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چكيده
ارزیابی تناسب اراضی یا تعیین درجه سازگاری آنها برای کاربریهای مختلف ،قدمی منطقی در دستیابی به مدیریت پایدار اراضی استت در
این تحقیق ،درجه سازگاری اراضی منطقه خشک ایوانکی برای محصوالت گندم پاییزه ،ذرت ،یونجه و خربزه فاریاب توسط مدل آلمتاگرا از
سامانه پشتیبان تصمیم گیری میکرولیز و فن آوری سنجش از دور تعیین گردید برای این منظتور ،پتا از قبقته بنتدی رقتومی تصتاویر
ماهواره استر و حفر و تشریح تعدادی پروفیل و مته درون واحدهای به دست آمده ،خصوصیات خاک و اراضی از پروفیلهای شاهد هر واحد
خاک استخراج گردیده و در پایگاه داده های خاک سامانه میکرولیز ذخیره شدند در مرحله بعدی ،میانگین وزنی خصوصیات خاک تا عمق
یک متری محاسبه شده و برا ی به دست آوردن درجه انطباق واحدهای خاک با کاربریهای ذکر شده ،بته متدل آلمتاگرا معرفتی گردیدنتد
سپا برای توجیه دقیق نتایج با منطقه مورد مطالعه و اقالع از موقعیت مکانی هر یک از کالسهای به دستت آمتده ،نقشته هتای تناستب
اراضی از تلفیق خصوصیات خاک و نتایج به دست آمده از مدل آلماگرا ،در سیستم اقالعات جغرافیایی تهیه شدند
بر اساس نتایج این تحقیق ،در حدود  15درصد اراضی مورد مطالعه از سازگاری خوب تا متوسط برای محصوالت انتخاب شده برخوردار می
باشند شوری ،سدیمی بودن و بافت خاک ،محدودیت های عمده در تولید محصوالت مورد بحث در این منطقه شناخته شدند بر این اساس،
اولویت انتخاب محصوالت در این منطقه بر حسب بیشترین تولید و کمترین تخریب پذیری به ترتیب شامل گنتدم ،یونجته ،خربتزه و ذرت
تعیین گردید استفاده از فن آوری سنجش از دور همراه مدل به کار رفته در این تحقیق ،عتالوه بتر افتزایش سترعت جمتی آوری دادههتا،
قابلیت مدلسازی ارزیابی اراضی و مکانی نمودن نتایج را از قریق تولید الیههای اقالعاتی رقومی و زمین مرجی مورد نیاز سیستم اقالعات
جغرافیایی افزایش داد
کلمات کليدی :سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری ،مدیریت پایدار ،اراضی ،سنجنده استر

 -1استادیار ،گروه خاکشناسی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان ،ایران(مسئول مکاتبات)
 -2استاد ،گروه مهندسی علوم خاک ،پردیا کشاورزی و منابی قبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
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مقدمه
استفاده بیش از حد توان از اراضتی و بتدون توجته بته

است و مهمترین خصوصیات اراضتی متؤثر بتر روی کاربریهتای

محدودیتهای موجود در آنها ،در پی افزایش روز افزون جمعیتت

کشاورزی مختلف را ارزیابی می نماید در قول سالهای گذشتته

و کاهش اراضی قابل کشت در سالیان اخیتر بته لتالش عمتده

سامانه میکرولیز به عنوان یک سیستم هوشمند به منظور غلبته

مدیریت پایدار اراضی تبدیل شده است ( )5ارزیابی اراضتی ،یتا

بر قیف وسیعی از مشکالت زیست محیطی در مناقق مختلفتی

برآورد پاسخ زمین قبل از به کتار بتردن آن بترای استتفادههای

از دنیا به ویژه نواحی نیمته خشتک بته کتار رفتته استت متدل

مختلف ،نخستین قدم در دستیابی به توسعه پایدار اراضی استت

آلماگرا از سیستتم متذکور در منتاقق سردستیر ستیبری ( )9و

( )2سازمان خوار و بار جهانی ( )5لهارلوبی را بترای ارزیتابی

همچنتتین در منتتاققی از مصتتر ( 51و  )55بتتا موفقیتتت متتورد

اراضی ارایه نموده که نقطه عطفی در مطالعتات ارزیتابی اراضتی

استفاده قرار گرفته است هدف از این مطالعه استتفاده از متدل

است لهارلوب مذکور برخالف روشهای پیشتین ( 3و  )4کته

آلماگرا به منظور دستیابی به توستعه پایتدار اراضتی در منتاقق

اراضی را صرفا بترای اهتداف عمتومی قبقتهبنتدی مینمودنتد،

خشک ایران و به قور موردی ،در منطقه ایوانکی استان سمنان

ارزیابی اراضی بترای اهتداف ختاا را گتام متؤثری در آمتایش

میباشد از آن جا که تفسیر رقومی تصاویر ماهواره ای ،که اغلب

ستترزمین دانستتته استتت ( 5و  )2بتتر ایتتن استتاس ،استتتقرار

به منظور شناسایی منابی اراضی و تهیه نقشههتای موضتوعی از

سیستتتمهای متتدیریتی پایتتدار در اراضتتی ،عتتالوه بتتر مطالعتته

آنها مورد استتفاده قترار متیگیرنتد ،بخشتی جتدایی ناپتذیر از

خصوصیات ختاک و منطقته ،مستتلزم بررستی دقیتق نیازهتای

مطالعات مدیریت اراضتی متیباشتند ،در ایتن تحقیتق اهمیتت

اقلیمی محصوالت و شرایط مدیریتی است ( 5و  ) 1با این حال

پردازش تصاویر ماهوارهای ،در ارتقای قابلیتهتای متدل ارزیتابی

تجزیه و تحلیل و ادغام هم زمان لنین حجم وسیعی از داده ها،

آلماگرا مورد بحث قرار گرفته است

از پیچیدگیهای مطالعات ارزیابی اراضی بته شتمار متیرود ()6

روش بررسی

امتتروزه بتتا توستتعه ک تامپیوتر و ظهتتور سیستتتمهای پشتتتیبان

بخشتتی از اراضتتی شهرستتتان ایتتوانکی استتتان ستتمنان

تصتتمیمگیری ،5متتدیریت ،تلفیتتق و ارتبتتا دادههتتا ،همچنتتین

(شتتکل  )5بتته مستتاحت حتدود  51111هکتتتار ،واقتتی در بتتین

نمتتایش نتتتایج بتتا دقتتت و ستتهولت بیشتتتری انجتتام میگیتترد

قولهای جغرافیایی '  15° 11تا ' 12 ° 51شترقی و عرضتهای

سیستتتمهای پشتتتیبان تصتتمیمگیری کتته از تعتتدادی پایگتتاه

جغرافیایی '  31° 51تتا '  31° 23شتمالی بترای ایتن مطالعته

دادههای مرتبط به هم ،مدلهای کتامپیوتری و ابزارهتای مکتانی

انتخاب گردید منطقه متورد مطالعته بتر روی رستوبات آبرفتتی

نمودن 2نتایج تشکیل شدهاند ( ،)2تمام اقالعات مورد نیاز برای

دوران لهارم زمین شناسی و مارنهای گچی و آهکی میوستن –

اتخاذ بهترین تصمیم را با یکدیگر تلفیق و سازماندهی مینمایند

الیگوسن قرار گرفتته استت و شتامل فیزیوگرافیهتای آبرفتهتا و

()7

واریزههتای بتادبزنی شتکل ستنگریزه دار ،دشتتهای دامنته ای،
سامانه میکرولیز 3یکی از سیستمهای مذکور است کته

دشتهای سیالبی و اراضی پست می باشد شیب منطقته از  1تتا

بتترای ارزیتتابی تناستتب و تخریتتب پتتذیری اراضتتی در منتتاقق

 8درصد متغیر بتوده و ارتفتاع آن از ستطح دریتا بتین  911تتا

4

 5171متر است عمدهتترین کاربریهتای کشتاورزی در منطقته

از مدل میکرولیز ،نترم افتزاری رایانته ای استت کته بتر استاس

مشتمل بر باغهتای انتار ،زیتتون ،پستته و محصتوالت زراعتی و

لهارلوب فائو (5و  )8برای تعیین تناسب اراضی ،قراحی شتده

جالیزی میباشد

مدیترانهای مورد استفاده قرار گرفته است ( )2زیر مدل آلماگرا

1- Decision Support Systems
2- Spatialization
3- MicroLEIS
4- Almagra
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شكل  -1منطقه مورد مطالعه

داده هتتای اقلیمتتی منطقتته از آمتتار  21ستتاله ()5986 -2111

منطقه مورد مطالعه براساس روش آمبترهه دارای اقلتیم خشتک

ایستگاه سینوپتیک گرمسار که نزدیکترین ایستتگاه هواشناستی

سرد بوده و با توجه به آمار هواشناسی موجود (جدول  ،)5رهیتم

به منطقه مورد مطالعه است استخراج گردیتد (جتدول  )5و بته

رقوبتی خاک ،اریدیک 5و رهیم حرارتی خاک ،ترمیتک 2تعیتین

منظور تأمین اقالعات مورد نیاز در تعیین بهتترین کتاربری بته

گردید

پایگاه داده های اقلیمی سیستم میکرولیز وارد شدند

1- Aridic
2-Thermic
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جدول  -1دادههای اقليمی ایستگاه سينوپتيك گرمسار مربوط به دوره آماری ()1994 -5004
ماه

دما (درجه سانتیگراد)

بارندگی

حداقل مطلق

حداکثر مطلق

ميانگين روزانه

(ميلیمتر)

مهر

4

36/4

59/1

4/2

آبان

-1/4

27/2

52

52/2

آذر

-8/6

22/2

6/1

53/2

دی

-55

21/8

4/8

51/5

بهمن

-55/2

23

7/5

53/5

اسفند

-7

29/6

55/7

28/6

فروردین

1/8

36/6

58/3

25/5

اردیبهشت

3/8

41/8

23/6

55/1

خرداد

53

41

29/3

1/9

تير

56/4

47

32

3/2

مرداد

51/6

46

35

5/2

شهریور

8/4

45

26/2

1/5

ميانگين ساالنه

-55/2

47

58/1

524/4

ا قالعات خاک منطقه از قریق پردازش رقومی تصاویر ماهواره-

درصد و جهت شیب و نوع مواد مادری ،پا از مشخص نمتودن

ای و حفر پروفیل و مته درون واحتدهای تفکیتک شتده ،جمتی

محل نقا مطالعاتی بر روی تصاویر ماهواره ای و توسط سامانه

آوری گردید استفاده از تصتاویر ستنجنده استتر 5در مطالعتات

موقعیتیاب جهانی 3در صحرا ،انجام گردید نقشه خاک منطقه،

مدیریت منابی اراضی به دلیل دسترسی آستان ،قتدرت تفکیتک

پا از اعمال فیلتر و ادغام کالسهای یکسان به دستت آمتده از

مکانی مناستب ( 51متتر بترای بانتدهای مرئتی) و ارزان بتودن

قبقه بندی رقومی و بعتد از کنتترل صتحرایی مترز واحتدهای

تصاویر آن در حال گسترش می باشد ( )52وجود تعداد نستبتا

خاک ،در سیستم اقالعات جغرافیایی 4تهیه شد (شکل)3

زیاد باندها در محدوده مادون قرمز و همچنین قیتف حرارتتی،

به منظور تعیین درجه سازگاری یا تناسب اراضی برای

تشخیص انواع پوشش گیاهی و تفکیک خاکهای شور و گچی را

کاربری های خاا ،پا از جمی آوری اقالعات مربو به خاک و

از ستتایر خاکهتتا تستتهیل نمتتوده استتت ( 54 ،53و  )51لتتذا در

اراضی ،شرایط محیطی الزم در تولید بیشترین عملکرد هر یتک

تحقیق حاضر ،تصاویر مذکور به عنوان مبنای تهیه نقشه ختاک

از کاربریهای مورد نظر ،از منابی مختلف استخراج متیگتردد در

مورد استفاده قرار گرفتند بترای ایتن منظتور تمتامی بانتدهای

مرحله بعدی ،درجه استعداد اراضی برای کاربریهای تعیین شده،

تصاویر استر(سطح ب) مربو به منطقه متورد مطالعته پتا از

از قریتتق مقایستته یتتا انطبتتاق خصوصتتیات اراضتتی بتتا نیازهتتای

انجام تصحیحات هندسی ،مورد قبقه بندی نظتارت شتده قترار

کاربریهای اراضی مشخص میشود در این تحقیق ،درجه انطباق

گرفتند مطالعات صحرایی با حفر متته 2و پروفیتل ،بته منظتور

اراضی برای محصتوالت گنتدم ،یونجته ،ذرت و خربتزه فاریتاب

کنترل مترز واحتدها و نمونتهبترداری بترای انجتام آزمایشتهای

توسط مدل آلماگرا مورد مطالعه قرار گرفته استت خصوصتیات

فیزیکی و شیمیایی انجام شد نمونهبرداری به صتورت تصتادفی

اقلیمی در سیستم میکرولیز ،با توجته بته تعتداد ماههتایی کته

قبقه بندی شده و بر اساس وسعت واحتدها ،نتوع فیزیتوگرافی،

درجه حرارت از  6درجه سانتی گراد کمتر است و میزان کمبود

1-ASTER
2-Auger

)3-Global positioning system (GPS
)4-Geographic Information System (GIS
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رقوبت در قول دوره رشد گیاه ،به ترتیب به منظور تعیین خطر

مطالعه در سیستم اقالعات جغرافیایی نقشه های تناسب اراضی

یخبندان و کاهش عملکرد در اثر کم آبی ،مورد ارزیابی قرار می

برای محصوالت مورد بحث تولید شدند

گیرند برنامه آلماگرا خصوصتیاتی از ختاک نظیتر عمتق مفیتد

یافته ها

ریشه ،بافت ،درصد سنگریزه ،زهکشی ،درصد کربنتات کلستیم،

در این مطالعه از مقایسه کالسهای بته دستت آمتده در

درجه تحول پروفیلی ،شوری و سدیمی بودن را براساس جداول

تصویر قبقه بندی شده با واقعیت زمینی همتان پدیتده هتا (از

درجهبندی بیتک 5و بنمتا )56( 2بته پتنج کتالس ( S1تناستب

قریق بازدیدهای صحرایی) و بررسی شاخصهای ضتریب کاپتا،7

عتتالی)( S2 ،تناستتب مطلتتوب)( S3 ،تناستتب متوستتط)S4 ،

دقت کلی ،دقت کاربر و دقت تولید کننده ،بترای ارزیتابی دقتت

(تناسب بحرانی) و ( S5نامناستب) تقستیم نمتوده و بته همتراه

قبقه بندی استفاده شد مقادیر عوامل یاد شده (به ترتیب برابر

حروفی که نشان دهنده انواع محدودیتهای موجود در هر واحتد

 71/84 ،79/41 ،1/741و  77/26درصد) نشتان متیدهتد کته

اراضی هستند ،پا از عالمت کالس اراضی مشخص می نمایتد

قبقه بندی انجام شده (شکل  )2از مقبولیت مطلوبی برای تهیه

عمقی از خاک که در این مدل به عنتوان بختش کنتترل بترای

نقشه خاک برخوردار است

ارزیابی خصوصیات خاک پیشنهاد شده استت ،ستطح ختاک تتا
عمق  11سانتی متری برای گیاهان یک ساله و سطح ختاک تتا
عمق یک متتری بترای گیاهتان لنتد ستاله میباشتد ستایز و
همکاران ارزیابی شوری خاک را در عمقی معادل دو برابر عمتق
حداکثر تجمی حجم ریشه ضروری دانستهاند( )1با توجه به این
که شوری خاک های مورد مطالعه از سطح به عمق افزایش نشتان
میدهد و شوری مذکور در عمقی قرار دارد کته ریشته گیاهتان
یک ساله را نیز تحت تتأثیر قترار میدهتد ،لتذا بعتد از معرفتی
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهتای پروفیلهتای شتاهد بته
پایگتتاه دادههتتای ختتاک 3سیستتتم میکرولیتتز ،میتتانگین وزنتتی
خصوصیات خاک تا عمق یک متری توسط پایگاه مذکور تعیین
گردیده و برای انتخاب بهتترین کتاربری بته متدل آلمتاگرا وارد
شدند مکانی نمودن نتایج به دستت آمتده از مطالعتات ارزیتابی
اراضی و آمتایش سترزمین از قریتق تولیتد نقشته هتای زمتین
مرجی 4روشی مؤثر در اتخاذ تصتمیمات مناستب در هتر واحتد
خاک یا به عبارت دیگر مدیریت خاا ناحیه ای 1و متعاقتب آن
کشاورزی دقیق 6میباشد لذا در مرحله بعتدی از تلفیتق نتتایج
حاصل از مدل مورد استفاده و واحتدهای ختاک منطقته متورد

1-Beek
2-Bennema
3-SDBm plus
4-Geo-reference
5-Site-specific management
6 -Precision agriculture

7-Kappa
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شكل  -5نقشه پوشش و کاربری اراضی حاصل از طبقه بندی نظارت شده تصاویر استر
اسامی خاک های موجود در منطقه متورد مطالعته بتر استاس دو

این منطقه کامال از قریق آبیاری انجام میشتود و دوره آبیتاری

سیستم رده بندی آمریکایی ( )57و جهانی )58( 5و نقشه آنهتا،

به گونهای تنظیم میگردد که رقوبت خاک در حد رقوبت قابل

به ترتیب در جدول  2و شکل  3آورده شده اند همچنین جدول

استفاده حفظ شود ،کاهش عملکرد در اثر کم آبتی نیتز در ایتن

 3میانگین وزنی خصوصیات خاکهای مورد مطالعته را تتا عمتق

منطقه غیتر محتمتل استت در نتیجته ،تفتاوت در خصوصتیات

 511سانتی متری از سطح خاک نشان میدهد با توجه به ایتن

خاک ،مهمترین عوامل در درجه سازگاری واحتدهای ختاک بته

که دوره رشد ذرت و خربزه کامال خارج از دوره یخبندان منطقه

کاربریهای انتخاب شده هستند

مورد مطالعه بوده و گندم و یونجه زمستانه نیز از ماههای دارای
یخبندان برای تکمیل دوره رشد خود استفاده می کننتد ،خطتر
یخبندان عامل محدود کنندهای برای محصوالت متورد تحقیتق
نمی باشد همچنین ،از آن جا که کشت محصتوالت متذکور در

1-WRB

.... برنامه ریزی مدیریت پایدار اراضی کشاورزی
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 نقشه واحد های خاک منطقه ایوانكی همراه محل پروفيلهای شاهد-3 شكل
)19( ) و جهانی14(  بر اساس دو سيستم ردهبندی آمریكایی، اسامی خاکهای موجود در منطقه مورد مطالعه-5 جدول
واحد

نام بر اساس ردهبندی آمریكایی

نام بر اساس ردهبندی جهانی

خاک
JTA*
JHD
SDR
BSK
CND
BHR
SLK
EYK
GLK

Sandy- skeletal, Mixed, Thermic, Typic
Torriorthents.
fragmental, Mixed, Thermic, Shallow, Typic
Torrifluvents
Fine, Mixed, Semiactive, Thermic, Sodic
Haplogypsids.
Fine, Mixed, Semiactive, Thermic, Fluventic
Haplocambids
Fine silty, Mixed, Active, Thermic, Typic
Haplogypsids
Sandy-skeletal, Mixed, Thermic, Typic
Torrifluvents
Clayey over loamy-skeletal, Mixed, Semiactive,
Thermic, Typic Haplogypsids
Fine, Mixed, Semiactive, Thermic, Typic
Haplocambids

Colluvic Regosol (Calcaric, Aridic)
Colluvic Regosols (Calcaric, Aridic)
Haplic Gypsisol (Sodic, Aridic,
clayic)
Fluvic Cambisol (Calcaric, Aridic,
siltic)
Haplic Gypsisol (Aridic, Siltic)
Colluvic Regosol (Calcaric, Aridic)
Haplic Gypsisol (Aridic, Skeletic)

Haplic Cambisol (Calcaric, Aridic,
Clayic)
Gypsic Solonchak (Sodic, Aridic,
Fine silty, Mixed, Active, Gypsic Haplosalids
Siltic)
 اقتباس شده اند،* اسامی واحدهای خاک از حروف اول نام منطقه ای که خاک مربوقه در آن قرارگرفته است
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جدول  -3ميانگين وزنی خصوصيات خاکهای مورد مطالعه تا عمق  100سانتی متری از سطح خاک
واحد

سيلت

شن

رس

%

%

%

CEC
Cmol/kg

ESP
%

%

JHD

لومی شنی

55

76

53

51

2/8

57/6

نالیز

EYK

رسی

34

51

16

57/6

51/1

21/2

نالیز

7/9

CND

لومی رسی سیلتی

15

59

31

51/1

2/9

56/7

4/4

8

3/7

BSK

رسی سیلتی

45

53

46

57/1

1/4

21/2

2

7/9

1/3

1-2

JTA

شنی لومی

7

82

51

55

6/9

9/7

1

8

4/8

2-1

BHR

لومی رسی شنی

57

65

22

55

3/1

57/1

1

8

2/7

1-2

SLK

رسی شنی

55

11

34

53

8/8

51/8

5

7/8

1/9

2-1

SDR

رسی

38

54

48

57/1

54/4

56/6

3/8

7/7

55/2

1-2

GLK

لومی

47

29

24

52/3

41/7

55/1

6/7

7/6

35/5

1-2

خاک

کالس بافت

آهك

گچ
%

7/8

6/8

1-2

pH

ECe
dS/m

%

4/2

2-1
2-1

جدول  -4نتایج به دست آمده از مقایسه خصوصيات خاک و نيازهای محصوالت توسط مدل آلماگرا
یونجه

واحد خاک

خربزه

ذرت

گندم پایيزه

*S5p
S5p
S5p
S5p
JHD
S3t
S3t
S3st
S3t
JTA
S5s
S5s
S5s
S4s
SDR
S3s
S3as
S3s
S3s
SLK
S2ast
S3a
S3s
S2ast
BSK
S1
S2c
S2cst
S2s
CND
S1
S2c
S2cst
S2s
BHR
S3ds
S3as
S3s
S3ds
EYK
S5as
S5as
S5as
S5as
GLK
* :aسدیمی بودن :c ،کربنات کلسیم :d ،زهکشی :p ،عمق خاک :s ،شوری :t ،بافت خاک
 :S1تناسب عالی :S2 ،تناسب مطلوب :S3 ،تناسب متوسط :S4 ،تناسب بحرانی :S5 ،نامناسب

جدول  -4مساحت کالسهای تناسب اراضی بر حسب درصدی از کل منطقه
( با در نظر گرفتن حدود  3درصد مساحت مناقق شهری)
کالس تناسب

یونجه

خربزه

ذرت

گندم پایيزه

0

0

0

6/28

مطلوب )(S2

12/47

6/28

6/28

11/28

متوسط )(S3

82/82

71/8

71/8

82/1

بحرانی )(S4

7/42

0

0

0

نامناسب )(S5

74

72/42

72/42

72/42

اراضی
عالی

)(S1

شيب

برنامه ریزی مدیریت پایدار اراضی کشاورزی ....
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نتایج حاصل از مدل آلماگرا (جتداول  4و  )1حتاکی از

گرفتند واحد خاک  ،JTAبا وجود هتدایت الکتریکتی مطلتوب

وجود محدودیتهای مربو به بافتت ختاک ،شتوری و ستدیمی

برای محصوالت مورد مطالعه ،بته علتت بافتت ستبک ختاک ،از

بودن  ،زهکشی و آهک در آن خاکها است؛ ولی با توجه بته ایتن

تناسب متوسطی برای آنهتا برختوردار استت عملکترد گنتدم و

که محصوالت مورد مطالعه ،از دسته گیاهان مقاوم و نیمه مقاوم

خربزه نیز در این منطقه متأثر از شوری خاک می باشتد لنتان

به آهک خاک هستند ،خصوصتیت متذکور محتدودیت کمتتری

که هدایتهای الکتریکی بیشتر از  4باعث گردیتده تتا  29و 45

برای کاربریهای مورد نظر ،ایجاد نمود همچنین مشکل زهکشی

درصد اراضی به ترتیب برای گندم و خربزه در کالس  S3واقتی

در خاک ( EYKتیپیک هاپلو کمبیدز )5که در ارتبا با بافتت

گردد با توجه به نتایج این مدل گندم و یونجه دارای بیشتترین

سنگین این واحد خاک است (جدول  ،)3عالوه بر شوری خاک،

سازگاری با خاکهتای منطقته میباشتند خربتزه و ذرت از ایتن

محدودیت بیشتری برای کاربریهای گندم و یونجه که حستاس

لحاظ در رتبه بعدی قرار دارنتد شتکلهای  4تتا  7نقشته هتای

ترین کاربریها به تهویه هستند ،به وجود آورد بر اساس نتایج به

تناسب اراضی برای کاربریهای مورد مطالعه را نشان متی دهنتد

دست آمده در این تحقیق (جداول  4و  ،)1در حدود  49درصد

که از تلفیق نقشه خاک منطقه با نتایج مدل آلماگرا در سیستم

اراضی مورد مطالعته ،بته دلیتل شتوری زیتاد خاکهتای SDR

اقالعات جغرافیایی تهیه شده اند

(سدیک هاپلو جیپسیدز) و ( GLKجیپسیک هتاپلو ستالیدز)،
همچنین عمق کم خاک ( JHDتیپیک توری فلوونتز 2بتا الیته
محدود کننده تا عمق  11سانتی متری از سطح خاک و بیش از
 91درصد حجمی ذرات درشت در خاک) برای کاربریهای مورد
نظر نامناسب هستتند بنتابراین کاربریهتای کشتاورزی در ایتن
واحدهای خاک عالوه بر فقدان توجیه اقتصادی ،به دلیل شوری
زیاد و باال آمدن سطح آب زیر زمینی می تواند موجتب تخریتب
اراضی گردد بر عکتا ،حتدود  7درصتد از کتل منطقته متورد
مطالعه شتامل دو واحتد ختاک  BHRو  CNDفاقتد هرگونته
محدودیت برای گندم بتوده و محتدودیتهای کمتی بترای ستایر
کابریهای مورد مطالعه دارند دو واحد خاک مذکور بته ترتیتب
در زمره خاکهای رسوبی عمیتق وحاصتل خیتز (تیپیتک تتوری
فلوونتز) و خاکهای گچی ساده (تیپیتک هاپلوجیپستیدز )3قترار
دارند که حداکثر تجمی گچ در خاک اخیر ،در عمقهای پتایینتر
از نفوذ ریشه گیاهان مورد بحث مشاهده می گتردد بته همتین
ترتیب ،بافت و شوری خاک مهمترین محتدودیتهای موجتود در
خاک برای ذرت و یونجه در این منطقه تعیین شدند به قتوری
که واحدهای  SLKو  EYKبا وجود بافت سنگین مناسب این
دو کاربری ( 1و  ،)56به دلیل شوری زیتاد در کتالس  S3قترار
1-Typic Haplocambids
2-Typic Torrifluvents
3-Typic Haplogypsids

45
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 :aمحدودیت سدیمی بودن
 :dمحدودیت زهکشی
 :sمحدودیت شوری خاک
 :tمحدودیت بافت خاک

شكل  -4نقشه تناسب اراضی برای گندم آبی در منطقه ایوانكی

 :aمحدودیت سدیمی بودن
 :dمحدودیت زهکشی
 :sمحدودیت شوری خاک
 :tمحدودیت بافت خاک

شكل -4نقشه تناسب اراضی برای یونجه در منطقه ایوانكی
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 :aمحدودیت سدیمی بودن
 :dمحدودیت زهکشی
 :sمحدودیت شوری خاک
 :tمحدودیت بافت خاک

شكل  -4نقشه تناسب اراضی برای ذرت در منطقه ایوانكی

 :aمحدودیت سدیمی بودن
 :dمحدودیت زهکشی
 :sمحدودیت شوری خاک
 :tمحدودیت بافت خاک

شكل  -4نقشه تناسب اراضی برای خربزه در منطقه ایوانكی
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اختصاا بهترین کاربری اراضی بتر استاس پتانستیلها و
 هدف اصلی آمایش سرزمین بتوده و بررستی،محدودیتهای آنها
 اولین گتام،تناسب اراضی برای اهداف خاا و به مدت قوالنی
 بتا تلفیتق،در رسیدن به این هدف است مدلهای ارزیابی اراضی
 ضمن غلبه بر پیچیدگیهای موجود در،ویژگیهای مختلف اراضی
 اتخاذ تصمیمهای متؤثر در تخصتیص مناستبترین،این مطالعات
 مدیریت پایدار اراضتی،کاربری به هر واحد اراضی و متعاقب آن
 به ویتژه در منتاقق،را تسهیل مینمایند مدیریت پایدار اراضی
 به دلیل محدودیتهای موجتود در منتابی ختاک و آب و،خشک
 از اهمیتت زیتادی برختوردار استت بتا،احتمال تخریب اراضتی
استفاده از زیر مدل تناسب اراضتی سیستتم میکرولیتز در ایتن
 درصد اراضی مورد مطالعه15 تحقیق مشخص گردید که حدود
 بته، درصد دیگر اراضتی49 قابلیت خوبی برای کشاورزی دارند
 فاقتد،علت وجود محدودیتهای شدید عمق خاک و شوری زیاد
پتانسیل کشاورزی میباشند از بین محصوالت انتخاب شتده در
 گندم و یونجه بیشترین سازگاری را بتا خصوصتیات،این مطالعه
خاک داشته و خربزه و ذرت از این نظر در اولویتهای بعدی قرار
دارند استفاده از سنجش از دور به همراه مدل آلمتاگرا در ایتن
تحقیق عالوه بر کاهش حجم مطالعات صحرایی و صرفه جتویی
 عملیات تصمیم گیری نظیر روی هتم انتدازی،در وقت و هزینه
 استخراج اقالعتات و مکتانی نمتودن نتتایج در سیستتم،الیهها
اقالعات جغرافیایی را نیز تستهیل نمتود پژوهشتگران دیگتری
) نیز به کاهش حجتم عملیتات نقشته بترداری25  و21 ،59(
خاکها در روشهای رقومی نسبت به روش سنتی اشاره نمتوده
اند
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