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 فاروج(شهرستان )مطالعه موردی: آبیاری غرقاب و تحت فشار

  حسین ترابی گلسفیدی،  جواد رحمانی
 پیدایش و رده بندی دانشگاه شاهد تهراندانشجو کارشناسی ارشد  -1

 استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران -2
 

Email: J.Rahmani777@live.com 

  دهیچک
کشاارزی پایرار یا یاراا یحقاحمی ااقاارهراکاا ی رااقاهت ااارآاحارااایاانوراهت پا ن  راای هااکریهتپادراو یااهارپازا

ش نر ایا ی اکا ن یربااق  اوتف.ااراتاتا ش یدرانی ااقرهایزشااار اعااارنارا اپ یاک اپزیاهتنراااتجوات نا یاحرلاح 
اراایاحکیاقادرفا  ا انااطرلعااایراسااان را ا ی ارهقاا.هرشارقهتخ ی  یااااقهرالاتی  ا دماق اا ار ها  ا ی رااارهاحرلازاا

 یاشوتا رناا4 ی رقاهت پاکشتااهقاگارم،اج ازاا نجااحمتااهیریپاغتقربازاحمتافشریا یا ی رقاااطیاااطرلعرحقا حتکا
ات.ا شمرلقا  ارنا ا رناخت  ات ایاقاامص التاا ی افریزجا  ا ار ها  اجر زلانیر اارپا قهیمق،اخرکقازا  یا انااطرلعااهرا 

شری اپساکالآازاحمتااطرلعااهت پااهیریپاغتقربازاحمتاف ا اازا شاا زماامر ا  یپازایا رقاهاایزشا  شرخصا ی  ،ا
ان را ا اناحمیی انشاارنا   اکااهااو یاکهقا ی ارهقاکیاقاحارااایکالآاکیاقاحارااایاهت پا اناامصاا التاحعییناگت ار.ا

اتاه رقاااطیااا ی ااطرلعاا  ش تپا یا ی  ایاهی شریا  ی پاحار شتاحمتاف رقاهت پاک ش تارًا یاهیکااحیتا او یپاا ی 
رقاز حر ش اازادرپا ی  رقا   شرخصا ی  شتاغتقربازا یان یجاا س تاهاان را ا ی ارهقاکیاقاهت پاک حارزتاقرهلاح جوقان

اادرپا ی ارهقاکیاقاحارایا ی رقاشرها ات.ااکالآاءدرپا ی رقاهرعثا یحیرح قا یاهعضقا  از حر
 

 

 شاخص اراضیکشاورزی پایدار، استوری، ریشه دوم،  کلیدی: کلمات
 
 

  مقدمه. 1
سلهت پاحاظااارهعا ا ار هان ا عر  اذ حقازاهوتهجوتا  شراکاا اناح   نا درپاااارهاهراراهینا   اهت  یپا  ااناح   نقاهتقت یاهر

ستااقاگت   رقاای ایاانوراهت پا.ا[7]اوتا ا ی ارهقا ی  ارآاحار رقاهت  ر یحقاحمی ااقاارهراکاا ی  شرزی پایرار یا یا ک
ااای یا ا ار هاهوام،یهراح جااهااح  نمارپاخرکازا قهاق ی راقرها ی .ا[9] ن  راای هااکریهتپادراو یااهارپازااراتاتاش نرا

اتار ات.ا  اوتفااا  ااارهعاخرک،اابازا رتزیپا  ایا یاکا ن یربااق اتپا ش یدرانی ااقرها یزشااار  یاحرلااپ یاک
شادمچایناهت پا فز اا.هرشرقهتخ ی  یااااقهرالاتی  ا دماق ا ار ها  ا ی راارهاحرلازاااپزیاهتنراااتجوات ناح اعااارنارا 

ح لیرا یاز حرااطحازا ا ار هاهویااا  ا ی رقا،اشاراراقاظتفیتاح لیرا ی رقازا ن یربااارایاحتاناکریهتپاهراظتفیتاح لیرا
ا پا  اوتفاار ارناخ  ییزشا ی ارهقاحارایا ی رقاکااخ  ان عقا  اایس ما ی ارهقا ی رقاییشاورا[2]. اتپارتزیپا ات

.ادرفا  ا انااطرلعااایراساان را ا ی ارهقاحارایا ی رقاکیاقاهت پاکشتااهقاگارم،اج ازاا نجااحمتا[9]  اتاهریاجورنق
ا یاشوتا رنافریزجا ا رناخت ارناشمرلقا ات.ا4اهیریپاغتقربازاحمتافشریا یا ی رقاااطیاااطرلعرحقا حتکا

ا
ا
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 تئوری و پیشینه تحقیق .2
عات   هااهكیرنازاج.اانیرطاای هااجورنازا ات ناا ی ااطرلعااقت یاگتف اا اتح اطاامییینا ار پا یا ی ارهقاحارایا ی رقا

 ی ارهقاکیاقا ی رقا اس گرهاحمیییرتاخ  جاای اهت پاامص التاگارم،اج ،اا نجاازاگهتنگاهاایزشایری ا تاکا نجرماا[4]
اهت پاذیتان را ااطرلعرتاکیاقانشرنا   اکاا قهیماااطیااهت پاگارمازاج ااهقازاا نجااا.ر   ن   ی پاامرز اتاا  اط،

ر.ا یاکاازی ،ازلقاهت پاگارماامرز اتاخیهقاشرارا اجر ااقزج  انمقاامرز اتاشرارازاهت پاگهتنگادیچاامرز ا قاها
نوراتاهتا ارآان را اهاا اتااارها  ایزشایری ا تاکایاشاا زم،اهااحتحییا زل اتاکشتاامص التاگارم،اج ،اا نجاازا

 یااطرلعاا پاهاا ی ارهقاکیاق،ا ی ارهقاکمقازا ق صر پاحارایا ی رقاا یاناشوتازاا ریکااا[3]اشردتخازادمكری ن .گهتنگاح ریااشر
زاهت پاا7/6حراا3/1هیاقاشرهاهت پاگارما یاز حردرپاای هاا ی رقاهیناهت پاکشتاگارمازاهتن ایت  خ ارازا عالما  ش اراکااح لیراییش

  یدرازاهیاقاشرهانشرنا  ا ن یربارمیحافرکهس گقاهرالاهیناح لیرااشردرهاشرهازاییشیاا غیتاه  .ادمحنا یادك را6/4حراا7/0هتن اهینا
یزشا ی ارهقا ات.ان را ا ی ارهقاکمقانشرنا   ها اتاکاا یاهیش تاز حردرپا ی رق،اگارمانس تاهااهتن ا  احارایاهرالحتپاهتخ ی  یا

نیهس رنا یاا ارحت پاا36رخصا ی رقاهاایزشایری ا تاکاهت پانیلایزغاقا یا قر ماهااحعییناشا[8]  ا تاچازادمكری ن ات.ا
حناای هاحر هاهتازی اشر.ادمچاینا یا انااطرلعااهرا اجر اا30زاا10شمرلقاکت نر.اایز ناح لیراهمت نقازاهویاااانوراهااحتحییا

اقا ی رقاهاا اتااار. یح رطایگتای نقااعاقا  یاهیناشرخصا ی رقازاح لیراز قعقاامرز هاکالآادرپاکم
 هامواد و روش .3
اطرلعا.ااعتفقاااطیااا ی اا3-1

دك ریا یاامرز هاشوتا رنافریزجا یا ا رناخت ارناشمرلقاز قعازا اناامرز هاا8062امرز هااطرلعرحقاهرااسرح قاهرلغاهتا
 یاشتقایزا رپانجاااهر اقت یا  ی ازا یاانایزا ردرپااقاهرغا،اخ  شرنا،اخ  جاادرا،احی كرنه ا،اقهعااحرجقاحیقازاارماز قعازا

ا4امرز هااطرلعرحقا حتکاا.عتضاشمرلقاقت یا  ی  37˚ا24اʹحراا37˚ا 14اʹو لاشتققازاا 58˚ا  30اʹحراا 58˚ا11اʹ یاا قعیتا
یزا ردرپاامرز هااطرلعرحقاه ایهااجر هاااارل ااهااشوتا رنادرپاق چرنا،ااشورا،ااهرشر.ز قعا یاح  هایز خرناا حتکااق

رازج  ا  ی .اهیش تانااعرلاحر کثتاا یجااحت یتا یافریزجازاهجا ی اا صلازاعالزهاهتاهتااناجر هادرپاش ااا یاهینایزا رد
هرشرازا یجاازااته طاهااارهاهومنااقا-1/7 هاکم تانااعرلاحر قلا یا اناامرز یجاااته طاهااارهاات   ازاا7/28امرز ها
رهادرپاک حهرشرکاانشرنا دارها اس رنادرپاات ازاو النقازاحرهس رنا یجاااهیسی آااقا5/10 یجااحت یتاارلیرناااعرلا

 یاارا تا یاارلا اتاکااهیش تاناهرینرگقااته طاهااارهادرپاهومناحرا ی ا وشتازاغرل ایهقا275 ات.ایز ناهرینرگقاارلیرناا
ا.اهرشراق اس رناهاار یتاهتفا

ا.ااطرلعرتارمت اقازاا اراشگردق3-2
استفاده از نقشه های توپوگرافی  پس از تهیه اطالعات اولیه و شناخت از شرایط خاک ها و تجزیه تحلیل آن و با

شرالا والعرتا زلیاازاشارختا  اشت اطاخرکادر،انس تاهااش كااهارپاامرز هااطرلعرحق،احاتایتزفیلادرازاا اا1:50،000
ا ت،اهتیاقاخص ریرتاخرکورا  اق یلاعم ،اینگ،اهرفت،اارخ مرن،اایز ناادکازاگچازاایز ناا750×750دراهااف  رلاحرز ا

 های دستو همچنین تجزیه های فیزیکی نمونههای شاهد تجزیه های شیمیایی بر روی نمونهچایناااگتازهازادم
های خاک موسسه تحقیقات خاک و آب )شامل اسیدیته خاک، های متداول در آزمایشگاهنخورده بر اساس روش

ل جذب انجام پتاسیم قابهدایت الکتریکی، بافت خاک، کربنات کلسیم، ظرفیت تبادل کاتیونی، فسفر قابل جذب و 
 .[5]شد
ا.ا ی ارهقاکیاقاحارایا ی رق3-3

نیر درپا ا ار ها  ا ی رقاهراخص ریرتا ی رقاایراسااشرها اتازاکالآا ی رقاهاانراطه ه تانا:ایزشاامرز اتاار ها- لا
اخص ریتانس تا   هااقاش  .
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شرتاامرز اتا-ب رق:اهرزناامرز اتا):ایزشاحعر  ازا ریرتا ی  ص  (،ا1(،اامرز اتاکما)0امرز اتادرپاکیایرتازاخ
 (.ا4(،اامرز اتاخیهقاشرارا)3(،اامرز اتاشرارا)2امرز اتاا  اط)

س تا   هااقاا100-0اکا یجااهارپا یااییرآایزشایری ا تپ:اا-ج اط حاامرز اتان رقا،اهاا ش  ازاهرااکای هطاایار
ااار.اشرخصانوراقا ی رقاهراتااق

رخصاش.ااپساهااکمکااعر التا اتاامرا ااگت ارا قهیمقایزشایاشاا زمازا ا  یپ،اشرخصا یااتحهااهعرا ه ر اهرا ا ار ها  
ا.[1]ح رالااقاگت  ا یجااحارایا قهیمقاهاا یجا

 

(1)                                            5.9225 C9.067.16  CIICR 
(2)                                                                 25 C6.1  CIICR 

 شاخص اقلیمی می باشد.  CI درجه تناسب اقلیم و CRکه در آن 
ریرتاخرکاهاادمت ها یجاا قهیمق،اهاایزش ص  شرهاهاادتاکر ما  اخ صرصا   ها شاا زمازا یااتحهااهعرا یجرتا خ  درپایا

ا.[9]امرا ااگت اراهت پاکشتااا ق)اهیریپاغتقرب(ازاکشتااكرنیزه)اهیریپاحمتافشری(اشرخصا ی رق ا  یپ،ا
 گیرینتیجه .4
ا.ااطرلعرتاخرکشاراق4-1

اتپاخرکاشرالا حتک،اا6اطرلعرتاخرکاشاراقا نجرماشرها یاااطیاانشرنا دارها انا اتاکاا یاااطیااا ی ااطرلعاا
رکازاش یپا،اعم اخهتا ارآاخص ریرحقادمچ نا یرراشییخ  شرن،اخ  جا،انجاااهر ا،احی كرنه ازاقهعااشاراراقاشرنراکاا

افر ااتپاخرکاحاكیکاشرنر.ا11تاهاازاقهیرای
ا ی ارهقاکیاقا ی رق.ا4-2

ا انا اتاکاا یاااطیااا ی ااطرلعاااطرلعرتاخرک اتپاخرکاشرالا حتک،اا6شاراقا نجرماشرها یاااطیاانشرنا داره
خ  شرن،اخ  جا،انجاااهر ا،احی كرنه ازاقهعااشاراراقاشرنراکااهتا ارآاخص ریرحقادمچ نا یرراشییا،اعم اخرکازا

دمچایناشرخصا ی رقازاشرخصا قهیمقاهت پادتا زاکشتااا قاا.[6]ااكیکاشرنرفر ااتپاخرکاحا11یتاهااش یپازاقهیرا
)اهیریپاغتقرب(ازااكرنیزها)اهیریپاحمتافشری(اهاا زایزشا ا  یپازایاشاا زماامرا ااشرهازاکالآانوراقا ی ارهقاحارایا

ا(.4زاا2،3کیاقااشیصاشرها اتا)جر زلا
ا

 مطالعه شاخص، درجه و کالس اقلیمی گیاهان مورد -1جدول 

 نام محصول
 کالس اقلیمی درجه اقلیمی شاخص اقلیمی

ا ا  یپایاشاا زم  ا  یپ عامل محدود کننده
 

ایاشاا زم  ا  یپایاشاا زم
اا  اطا ارپا زیهایشراS2اS2ا71.8ا71.8ا61.3 61.3اگارمااهق
افرقرادتاگ نااامرز اتاS1اS1ا95.7ا95.7ا95.7ا95.7اج ااهق

اا  اطا ارپا زیهایشراS3اS3ا59.8ا57.8ا48.0 45.8اا نجاااهق
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  آبیو کالس تناسب کیفی گندم   (LI)و اراضی  (SI) شاخص های خاک -2جدول 

 
فاز 
 سری

SI 

 )استوری(
SI 

 )ریشه دوم(
LI 

 )استوری(
 

 کالس نهایی
LI 

 )ریشه دوم(
 

 کالس نهایی
حمتااغتقرب

افشری
حمتااغتقرب

افشری
حمتااغتقرب

افشری
حمتااغتقربافشریحمتااغتقرب

افشری
حمتااغتقرب

افشری

A1.1 18.5 25.5 31.0 36.4 13.3 18.3 N1ts N1cs 26.3 30.8 S3ct S3cs 
KHB2.1 50.6 68.7 57.9 78.6 36.3 49.3 S3ct S3ct 49 59.5 S3ct S2ct 
KHB2.2 68.7 73.5 78.6 81.6 49.3 52.7 S3cs S3c 59.5 61.5 S2c S2c 
KHJ3.1 23.9 32.9 36.2 48.7 17.1 23.6 N1ts N1cs 30.4 41.1 S3t S3cs 
KHJ3.2 28.8 39.1 43.7 53.1 20.7 28.1 N1ts N1cs 37 44.9 S3ct S3ct 

N4.1 36.4 37.4 49.2 49.8 26.1 26.8 S3cs S3cs 41.7 42.2 S3cs S3cs 
N4.2 46.5 47.8 58 58.7 33.4 34.3 S3cs S3cs 49 49.6 S3cs S3cs 
T5.1 52.2 71.0 58.8 79.7 53.8 55.2 S2c S2c 62.1 62.9 S2c S2c 
T5.2 74.4 76.9 81.9 82.9 37.5 50.9 S3tcs S2c 49.8 60.4 S2ct S2c 
T5.3 53.4 54.8 61.1 61.9 38.3 39.3 S3ncs S3ncs 52.4 53.1 S2cn S2cn 

GH6.1 65.5 67.3 76.2 77.2 47 48.3 S3cs S3c 58.1 58.9 S2c S2c 

 
  

 و کالس تناسب کیفی جو آبی (LI)و اراضی  (SI) شاخص های خاک -3جدول 

 
فاز 
 سری

SI 

 )استوری(
SI 

 دوم(ریشه )
LI 

 )استوری(
 

 کالس نهایی
LI 

 )ریشه دوم(
 

 کالس نهایی

حمتااغتقرب
افشری

حمتااغتقرب
افشری

حمتااغتقرب
افشری

حمتااغتقرب
افشری

حمتااغتقرب
افشری

حمتااغتقرب
افشری

A1.1 18.3 29.4 30.8 39.1 17.5 28.1 N1ts S3s 30.2 40.1 S3ts S3s 
KHB2.1 49.5 69.7 57.2 80.6 47.3 66.7 S3ts S2s 56 85.6 S2t S1 
KHB2.2 67.2 71.9 77.3 79.9 64.3 68.8 S2s S2s 75.6 86.4 S2s S1 
KHJ3.1 23.6 37.9 36 52.3 22.6 36.3 N1ts S3s 35.2 61.1 S3t S3s 
KHJ3.2 28.4 40 43.4 53.7 27.2 38.3 S3ts S3s 42.4 61.7 S3ts S3s 

N4.1 36.3 37.3 49.1 49.8 37.7 38.7 S3s S3s 52.1 61.8 S2s S2s 
N4.2 46.5 47.7 57.9 58.7 44.5 45.6 S3s S3s 56.6 63.6 S2s S2s 
T5.1 73.3 75.2 80.7 81.8 70.1 72 S2s S2s 79 87.5 S1 S1 
T5.2 51.1 72 58.2 80 48.9 65.2 S3t S2s 56.9 84.9 S2t S1 
T5.3 73.4 75.4 81 82.1 70.3 72.1 S2s S2s 79.3 87.7 S1 S1 

GH6.1 71 72.9 76.2 79.6 47 69.7 S2s S2s 58.1 86.1 S1 S1 
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 و کالس تناسب کیفی یونجه آبی (LI)و اراضی  (SI) شاخص های خاک -4جدول 

 
فاز 
 سری

SI 

 )استوری(
SI 

 )ریشه دوم(
LI 

  )استوری(
 

 کالس نهایی

 

LI 

 )ریشه دوم(

 

 

 کالس نهایی

حمتااغتقرب
افشری

حمتااغتقرب
افشری

حمتااغتقرب
افشری

حمتااغتقرب
افشری

حمتااغتقرب
افشری

حمتااغتقرب
افشری

A1.1 9.1 12.6 15.1 17.7 5.3 7.2 N2s N2s 11.7 13.7 N2s N1s 
KHB2.1 37 50.3 49 57.1 21.4 29.1 N1cts S3cs 36.4 42.4 S3c S3c 
KHB2.2 50.3 53.8 57.2 56.1 29.1 31.1 S3cs S3c 42.4 43.8 S3c S3c 
KHJ3.1 14.7 20.2 24.4 28.6 8.5 11.7 N2ts N2cts 18.8 22.1 N1cts N1cs 
KHJ3.2 17.7 24.1 26.8 31.2 10.2 13.6 N2s N1cs 20.7 24.1 N1cs N1cs 

N4.1 23.2 23.8 30.4 30.8 13.4 13.7 N1cs N1cs 23.5 23.8 N1cs N1cs 
N4.2 29.6 30.4 34.4 34.9 17.1 17.6 N1cs N1cs 26.6 26.9 S3cs S3cs 
T5.1 51.1 52.4 54.9 55.6 29.5 30.3 S3cs S3cs 42.4 43.0 S3cs S3cs 
T5.2 35.6 48.4 45.8 53.4 20.6 28 N1cts S3cs 35.4 41.3 S3cs S3cs 
T5.3 46.7 47.9 52.5 53.1 27 27.7 S3cs S3cs 40.6 41.1 S3cs S3cs 

GH6.1 43.7 44.9 50.9 51.5 25.3 25.9 S3cs S3cs 39.3 39.8 S3cs S3cs 

ا
ا.اهمث4-3

(ااوم تاناامرز اتاابازاد  اقاااطیااا ی ااطرلعااهت پایشرا2هراح جااهاان را ا ی ارهقاکیاقا یاهیشاابازاد  اقا)جرزل
درپاخرکقاهت پاامص التاا ی ادمچاینا یاهیشانیر اارپا.اهقاا  اطا ارپایشرا اتاا نجااهقازاامص التاگارما

رپادهرعثاحعه اگتف ناکالآایایزشاکشتاغتقرب دراهااو یاکهقااطرلعااشیی،اااگتازهازاادکادس اراکاا اناامرز ات
دراکااهیش تانا اناامرز ات.شرها نراهت پاا نجااS3زااN1هت پاج ااهقازااS1زااS2،ااS3هت پاگارمااهق،ااS2زااS3 ی رقا
هراح جااهااحرثیتاا)اهیریپاحمتافشری(دمچاینا یایزشاکشتااكرنیزهازج  ا  ینر.ا4.2زاا4.1،ا3.1،ا1.1درپا ی رقا یاز حر

لاح جوقاحارزتاقرهادرپا ی رقا یاایراسااهرایزشاکشتاغتقربدرپا ی رقاحیتا رًادمااکالآاث تاعرالاشییا یاهیش تاز حر
درپا ی رقا  ی پا نرا یحیراارف اازا اناز حردراقاکاا  ی پازرعیتاشییااارا قان   هدرپا ی رقا یاز حرش اازاکالآ  

زرعیتااارایازا یان یجااکالآاحارایاکیاقااارا قاهت پاکشتاامص التاا ی انظتا یاااطیااا ی ااطرلعااشرنر)جر زلا
 ایراساا پاهینا ی ارهقاکیاقازاکمقاچغاریقارا یاااطیاا پا  ا یزیرای ا نجرما   نر.ا.[10]زناالننازادمكری ن(.ا5زاا4،ا3

ا
 . پیشنهادات5

ح  نارمنا جت پایتزژهااهیریپاحمتافشریاکاااكقا  ای هاکریدرپاا ثتا یاااقهراح جااهاان را اهراتااارها  ا اناحمیی ،ا
 یاهو   اکالآاحارایا ی رقانیزاگت ار.اهااع ریتا اگتا جت پا فز اشای نرارنااهیریپازاهوتهازیپاهیش تا  اابا ات،اا

 اهیریپاحمتافشریاا یاهو   اکالآادرپاحارایا ی رقازا فز اشاعمهكت ا یاز حرااطحا ی رقاخ  دراشر.

ا
 . مراجع6
گرهااتکزانشتا  نشدرپاکشرزی پازااارهعاو یعق(.ا ن شری تا(.ا ی ارهقا ی رق)کریهتپ1385.) ا هقاشمسا هلل،اجاللیرنا حمر .1

 هیشقا  اک رب.راع قا راورن.



 

 6 

اس عراهت پاحعر  پا  ااق ی راقرها ی (.ا1392.) حمر،اجعات   هاعهقا رغت،اشو ر پافت ان،ازاعمریپایتزازایرکپ ییهطق .2
ابازاانشتااا  نشق،اغتهاجرنا  ا ا رنااذیهراق یااارویااقری والعرتاجغت فاس میامص التاکشرزی پاهرا ا ار ها  اا

 .176حراا165(:1)23.خرک

.ا ی ارهقاکیاق،اکمقازا ق صر پاحارایا ی رقازاهتیاقاع  قیا(1390 حمر.ا)اجاللیرنازاقاشمسا هلل، ا هاا،زجیواشردتخ .3
(:ا3)18اجهاایژزدشادرپاابازاخرک.ا(،اامیطقاکشتااهقاگارمازاهتن اهتا ی رقاااطیاا یاناشوتازاا ریکاا) راورن

ا.37-60
کالآاهارپاکیاقا ی رقا اس گرهاحمیییرتاخ  جااهت پاامص التاگارم،اا(.1388ا.) رغتاجعات   هاهكیرن,ا شتفازاعهقا .4

رها،اگتگرن،ا  نشگار  دمیناکاگتهاعه ماخرکا ات ن .اایرلااهت پا ی ئاادمراش.ج ،اا نجاازاگهتنگاهاایزشایری ا تاک
 .گتگرن

ااب) .5 ا ا  ی لعملاحجزاا1378ا اسااحمیییرتاخرکاز اا اراشگردقانم نادرپا(. ااب،نشتاا ادرپاخرکاز .ا467شمریه
 هیشقا  اک رب.

زاو یاااقخرکشاراا ی قاقهیحاضامای(.گز یشااطرلعرتان1384اشرزیاه مااب.)اق.شتکتااواراپز  یتاجور اکشرزی  .6
 هیشقا  اک رب.ا.ق،شوتا رنافریزجا ا رناخت ارناشمرل4 حتکاااقیزا راریح لاقامرز هاحعرزناق ی راپهار

7. Bazgir, M. .(1999). Soil characterization and classification and qualitative and quantitative land suitability 

evaluation in Talandasht area Kermanshah province for rainfed wheat, barley and chickpea. M.Sc. thesis, 

College of Agriculture, Isfahan University of Technology. (In Persian). 
8. Embrechts, J., Poeloengan, Z., and Sys, C. (1988). Physical land evaluation. Using a parametric method 

application to oil palm plantation in North. Sumatra, Indonesia. Soil Survey and Land Evaluation., 8: 111-

122. 
9. Sys, C. O., Van Ranst, E., Debaveye, J., & Beernaert, F. (1993). Land evaluation: Part III Crop 

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

Developpement. 
10. Van Lanen, H.A., Van Diepen, C.A., Reinds, G.J., and De Koning, G.H.J. (2007). A comparison of 

qualitative and quantitative physical land evaluations, using an assessment of the potential for sugar-beet 

growth in the European Community. Soil Use and Management, 8: 80-88. 
 


