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اراضی منطقه فاروج در استان خراسان شمالی برای تناسب ارزیابی کمّی و اقتصادی 

 ای و چغندرقندفرنگی، ذرت علوفهزمینی، گوجهسیبمحصوالت 

  سفیدیحسین ترابی گل،  جواد رحمانی
 دانشگاه شاهد تهرانخاک دانشجو کارشناسی ارشد پیدایش و رده بندی  -1

 استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران -2
 

Email: J.Rahmani777@live.com 

 

  دهیچک
 ،یزریبرنامه نیرا بر عهده دارد که در چارچوب ا هایو انواع کاربر یعیطب طیمح نیارتباط ب صیتشخ فهیوظ یاراض یابیارز

هدف از این تحقیق ارزیابی کّمی و  .شودیخاص مشخص م هاییوربهره برای هاقرارگرفته و تناسب آن یابیمورد ارز یاراض
غندرقند ای و چذرت علوفهزمینی، گوجه فرنگی، اقتصادی اراضی منطقه فاروج در استان خراسان شمالی برای محصوالت سیب

مقدار تولید  .ستا تولید و تولید بحرانی سطح، پتانسیل واحد در عملکرد میزان کمی، ارزیابی مبنای استفاده از مدل فائو است. با
های متغییر و درآمد حاصل از فروش محصول از طریق تکمیل پرسشنامه در هر واحد نقشه تهیه گردید. واقعی، کلیه هزینه

ندرقند به ای و چغفرنگی، ذرت علوفهزمینی، گوجهمنطقه مورد مطالعه برای محصوالت سیبمقدار پتانسیل تولید آب و هوایی 
همچنین در بررسی ارزیابی اقتصادی مشخص  کیلوگرم در هکتار محاسبه شد. 97216و  76099، 49801، 57036ترتیب معادل 

غندرقند و ذرت فرنگی، چزمینی، گوجهسیبشد که بیشترین سود ناخالص در بین محصوالت مورد مطالعه به ترتیب متعلق به 
، S2و  S1های ، گوجه فرنگی در کالس S1کالس تناسب اقتصادی در همه واحدهای نقشه برای سیب زمینی . ای استعلوفه

 تعیین گردید.  Nو  S1 ،S2های قند نیز کالسای و چغندرو برای ذرت علوفه
 

 تولید بحرانی، سود ناخالصپتانسیل تولید آب و هوایی،  کلیدی: کلمات
 
 

  مقدمه. 1
دودی دهد و این منبع برخالف آب که تا حهای کشاورزی را تشکیل میترین منابع طبیعی و زیربنایی اصلی فعالیتخاک از مهم

بیعت طقابل برگشت است، غیر قابل جبران می باشد. انسان امروزی برای پیشگیری از فقر و نابودی سرزمین، بایستی همواره با 
وری کند و عالوه بر این نوع استفاده از زمین را بر اساس حرکت کرده از سرزمین به اندازه توان یا پتانسیل تولیدی آن بهره

راستا  نیدر ا. [3]توجه به توان سرزمین برآورد سازدتوان کاربری سرزمین بنا کند و نیاز های اقتصادی و اجتماعی بشر را با 
 ،یزریبرنامه نیرا بر عهده دارد که در چارچوب ا هایو انواع کاربر یعیطب طیمح نیارتباط ب صیتشخ فهیوظ یاراض یابیارز

ارزیابی کمی فراهم کننده  [2].شودیخاص مشخص م هاییوربهره برای هاقرارگرفته و تناسب آن یابیمورد ارز یاراض
اقتصادی در مناطق مختلف برای انواع استفاده ها است. بنابراین سایر متغییر های  اطالعاتی است که پایه آن ها سود خالص و

مت محصوالت قی مدت قابل استفاده بودن این گونه مطالعات نسبت به ارزیابی کیفی خیلی کوتاه است زیرا میزان هزینه ها و
های صادی تناسب اراضی هزینهدر ارزیابی اقت. [9]سریعا در مدت زمانی کوتاه به دلیل عدم ثبات اقتصادی ، تغییر خواهد نمود

های های ثابت و هزینهشوند.  هزینهاقتصادی در نظر گرفته می شوند. این هزینه ها به طور عمده به دو بخش تقسیم می
های کشت شود. اقالمی نظیر کود، هزینههای ثابت نامیده میهای مربوط به داشتن یك نهاده یا منبع ثابت، هزینهمتغیر. هزینه
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های متغیر ها، کارگر، آب، سوخت و برداشت از جمله هزینهو آماده سازی زمین، بذر، وجین و مبارزه با آفات و بیماری و کار
ارزیابی کّمی و اقتصادی اراضی منطقه فاروج در استان خراسان شمالی برای محصوالت  ،هدف از این تحقیق .[8]هستند
  استفاده از مدل فائو است. چغندرقند باای و ذرت علوفهزمینی، گوجه فرنگی، سیب

 . تئوری و پیشینه تحقیق2
در ارزیابی کمی تناسب اراضی منطقه براآن شمالی)اصفهان( برای کشت آبی گندم، جو، ذرت و برنج و با  [4]ایوبی و همکاران

ل الیز درآمد ناخالص و محاسبه پتانسیها و آنها و ستادهای اقتصادی انجام شده از جمله اطالعات اقتصادی، مقایسه نهادهبررسی
که ارتباط ند به این نتیجه رسیدتولید گیاهان و همچنین از در هم آمیختن تولید پتانسیل، تولید مشاهده شده و تولید بحرانی 

در این  زیابیها و روش اربینی شده وجود داشت که گویای انتخاب صحیح فاکتورداری بین تولید مشاهده شده و تولید پیشمعنا
ارزیابی تناسب کیفی تناسب اراضی را برای محصوالت ذرت، گندم، جو، پیاز، یونجه و  [5]جعفرزادهشهبازی و پژوهش است. 

چغندر قند در اراضی شرکت خوشه مهر شهرستان بناب با سه روش محدودیت ساده، استوری و ریشه دوم انجام دادند و گزارش 
در ارزیابی کیفی، کّمی و اقتصادی  [10]ارانماندال و همک. داردکردند که روش ریشه دوم نتایج بهتری نسبت به سایر روشها 

ه به سایس و با محاسبه تولید محصول پنب ای در مرکز هند با استفاده از روش فائو وتناسب اراضی برای کشت پنبه در ناحیه
 این نتیجه رسیدند که شرایط اقلیمی بیشترین تاثیر را بر روی عملکرد محصول پنبه در این منطقه دارد. 

 هاو روشمواد  .3
 . معرفی منطقه مورد مطالعه3-1

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح شامل قطعات فاروج، برزل آباد،  1:50،000در چهار نقشه توپوگرافی  مورد مطالعهمحدوده 
هکتار در محدوده  8062محدوده مطالعاتی با مساحتی بالغ بر  باشد.قع در حوزه رودخانه اترک میتیتکانلو و شهر کهنه وا

تا   58˚ 11 ʹشهرستان فاروج در استان خراسان شمالی واقع و این محدوده در شرق روستای نجف آباد قرار دارد و در موقعیت 
 .عرض شمالی قرار دارد  37˚ 24ʹتا  37˚  14 ʹطول شرقی و   58˚  30ʹ
 ارزیابی کمی تناسب اراضی .3-2 

به آن، از مدل حاسبرای ارزیابی کمی تناسب اراضی نیاز به محاسبه تولید پتانسیل برای محصول مورد مطالعه است، که برای م
لیمی مانند های اقهای گیاهی آن به کمك دادهد. در این مدل با استفاده از پتانسیل ژنتیکی محصول و ویژگیفائو استفاده ش

د. برای محاسبه تولید پتانسیل محصول از رابطه یگرد تولید زیست توده محصول برآورد خورشید و درجه حرارت، مقدارتابش 
 .[11]گردداستفاده می زیر

 
(1)                                                     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، 

 =تولید بحرانیکل هزینه های متغیر تولید محصول  قیمت یك واحد محصول /    (2)
 . ارزیابی اقتصادی تناسب اراضی3-3

ای تناسب هگیرند و مرز بین کالسبندی قرار میدر ارزیابی اقتصادی، اراضی برحسب سودآوری مورد تجزیه و تحلیل و طبقه
ناخالص  دگردد. سوهای تناسب اراضی با مقادیر سود ناخالص مشخص میشود و حدود کالساراضی از نظر اقتصادی تعیین می

 .[7]آیدهای متغییر از کل درآمد مزرعه بدست میاز کم کردن هزینه
 عملکرد( = سود ناخالص ×)قیمت یك واحد محصول   -هزینه های متغییر تولید محصول    (3)
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 گیرینتیجه .4
 . ارزیابی کّمی تناسب اراضی4-1

اقلیمی از جمله، تابش خورشیدی، دما و ویژگی های گیاهی بر اساس پتانسیل تولید گیاهان مورد مطالعه با استفاده از داده های 
نشان داده شده  (1ای محاسبه پتانسیل تولید در جدول)روش پیشنهادی فائو محاسبه گردید. مهم ترین ویژگی های مورد نیاز بر

قادیر تولید مشاهده شده، های اراضی مورد مطالعه با توجه به ماست. همچنین کالس نهایی ارزیابی کّمی هر یك از واحد
 ( نشان داده شده است. 2پتانسیل تولید آب و هوایی و تولید بحرانی در جدول )

 
 دمحاسبه پتانسیل تولی برایپتانسیل تولید و تولید بحرانی و همچنین برخی از مهم ترین ویژگی های مورد نیاز  -1جدول

 
 کمّی در هر واحد اراضی ب تناسبعملکرد مشاهده شده و کالس  -2جدول

 محصول
 

سری فاز  

 چغندرقند ایذرت علوفه فرنگیگوجه زمینیسیب
عملکرد 

 مشاهده شده
 کالس 

 کمی
عملکرد 

 مشاهده شده
عملکرد 

 مشاهده شده
عملکرد 

 مشاهده شده
 کالس 

 کمی
عملکرد 

 مشاهده شده
 کالس
 کمی

A1.1 37000 S2 28000 S2 3000 N 2000 N 
KHB2.1 41000 S2 37000 S2 42000 S2 39000 S2 
KHB2.2 42000 S2 40000 S1 49000 S2 40000 S2 
KHJ3.1 39500 S2 30000 S2 5000 N 15000 N 
KHJ3.2 39000 S2 31000 S2 8000 N 15500 N 

N4.1 38000 S2 33000 S2 12000 N 15000 N 
N4.2 41000 S2 35000 S2 17000 N 18000 N 
T5.1 42000 S2 40000 S1 50000 S2 41000 S2 
T5.2 41000 S2 35000 S2 41000 S2 40000 S2 
T5.3 41000 S2 40000 S1 47000 S2 40000 S2 

GH6.1 38000 S2 47000 S2 40000 S2 40000 S2 
 

 

 . ارزیابی اقتصادی تناسب اراضی4-2
( ارائه شد حساب و با ارزیابی سود ناخالص کالس نهایی ارزیابی اقتصادی 3-3با توجه به مطالبی که در بخش ) سود ناخالص

 (.3برای هر واحد اراضی در منطقه مورد مطالعه و برای هر یك از محصوالت مورد مطالعه مشخص شد جدول )
 

 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) 

 57036 14106 123 20.14 0.6 5-3 75-70 زمینیسیب

 49801 13131 134 21.16 0.3 4-3 90-80 فرنگی گوجه

 76099 23712 128 20.35 0.9 4-3 70 ایذرت علوفه
 97216 21071 185 21.49 0.4 4 85-80 چغندرقند
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 هر واحد اراضی اقتصادی در  تناسبو کالس  ، سود ناخالصعملکرد مشاهده شده -3جدول
 محصول

 

سری فاز  

 چغندرقند ایذرت علوفه فرنگیگوجه زمینیسیب
سود ناخالص 

 )ریال(
کالس 
 نهایی

 اقتصادی

سود ناخالص 
 )ریال(

کالس 
 نهایی

 اقتصادی

سود ناخالص 
 )ریال(

کالس 
 نهایی

 اقتصادی

سود ناخالص 
 )ریال(

کالس 
 نهایی

 اقتصادی
A1.1 160260870 S1 89215210 S2 -49708250 N -62934800 N 

KHB2.1 188260870 S1 143215210 S1 43891750 S1 59165200 S1 
KHB2.2 195260870 S1 161215210 S1 60691750 S1 62465200 S1 
KHJ3.1 177760870 S1 101215210 S2 -44908250 N -20034800 N 
KHJ3.2 174260870 S1 107215210 S2 -37708250 N -18384800 N 

N4.1 167260870 S1 119215210 S1 -28108250 N -20034800 N 
N4.2 188260870 S1 131215210 S1 -16108250 N -10134800 N 
T5.1 195260870 S1 161215210 S1 63091750 S1 65765200 S1 
T5.2 188260870 S1 131215210 S1 41491750 S2 62465200 S1 
T5.3 188260870 S1 161215210 S1 55891750 S1 62465200 S1 

GH6.1 181260870 S1 149215210 S1 55891750 S1 62465200 S1 

  
 . بحث4-3

ی تناسب اراضی در منطقه مورد مطالعه مقدار پتانسیل تولید آب و هوایی منطقه مورد مطالعه برای محصوالت در ارزیابی کمّ 
کیلوگرم در هکتار  97216و  76099، 49801، 57036ترتیب معادل ای و چغندرقند به فرنگی، ذرت علوفهزمینی، گوجهسیب

، 14106همچنین مقادیر تولید بحرانی محصوالت فوق جهت تعیین کالس های کمی تناسب اراضی به ترتیب: محاسبه شد. 
کالس  زمینییباراضی در سبا توجه به نتایج ارزیابی کّمی تناسب کیلوگرم در هکتار تعیین گردید.  21071و  23712، 13131

، برای ذرت S2و  S1، برای گوجه فرنگی  S2های اراضی منطقه مورد مطالعه در تمام واحدها کمّی تناسب اراضی برای واحد
و سایر واحدهای اراضی  Nدارای کالس کّمی  N4.2و  A1.1 ،KHJ3.1، KHJ3.2، N4.1ای و چغندرقند واحدهای اراضی علوفه

همچنین در بررسی ارزیابی اقتصادی مشخص شد که بیشترین سود ناخالص در بین محصوالت شدند.  S2دارای کالس کمّی 
ق گرفتن که همین موضوع باعث تعل است ایفرنگی، چغندرقند و ذرت علوفهزمینی، گوجهمورد مطالعه به ترتیب متعلق به سیب

، و برای ذرت S2و  S1های گی کالسهای اراضی، گوجه فرنزمینی برای همه واحددر سیب S1کالس تناسب اقتصادی 
زمینی دارای بیشترین سود ناخالص در بین در سلماس سیب [1]ه اتابك آذردر مطالعشد.  Nو  S1 ،S2قند ای و چغندرعلوفه

ای را در پتانسیل تولید آب و هوایی ذرت علوفه [4]همچنین جاللیان و همکاران.گزارش شده استمحصوالت مورد مطالعه 
ارزیابی کیفی  در  ]6[همچنین کلجاهی و همکاران تن در هکتار محاسبه کردند. 2/92مهران در استان ایالم معادل دشت 

، ومهای محدودیت ساده و پارامتریك ریشه دتناسب اراضی ایستگاه تحقیقاتی کرکج برای چغندر قند، پیاز و گلرنگ با روش
 قرار دارند.  Nدرصد اراضی مورد مطالعه در کالس  55بوده و  S3درصد اراضی مورد مطالعه در کالس  45

 پیشنهادات .5 
ی کشت محصول برا پردرآمدترینبا توجه به نتایج به دست آمده در ارزیابی تناسب کّمی و اقتصادی در منطقه مورد مطالعه و 

الویت کشت در منطقه مورد مطالعه قرار شود این محصول در پیشنهاد میاست بنابراین زمینی در همه واحدهای اراضی، سیب
های اراضی منطقه مورد مطالعه است. محصول مناسبی جهت کشت در همه واحدنیز فرنگی گوجه، زمینیبعد از سیب .گیرد
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های اراضی منطقه مورد مطالعه، در سایر واحد N4.2و  A1.1 ،KHJ3.1، KHJ3.2، N4.1های اراضی همچنین به استثنا واحد
 برای کشت مناسب هستند.نیز ای و چغندرقند علوفهذرت 

 
 . مراجع6
و  ینزمیبیس ونجه،یگندم، جو، چغندرقند،  یمحصوالت زراع یبرا یتناسب اراض یابی(. ارز1380.)ر محمد رضااتابك آذ .1

 ،یشکده کشاورزدان ،یارشد خاکشناس یکارشناس نامه انی. پایغرب جانیسلماس استان آذربا یازیآفتابگردان در منطقه شکر
 .زیتبر دانشگاه

های کشاورزی و منابع طبیعی(. انتشارات مرکز نشر دانشگاه (. ارزیابی اراضی)کاربری1385.)شمس اهلل، جاللیان احمدایوبی  .2
 بخشی از کتاب.صنعتی اصفهان.

اراضی منطقه براآن شمالی ارزیابی کمی تناسب (. 1381). امیر مظفر امینی ،احمد جاللیان ،جواد گیوی ،شمس اهلل ایوبی .3
  .119-105(: 3)6)اصفهان( برای کشت آبی گندم، جو، ذرت و برنج. مجله علوم آب و خاک. 
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