، میزان آهک و گچ و میزان متر، بررسی خصوصیات خاک 750×750ها به فواصل حدود 
تجزیه های شیمیایی بر روی نمونه های شاهد و همچنین تجزیه های فیزیکی نمونه های دست ننین سنگریزه و هم

های خاک موسسه تحقیقات خاک و آب شامل اسیدیته خاک، های متداول در آزمایشگاهنخورده بر اساس روش
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بل جذب انجام اسیم قاهدایت الکتریکی، بافت خاک، کربنات کلسیم، ظرفیت تبادل کاتیونی، فسفر قابل جذب و پت
 .[10]شد

 . ارزیابی کیفی تناسب اراضی3-3
نیازهای استفاده از اراضی با خصوصیات اراضی مقایسه شده است و کالس اراضی به نامطلوبترین : روش محدودیت ساده -الف

 خصوصیت نسبت داده می شود.
شدت محدودیت -ب ضی: بدون محدودیت ): روش تعداد و  صیات ارا صو (، 1(، محدودیت کم )0محدودیت های کیفیات و خ

 (. 4(، محدودیت خیلی شدید )3(، محدودیت شدید )2محدودیت متوسط)

سبت داده می  100-0یک درجه بندی در مقیاس : روش پارامتریک -ج سطوح محدودیت ن ضی ، شود و با یک رابطبه  ه ریا
 د. شاخص نهایی اراضی بدست آم
اخص ش. سپس به کمک معادالت زیر گردیدمحاسبه  شاخص اقلیمی روش ریشه دوم و استوری،در مرحله بعد ابتدا با استفاده از 

 .[2]درجه اقلیمی تبدیل شداقلیمی به 
(1)                                            5.9225 C9.067.16  CIICR 
(2)                                                                 25 C6.1  CIICR 

 شاخص اقلیمی می باشد.  CIدرجه تناسب اقلیم و  CRکه در آن 
صیات خاک به همراه  صو شده به هر کدام از خ صاص داده  شه دوم و به روش ،درجه اقلیمیدر مرحله بعد درجات اخت های ری

 .گردید محاسبه شاخص اراضیاستوری، 
 ارزیابی کمی تناسب اراضی .3-4

برای ارزیابی کمی تناسب اراضی نیاز به محاسبه تولید پتانسیل برای محصول مورد مطالعه است، که برای محاسبه آن، از مدل 
می مانند تابش های اقلیادهبه کمک د ،های گیاهی. در این مدل با استفاده از پتانسیل ژنتیکی محصول و ویژگیشدفائو استفاده 

 یرز. برای محاسبه تولید پتانسیل محصول از رابطه گردیدخورشید و درجه حرارت، مقدار تولید زیست توده محصول برآورد 
 .شداستفاده 

 
(3)                                                     Y=0.36bgm.KLAI. Hi / ((1/L) + 0.25Ct)) 

میزان حداکثر تولید زیست توده ناخالص بر حسب کیلوگرم  bgm میزان تولید پتانسیل بر حسب کیلوگرم در هکتار،  Yکه در آن 
 ضریب تنفس است Ctطول فصل رشد و  Lشاخص برداشت،  Hiضریب شاخص سطح برگ،  KLAIدر هکتار در ساعت، 

[14]. 
 
 گیرینتیجه .4
 . مطالعات خاکشناسی4-1

سری خاک شامل اترک،  6انجام شده در منطقه نشان دهنده این است که در منطقه مورد مطالعه مطالعات خاک شناسی 
خبوشان، خواجه، نجف آباد ، تیتکانلو و قلعه شناسایی شدند که بر اساس خصوصیاتی همنون درصد شیب ، عمق خاک و 

ها و حالت های مجزا شده خاک در مساحت و درصد سری  (1فاز سری خاک تفکیک شدند. جدول ) 11شوری و قلیاییت به 
 .[11]دهدنشان میرا منطقه مورد مطالعه 
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های مختلف مجزا شده در خاک در محدوده مطالعاتی )هکتار(ها و حالتمساحت و درصد سری -1جدول  

 فیزیوگرافی
 

 نام سری
 

 فاز سری
 

همساحت واحد نقش مساحت و  
 درصد سری

 

 کاربری اراضی

)هکتار(مساحت    درصد 

های قدیمی آبرفت
هایا فالت  

 A1.1 159 1.97 اترک 
159 ha 

1.97% 
 دیم کاری محدود -مرتع

 خبوشان 
KHB2.1 505 6.26 979 ha 

12.14 % 

 دیم کاری محدود –مرتع 
KHB2.2 474 5.88  دیم کاری محدود –مرتع 

ها و واریزه آبرفت
های بادبزنی شکل 

 سنگریزه دار

 خواجه 

KHJ3.1 314 3.89 
613 ha 

7.61 % 

 مرتع

KHJ3.2 299 3.42 
دیم کاری و زراعت آبی 

 محدود

 N4.1 268 3.33 967 ha نجف آباد 

11.99 % 

 دیم کاری –مرتع 
N4.2 699 8.66 دیم کاری و زراعت آبی 

دشت آبرفتی 
 کناره اترک

 تیتکانلو
T5.1 2102 26.06 

 

4595 ha 

56.99 % 

 دیم کاری و زراعت آبی
T5.2 257 3.2 دیم کاری و زراعت آبی 
T5.3 2236 27.73 دیم کاری و زراعت آبی 

 GH6.1 671 8.32 قلعه
471 ha 

8.32 % 
 دیم کاری و زراعت آبی

 u 78 0.98 مسکونی متفرقه
78 ha 

0.98 % 
 منطقه مسکونی

 
 . ارزیابی کیفی اراضی4-2

ت محصوالهای آب و هوایی ا جداول نیازمندی های آب و هوایی، کالسب شرایط آب و هوایی منطقه مورد مطالعه پس از تطبیق
( شاخص اقلیمی، درجه اقلیمی، کالس اقلیمی و محدودیت آب و هوایی منطقه مورد 2مورد مطالعه مشخص شدند. جدول )

کیفی اراضی های ها و تحت کالسشاخص خاک، کالسهمننین  دهد.مطالعه برای رشد محصوالت مورد مطالعه را نشان می
های خاکی محصوالت مورد مطالعه مشخص پس از تطبیق شرایط آب و هوایی و خاکی منطقه مورد مطالعه با جداول نیازمندی

د های تناسب اراضی منطقه مورها و تحت کالس( شاخص خاک، شاخص اراضی و تحت کالس5)و  (4(، )3شدند. جداول )
 دهند.مطالعه را برای محصوالت مورد مطالعه را نشان می

 
 شاخص، درجه و کالس اقلیمی گیاهان مورد مطالعه -2جدول 

 نام محصول
 کالس اقلیمی درجه اقلیمی شاخص اقلیمی

 استوری ریشه دوم استوری عامل محدود کننده
 

 ریشه دوم استوری ریشه دوم
 متوسط دمای دوره رشد S2 S2 71.8 71.8 61.3 61.3 گندم آبی
 فاقد هر گونه محدودیت S1 S1 95.7 95.7 95.7 95.7 جو آبی

 متوسط دمای دوره رشد S3 S3 59.8 57.8 48.0 45.8 یونجه آبی
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 آبیشاخص های خاک و اراضی و کالس تناسب کیفی گندم  -3جدول 

 SI فاز سری

 )استوری(
 SI 

 )ریشه دوم( 
 LI 

 LI  کالس نهایی )استوری( 

 کالس نهایی )ریشه دوم(

A1.1 18.58 31.08 13.34 N1ts 26.33 S3ct 
KHB2.1 50.61 57.90 36.33 S3ct 49.06 S3ct 
KHB2.2 68.76 78.66 49.36 S3cs 59.53 S2c 
KHJ3.1 23.94 36.29 17.19 N1ts 30.47 S3t 
KHJ3.2 28.84 43.71 20.7 N1ts 37.03 S3ct 

N4.1 36.45 49.23 26.16 S3cs 41.71 S3cs 
N4.2 46.59 58.00 33.43 S3cs 49.00 S3cs 
T5.1 52.27 58.85 53.81 S2c 62.15 S2c 
T5.2 74.49 81.91 37.53 S3tcs 49.86 S2ct 
T5.3 53.44 61.16 38.36 S3ncs 52.48 S2cn 

GH6.1 65.59 76.27 47.09 S3cs 58.14 S2c 

 
 کیفی جو آبیشاخص های خاک و اراضی و کالس تناسب  -4جدول 

 SI فاز سری

 )استوری(
 SI 

 )ریشه دوم( 
 LI 

 LI  کالس نهایی )استوری( 

 کالس نهایی )ریشه دوم(

A1.1 18.34 30.88 17.55 N1ts 30.21 S3ts 
KHB2.1 49.52 57.27 47.39 S3ts 56.03 S2t 
KHB2.2 67.27 77.37 64.38 S2s 75.69 S2s 
KHJ3.1 23.63 36.05 22.62 N1ts 35.27 S3t 
KHJ3.2 28.47 43.43 27.24 S3ts 42.48 S3ts 

N4.1 36.38 49.19 37.76 S3s 52.18 S2s 
N4.2 46.51 57.95 44.51 S3s 56.69 S2s 
T5.1 73.33 80.79 70.18 S2s 79.03 S1 
T5.2 51.14 58.20 48.94 S3t 56.94 S2t 
T5.3 73.47 81.09 70.31 S2s 79.33 S1 

GH6.1 71.04 76.27 47.09 S2s 58.14 S1 

 
 شاخص های خاک و اراضی و کالس تناسب کیفی یونجه آبی -4جدول 

 SI فاز سری

 )استوری(
 SI 

 )ریشه دوم( 
 LI 

 LI  کالس نهایی )استوری( 

 کالس نهایی )ریشه دوم(

A1.1 9.17 15.14 5.30 N2s 11.71 N2s 
KHB2.1 37.08 49.09 21.43 N1cts 36.41 S3c 
KHB2.2 50.37 57.22 29.11 S3cs 42.44 S3c 
KHJ3.1 14.76 24.42 8.53 N2ts 18.88 N1cts 
KHJ3.2 17.78 26.80 10.28 N2s 20.72 N1cs 

N4.1 23.21 30.47 13.42 N1cs 23.56 N1cs 
N4.2 29.67 34.45 17.15 N1cs 26.64 S3cs 
T5.1 51.13 54.92 29.55 S3cs 42.47 S3cs 
T5.2 35.66 45.87 20.61 N1cts 35.47 S3cs 
T5.3 46.72 52.50 27.00 S3cs 40.6 S3cs 

GH6.1 43.77 50.90 25.3 S3cs 39.36 S3cs 
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 . ارزیابی کمی اراضی4-3

پتانسیل تولید گیاهان مورد مطالعه با استفاده از داده های اقلیمی از جمله، تابش خورشیدی، دما و ویژگی های گیاهی بر اساس 
نشان داده شده  (5ای محاسبه پتانسیل تولید در جدول)محاسبه گردید. مهم ترین ویژگی های مورد نیاز برروش پیشنهادی فائو 

 است.

 
 محاسبه پتانسیل تولید برایپتانسیل تولید و تولید بحرانی و همچنین برخی از مهم ترین ویژگی های مورد نیاز  -5جدول

 

 
 بحث. 4-4

( مهمترین محدودیت آب و هوایی منطقه مورد مطالعه برای رشد 2با توجه به نتایج ارزیابی کیفی در بخش آب و هوایی )جدول
 هایآبی متوسط دمای رشد است که به دلیل کاهش دما در فصل سرد سال و همننین ماه یونجهآبی و محصوالت گندم 

دوده مورد مطالعه هیچ گونه محدودیت آب و هوایی ندارد. همننین در بخش اشد امّا برای یونجه آبی در محبپایانی پاییز می
لق ها به طور کلی باعث تعهای خاکی برای محصوالت مورد مطالعه شیب، سنگریزه و آهک هستند که این محدودیتنیازمندی

شده اند. بیشترین  یونجه برای S3و  N1برای جو آبی و  S1و  S3  ،S2برای گندم آبی،  S2و  S3های اراضی گرفتن کالس
در  [3]و همکاران  مطالعات بیدادی وجود دارند. N4.2و  A1.1 ،KHJ3.1 ،N4.1های اراضی ها در واحداین محدودیت

سو نشان داد که کشت گندم در آن منطقه بدون محدودیت و با عملکرد نسبتاً خوب در بیشتر واحدهای اراضی دشت قره
در دشت هوراوند بر روی جو دیم نشان داد که این محصول به دلیل  [4]ثروتی و همکارانباشد.در مطالعه دیگری می

در ارزیابی تناسب اراضی  [6]همننین نتایج قائمیان و همکاران باشد.می S3های آب و هوایی دارای کالس تناسب محدودیت
ی ی و اقلیمی کالس تناسب اراضی منطقه براهای توپوگرافدشت پیرانشهر برای یونجه نشان داد که به دلیل وجود محدودیت

 شود.می S2یونجه 

 
 . پیشنهادات5

ای کیفی و هنتایج بدست آمده از این تحقیق، توصیه می گردد تعیین الگوی کشت محدوده مطالعه بر اساس کالسبا توجه به 
 .نامناسب جلوگیری به عمل آیدکمی در واحدهای مختلف نقشه تعیین گردد و از کشت محصوالت در مناطق با کالس 

  . مراجع6
طقه بررآن شمالی)اصفهان(. ارزیابی کیفی و کمی اراضی برای محصوالت زراعی مهم من (.1375. )ایوبی شمس اهلل .1

 نامهبخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.پایان

 محصول
 دانه رطوبت

 (%) 
 

 شاخص سطح

  m2(m/2(برگ  

ضریب 
 برداشت

 

میانگین دمای 
 دوره رشد

 

طول فصل 
 رشد 

 

 تولید بحرانی

(Kg/ha) 
 د پتانسیل تولی

(Kg/ha) 

 6575 2799 258 12.62 0.4 5-4 15-12 )آبی( گندم

 6617 2790 241 11.99 0.4 5 10 )آبی( جو

 9476 5004 347 13.98 0.85 1 15-10 )آبی( یونجه
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های کشاورزی و منابع طبیعی(. انتشارات مرکز نشر (. ارزیابی اراضی)کاربری1385) .احمدشمس اهلل، جاللیان ایوبی  .2
 بخشی از کتاب.دانشگاه صنعتی اصفهان.

ارزیابی تناسب اراضی جهت کشت گندم دیم با  (. 1394. )کامکار بهنام، عبدی امید و کاظمی حسین، محمد جواد بیدادی .3
 .143-131(:1)25.دانش کشاورزی وتولید مجله  سو(. استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی)مطالعه موردی: حوزه قره

 ارزیابی تناسب اراضی برای(. 1393.)ناصر دواتگر ، وفرزین شهبازی ،محمد علی قربانی ،ه علی اصغرجعفرزاد ،مسلم ثروتی .4
نشریه دانش  آب و ، های فازی یونجه در منطقه خواجه با استفاده از روش پارامتریک )ریشه دوم( و نظریه مجموعه

 .105 - 93(:2)24خاک.

(. ارزیابی تناسب اراضی و تعیین پتانسیل تولید چغندرقند در دشت یکنات مرند. نشریه چغندرقند. 1386. )فرح نیا اصغر .5
23(1:)43-54 

گندم، چغندرقند و یونجه در ارزیابی تناسب اراضی برای (. 1381.)عماری پرویز ،عبدالرحمن برزگر ،نادر قائمیان .6
 .106- 93:1.پیرانشهر.مجله علوم خاک و آب.

 . بخشی از کتاب.1015(. ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای نباتات زراعی و باغی، نشریه فنی شماره 1376.)گیوی جواد .7

. 655سازمان خوار و بار جهانی، نشریه فنی شماره  32(.مبانی ارزیابی اراضی. نشریه شماره 1363.)شجاعی محمداجر هم .8
 موسسه تحقیقات خاک و آب. بخشی از نشریه. 

(. بررسی تناسب اراضی برای آبیاری سطحی و آبیاری تحت فشار در 1393. )لی، باقرزاده چهارجوئی عادیمعینی نیا ه .9
 خراسان رضوی، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی. منطقه دشت زاوه در استان

. 467های خاک و آب،نشریه شماره های آزمایشگاهی نمونه(. دستورالعمل تجزیه1378موسسه تحقیقات خاک و آب) .10
 بخشی از کتاب.

و طبقه  یخاکشناس قیدق یلیتفض مهی(.گزارش مطالعات ن1384مشاور بوم آب.) ی.شرکت مهندسیوزارت جهاد کشاورز .11
 بخشی از کتاب. .ی،شهرستان فاروج استان خراسان شمال4اترک  ییروستا دیتول یمحدوده تعاون یاراض یبند

 
12. Akıncı, H., Özalp, A. Y., and Turgut, B. (2013). Agricultural land use suitability analysis using GIS and 
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13. FAO; (1983).Guidelines: land evaluation for rainfed agriculture. Soils Bulletin 52Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, Rome 
14. Sys, C. O., Van Ranst, E., Debaveye, J., and Beernaert, F. (1993). Land evaluation: Part I to III, Crop 

requirements (Vols. 1-3). Bruxelles (Belgium): Administration Generale de la Cooperation au 

Developpement. 
 

 
 


