
 1311/  1/ شماره  8نشریه مدیریت اراضی/ جلد 

 هاي کشورارزيابي پتانسیل تولید گندم در برخي از دشت

  

  ،فاطمه ابراهیمي میمندسید علیرضا سید جاللي، میرناصر نويدي،  ،1الديني میمندعلي زين

 غالمرضا زارعیان و نیااصغر فرج

 
 ali_zeinadin@yahoo.com .نسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایرا، موسسه تحقیقات خاک و آب استادیار پژوهشی

 ajalali@areeo.ac.ir .، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایرانموسسه تحقیقات خاک و آب استادیار پژوهشی
 nnavidi@swri.ir .، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایرانخاک و آبموسسه تحقیقات  استادیار پژوهشی

 f_meymand@yahoo.com ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.موسسه تحقیقات خاک و آبمحقق 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج حقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، ، مرکز تتحقیقات خاک و آب بخش مربی پژوهشی

 farajnia1966@yahoo.com کشاورزی، تبریز، ایران.

کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج ، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، تحقیقات خاک و آب بخش استادیار پژوهشی

 zareian48@yahoo.com زرقان، ایران.

 

 1318دی  پذیرش:و  1311دریافت: بهمن 

 چکيده

 
توليد اراضی و استفاده از  پتانسيلدر راستاي توسعه کشاورزي پایدار و حفظ منابع خاک، شناخت خصوصيات، تعيين 

با هدف  هباشد. لذا، این مطالعروري میبراي محصوالت مهم زراعی از جمله گندم ض آنها اراضی با توجه به خصوصيات

توليد گندم در چهار  پتانسيلارزیابی نوع و شدت خصوصيات محدود کننده اراضی و بررسی رابطه بين عملکرد واقعی با 

و تخمين پتانسيل  هزار هکتار و تجزیه و تحليل نتایج مطالعات تناسب اراضی 06منطقه انتخابی کشور با وسعتی در حدود 

. نتایج نشان داد ميانگين تاثير خصوصيات ذاتی خاک برکاهش توليد گندم در مناطق انتخابی حدود انجام شدتوليد 

ين پتانسيل توليد اراضی با متوسط عملکرد مزارع نيز حدود گ( است. تفاوت بين ميان%47/82کيلوگرم در هکتار ) 8822

نشان دهنده عدم مدیریت صحيح و محقق نشدن  ( است که نسبتا زیاد بوده و%84/80کيلوگرم در هکتار ) 8918

نکته قابل توجه در مناطق انتخابی این است که درصد باشد. توليد اراضی می پتانسيلعملکرد بهينه توليدي نسبت به ميزان 

براي گندم آبی نسبت به پتانسيل توليد  (S1)محصول توليدي بهره برداران پيشرو در برخی واحدهاي خاک خيلی مناسب 

بنابراین ترویج  باشد.هاي خاک با تناسب متوسط و کم، نسبتا زیاد میراضی داراي اختالف نسبتا کم ولی براي واحدا

وري مناسب خاک ضروري هاي مدیریت مناسب )کشاورزان پيشرو( در هر منطقه براي افزایش توليد و ارتقاء بهرهروش

قابل  پتانسيل توليد اراضی %28ر مزارع گندم آبی تا حدود است. در صورت اعمال مدیریت بهينه ، افزایش عملکرد د
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 مقدمه

 لیپتانس نییتع و ينیبشیپ ندیفرا ياراض يابیارز

 هایکاربری برای آنها اتیخصوص بر اساس ياراض دیتول

 طیشرا جمله از ياراض يکیزیف اتیاست. خصوص خاص

 تیریمد ن،یزم کاربری نوع ات خاک،یخصوص و يمیاقل

 پتانسیل ن کنندهییتع ،ياجتماع -اقتصادی مسائل و ياراض

 در محصول دیش تولیافزا منظور باشند. بهيم ياراض دیتول

 با متناسب بيانتخا ياراض خصوصیات دیبا سطح واحد

به  دنیرس برای د.باش مورد نظر محصول يشیرو ازهایین

 و يفیک يابیارز برای گیاه انتخابي است الزم ،این هدف

 تناسب مطالعات در انجام شود. تناسب اراضي يکم

 واحد در دیتول مقدار اساس بر تناسب ، کالسکمي ياراض

 اعمال از پس ،يآب کشت شود. دريم نییتع سطح

 لیپتانس ،بر پتانسیل اقلیمي و خاک نیزم هایتیمحدود

دی یاز غالت کل يکیگندم  د.یآيم به دست ياراض دیلتو

ـه و یشود، کـالری اولیاست که در سراسـر جهان کشت م

فـراهم  را ونها نفر از مردم جهانیلیـه بـرای میمنبـع تغذ

ر نشان یمطالعات اخ .(2010کنـد. )بکـور و همکاران، يمـ

به مدت  یيبرای مواد غذا يدهد که تقاضای جهانيم

ش است. )چارلز و یگر رو به افزایسال د 40تا  حداقل

 .(2010همکاران، 

، الزم است تولید مواد غذایي افزایشبرای 

با پتانسیل  از منابع پایدارتر ومحصـوالت کشـاورزی 

منابع  در شرایط فعلي با توجه به. باالتر تامین شوند

د، لزوم استفاده از ابزارهای یمحدود در دسترس برای تول

ضروری  وریو ارتقائ بهره ـدیـرای بـرآورد تولب ـدیجد

 (.2012ال و همکـاران،  یپـاد) است

است که به  یيران در زمره معدود کشورهایا

از  یاریمتنوع در بس یو خاکها یيط آب و هوایعلت شرا

ط ین شرایدر چن .ردیگيمناطق آن کشت گندم صورت م

تواند يد شده میت گندم تولیفیت و کی، کميمتنوع اقلیمي

کنترل کننده  يات خاکیخصوصاقلیم و یا متاثر از متأثر از 

زین الدیني و همکاران، )داشته باشد اه قرار یرشد گ

 یهادشتتولید اراضي در  پتانسیل نییتع بنابراین. (1393

بر آورده  وغالب در کشور های تحت کشت گندم در اقلیم

ش یافزا در یان کنندهییآن نقش تع يشیرو یازهاینمودن ن

 خواهد داشت. در واقعمهم  ن محصولیا يفیو ک يکم

ازمند کسب اطالعات و به ید در واحد سطح نیتولافزایش 

 یبرا یزیرنه برنامهین در زمینو یهاکیتکن یریکارگ

 باشد.يد گندم میت تولیریمد

، ياز اراض يستین معتقدند که بایمتخصص

 لید اراضيتو پتانسیلبا توجه به  وخصوصیات متناسب با 

 یهايابین مهم انجام ارزیکه الزمه ا نموداستفاده  مرتبط

ن منابع یح از ایت موجود و استفاده صحیق از وضعیدق

نه الزم یجاد زمیت ایو در نها هاآن پتانسیل تولیدبر  يمبتن

است که  يهیباشد. بديم اعمال مدیریت مناسب یبرا

ز یعل و نت بالقوه و بالفیو شناخت از قابل يکسب آگاه

ن ییتوانند در تبيم يمنابع اراض یهاتیمحدوداطالع از 

نه یاستفاده به یمناسب برا یها و ارائه راهکار هااستیس

ن راستا یداشته باشد. در هم یير به سزاین منابع تأثیاز ا

-تیل شناخت قابلیاز قب يسواالت یافتن پاسخ مناسب برای

ک ید یتول یبرا يمختلف اراض یهاتیها و محدود

 یارائه شده برا یهاهیمحصول بخصوص، نوع توص

 ين اراضینوع واکنش ا ينیبشیموجود، پ ياستفاده از اراض

د و یجد یهاتیریها و اعمال مددر قبال کاربرد نهاده

مختلف  یها و مکانهار مقدار محصول در زمانییل تغیدال

و استفاده از  یبشر یهاازین نیجاد توازن بیت ایو در نها

 یمناسبتر یهاتواند منجر به ارائه راه حلين منابع میا

 گردد. ياستفاده از اراض یبرا

و  يات اراضیقتر از خصوصیشتر و دقیشناخت ب

 يابیگندم و ارز يشیرو یهاازیزان تطابق آنها با نیم

د محصول یکه موجب کاهش تول ياراض یهاتیمحدود

 يملد در سطح یتول یزیبرنامه ر یاجرا یشوند برايم

د توجه داشت که محصول ی. ضمنا باباشدمهم ميار یبس

 يجتماعو ا ياسیس ،یک محصول اقتصادیگندم به عنوان 

 ت قرار دارد.یبه خصوص در کشور ما در درجه اول اهم

شمار به  يالزام یق در خصوص آن امریمطالعه و تحق لذا

را  مطالعاتي (2006همکاران )نگ رونگ و ی. درودمي
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گندم زمستانه در  یبرا يد اراضیل تولیپتانسن ییتع یبرا

ج بدست آمده نشان ینتا ن انجام دادند.یشمال چ ياراض

، آب به علت فراهم بودن يشمال یهاداد که قسمت

ج ینتا يد. از طرفند گندم داریتول یرا برا یل باالتریپتانس

و  یيذاغت کشت، مواد یریآنان نشان داد بهبود در مد

جاد یت را این محدودیشتریها که بیرمایت آفات و بیریمد

باقرزاده و  .ش عملکرد شوندیتواند باعث افزاياند مکرده

گندم  یبرا يد اراضیتول پتانسیل يبررس با ،2016زاده يقل

 71/62را از  يکشور، شاخص اراض يدر مناطق شمال شرق

در مرکز منطقه  24/87تا  يدر شرق و غرب منطقه مطالعات

 با تناسب متوسط یهاکالس محدوده و در اینبرآورد 

(S2) اد یتا تناسب ز(S1) کشت گندم به روش  یبرا

( 2017و همکاران ) یموسو .کردندتفکیک ک یپارامتر

را انجام و  يگشت گندم آب ین برایدشت قزو يتناسب اراض

درصد ، خاک یمثل شور یيفاکتورهانمودند که مشخص 

خاک  و ساختمان و بافت يماده آل ،گچ ، عمق خاک،سنگریزه

 .باشندميمحدود کننده 

الدیني و مطالعات انجام شده توسط زین

 تولید اقلیمي، پتانسیل ( در خصوص1393) همکاران

های مهم تولید اراضي و عملکرد واقعي در دشت پتانسیل

تحت کشت گندم کشور نشان داد اختالف عملکرد 

-مي درصد 30تا  25 دپتانسیل اراضي با تولید واقعي حدو

(، 1397) الدیني و همکارانهای زینهمچنین بررسي باشد.

همکاران الدیني و (، زین1396همکاران )الدیني و زین

الدیني و (، زین1395) هیمياالدیني و ابر(، زین1396)

در ارتباط با تناسب اراضي و تخمین  (1393) هیمياابر

 گندم مزارعبر اساس روش فائو در  گندم پتانسیل تولید

و  بافت، ارزوییه، دشتاب، بم و نرماشیر، بردسیرمناطق 

نشان داد مهمترین عوامل محدود استان کرمان شهداد 

خاک،  و قلیائیت شوری به ترتیب کننده برای گندم

د و نباشهای حاصلخیزی ميخصوصیات فیزیکي و ویژگي

ل پتانسیمتوسط با  عملکرد واقعي مزارع میانگین اختالف

نسبتا مناطق بررسي شده استان کرمان، در اراضي  تولید

که مربوط به عوامل  باشدمي درصد( 27حدود زیاد )

 .باشدمحدود کننده خاک و مدیریت استفاده از اراضي مي

به  تمحصوال پتانسیل تولید اراضي بینيپیش

با  و مدیریت بستگي دارد،خصوصیات اراضي اقلیم، 

تولیدی  لپتانسیمقایسه  تناسب اراضي امکان ارزیابي

همچنین با مقایسه بین باشد. پذیر ميامکاناراضي مختلف 

توان عملکرد برآورد شده و عملکرد واقعي و محصول مي

های ارزیابي تناسب اراضي و دقت کالس صحت نتایج

 پتانسیلرا تعیین نمود. قدم نخست در برآورد  تفکیکي

لید تولید اراضي، محاسبه پتانسیل اقلیمي هر منطقه برای تو

گونه  محصول است. در این مرحله حداکثر تولید

های اقلیمي بخصوصي از هر محصول با توجه به داده

از گیاهان منطقه مورد مطالعه و در شرایط عاری بودن 

آفات و بیماریها و وجود شرایط مطلوب رطوبتي و عناصر 

تولید از  پتانسیلشود. برای محاسبه زده ميغذایي تخمین

مترین آنها مدل شود که مهلفي استفاده ميهای مختروش

گن است که در تحقیق حاضر از روش یننفائو و مدل واگ

دارد استفاده شده است. این مدل  یشتریت بیفائو که عموم

را با استفاده از  2«تولید بیوماس خالص»امکان تخمین 

اطالعات مربوط به تابش خورشیدی و دما فراهم نموده و 

کرد یک واریته پرمحصول را بدون در در واقع میزان عمل

دهد )سایس و های زراعي نشان مينظر گرفتن محدودیت

تناسب  يق بررسین تحقی(. هدف از ا1991همکاران، 

 يط آبیگندم در شرا يمید اقلیتول پتانسیلن یو تخم ياراض

کشور به  انتخابيدر مناطق  ياراض يد فعلیل تولیو پتانس

محدود کننده عملکرد و  يطیعوامل مح یيمنظور شناسا

 پتانسیل، يمیاقل پتانسیلتولید  گرفتن علل فاصله يبررس

ميمشاهده شده توسط زارع  يکرد واقعلو عم ياراض

 .باشد

 

 هامواد و روش

ن ین ارتباط بییو تع يات اراضیخصوص يبررس

اهان مهم هر منطقه و یگ یهايژگیو ن پارامترها بایا

خاک  یورت بهرهیریرتقاء مدا ید برایتول پتانسیل يابیارز

ن راستا مناطق مهم یاست. در هم ید ضروریتول یداریو پا

                                                           
2 - Net Biomass Production 
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ن یو تخم يمطالعات تناسب اراضبرای تحت کشت گندم 

منطقه مهم از  چهارت یدر نها و يد بررسیل تولیپتانس

داشته  يمید گندم که تنوع خاک و اقلیلحاظ کشت و تول

 .گردید پروژه مورد نظر انجامباشند انتخاب و 

-استان يانتخاب یهامناطق مورد مطالعه در دشت

واقع  يجان شرقیخوزستان، کرمان، فارس و آذربا یها

 يمطالعه شده در مناطق انتخاب ياند. وسعت اراضشده

 يابیارز ین منظور برایباشد. بديهزار هکتار م 60حدود 

ل دما، یاز قب آب و هوایيگندم از اطالعات  يمیتناسب اقل

 یستگاهاید از ایو تابش خورش ي، رطوبت نسبيگبارند

 یو براآوری گردید جمع ک مناطق مورد مطالعهینوپتیس

با دامنه تغییرات  نمانیو زم اراضيات یخصوص يابیارز

از  های انتخابيهای خاک و عملکرد زیاد، خاکویژگي

. استخراج شدندن مناطق یمربوط به امطالعات خاکشناسي 

دشت انتخاب شده در استان خوزستان اطالعات مربوط به 

م ید گندم دیل تولیو پتانس ين تناسب اراضییاز گزارش تع

(، در استان 1378، الليدجیان آب شوشتر )سیم يو آب

د یل تولیو پتانس ين تناسب اراضییکرمان از گزارش تع

(، 1381، ينیالدنیه )زییدر دشت ارزو يگندم آب یبرا

د گندم یل تولیالعات پتانسج مطیاستان فارس از نتا یبرا

( و از مطالعات تناسب 1386ان، ی)زارع دانی، دشت سپيآب

 یز براید گندم دشت تبریتول پتانسیلن یو تخم ياراض

د. ی( استفاده گرد1381ا، ین)فرج يجان شرقیاستان آذربا

واحدهای خاک انتخابي نمونه برداری خاک شدند،  سپس

ورد نیاز انجام و های مهای خاک آزمایشبر روی نمونه

در نهایت با  های کاربری اراضي تهیه شدند.پرسش نامه

 یهالیه و تحلیتجز آوری شدهتوجه به اطالعات جمع

 الزم صورت گرفت.

 

 يت نقاط مطالعاتيموقع

 ان آب شوشتريم –استان خوزستان 

هکتار در منطقه  36205به مساحت  ن منطقهیا

دارد. با توجه به استان خوزستان قرار ، میان آب شوشتر

ایستگاه هواشناسي شوشتر که نزدیکترین ایستگاه به منطقه 

باشد، این منطقه جزء اقلیم نیمه بیاباني مورد مطالعه مي

واحد خاک بررسي  نهدر این منطقه تعداد باشد. خفیف مي

)مناسب(  S2شد. کالس های تناسب در شرایط فعلي از 

)خیلي  S1ي نیزو در شرایط آت )تناسب بحراني(S3  تا

-ررسيب )تناسب بحراني( تفکیک گردیدند. S3 مناسب( تا

عوامل محدود کننده آهک، زهکشي، دهد ن مياها نش

 .است خاک شوری و قلیائیت

 

 ه و صوغانيدشت ارزوئ –استان کرمان 

ه از مناطق مهم و مستعد کشت یدشت ارزوئ

باشد. وسعت کل دشت يگندم در جنوب شرق کشور م

هزار هکتار آن تحت  25زار هکتار است که ه 40حدود 

واحد خاک انتخاب  12در این دشت  .باشديکشت گندم م

گندم نشان  يتناسب اراض یبندج طبقهینتا و ارزیابي شد.

 يلی)خ S1تناسب از  یهاکالس در شرایط فعلي دهديم

و  یشور یهاتی)نامناسب( با محدود N1مناسب( تا 

 يکیزیات فیو خصوص یزیات حاصلخیت، خصوصیائیقل

ر است. یزه و آهک( متغی)بافت و ساختمان خاک، سنگر

ر را بر کاهش ین تاثیشتریت بیائیو قل یشور ين اراضیدر ا

)خیلي مناسب(  S1ودر شرایط آتي از  .عملکرد گندم دارد

ترین تفکیک شده است. عمده )تناسب بحراني(S3 تا 

لیاییت محدودیت برای گندم در دشت ارزوییه شوری و ق

 .خاک است

 

 دانيدشت سپ -استان فارس 

هکتار به  10600دان به مساحت یدشت سپ

راز واقع شده است. بر یشمال غرب ش یلومتریک 70فاصله 

مه ین م سرد وین منطقه جزء اقلیا ،ياساس آمار هواشناس

م یرژ یدارا دشت سپیدان ،شودبندی ميطبقهخشک 

 يشد. بررسبايک میمز يم حرارتیک ورژیزر يرطوبت

-ينشان م در شرایط حال يتناسب اراض یبندج طبقهینتا

 يلی)خ S1های شده در کالس يابیواحد خاک ارز نه دهد

و در شرایط آتي در  (ي)تناسب بحران S3مناسب( تا 

با  )تناسب بحراني( S3)خیلي مناسب( تا  S1های کالس
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ته یدی، اسي، توپوگرافيکیزیات فیخصوص یهاتیمحدود

 .شوندبندی ميطبقه يآل و ماده

 

 زيشت تبرد -يجان شرقيآذربا

هزار هکتار  100ز حدود یوسعت دشت تبر

اچه یه دریز و در حاشیاست که در جنوب شهرستان تبر

تناسب  یبندج طبقهینتا يبررس. ه واقع شده استیاروم

در  يتناسب اراض یدهد کالسهايگندم نشان م ياراض

)تناسب  S3( تا مناسب يلی)خ S1از  شرایط فعلي

 S2)خیلي مناسب( تا  S1و در شرایط آتي از  (يبحران

ات ین خصوصیشود. مهمتريم یبندطبقه )تناسب متوسط(

و  ین دشت شوریگندم در ا برایمحدود کننده  ياراض

نامطلوب )بافت خاک  يکیزیط فیت خاک و شرایائیقل

 .باشدين( میسنگ

 

 ارزيابي خصوصيات اراضي

اضي خصوصیات اراضي با برای ارزیابي ار

نیازهای نوع کاربری اراضي تطبیق داده شد و کالس 

 دیگردتعیین  شه دومیر از نوع کاراضي به روش پارامتری

به هر  ک(. در روش پارامتری1991)سایس و همکاران، 

بندی عددی اختصاص خصوصیت از اراضي یک درجه

(. اگر خصوصیت اراضي برای 100و  0شود )بین داده مي

وع استفاده از اراضي دارای شرایط مطلوب باشد به آن ن

و اگر شرایط نامطلوب باشد نسبت به  100عدد 

-کند عدد کمتری اختصاص ميمحدودیتي که ایجاد مي

ای تعیین شاخص استفاده بندی عددی بریابد. از این درجه

از قبیل  يمیاقلدر این روش ابتدا خصوصیات  خواهد شد.

، رطوبت نسبي و تابش خورشید بارندگي، درجه حرارت

گیرد و برای نوع کاربری اراضي مورد ارزیابي قرار مي

پارامتری که کمترین عدد را داشته  يمیاقلبرای هر گروه 

سپس بر اساس این  ،کنددرجه آن گروه را تعیین مي باشد

تعیین و بعد شاخص کل  يمیاقلهای بندی شاخصدرجه

-بندی عددی تبدیل و همراه با سایر درجه بندیبه درجه

های اراضي، شاخص اراضي به روش ریشه دوم تعیین 

های اراضي تبدیل به شاخصپس از آن  .گردديم

 شود.کالسهای تناسب اراضي مي

 

)مدل رشد  (RPP)آبي ط يدر شرا يمياقلپتانسيل توليد 

 3محصول(

و عملکرد  وماسیباین مدل مقدار تولید 

برای بهترین واریته در شرایط مطلوب از نظر  رامحصول 

تابش خورشید، درجه حرارت، آب و مواد غذائي و در 

زند )فائو، شرایط کنترل آفات و بیماریها، تخمین مي

1979.) 

 

 (LPP) 4پتانسيل توليد اراضي

ه از دبرای تخمین پتانسیل تولید اراضي با استفا

ای خاک که و تأثیر محدودیته يمیاقلپتانسیل تولید 

بصورت شاخص خاک محاسبه شده از رابطه زیر استفاده 

علت ه . در این رابطه اثر کاهش عملکرد بشوديم

و  ()تابش خورشید، درجه حرارت يمیاقلمحدودیتهای 

خصوصیات خاک دیده شده و پتانسیل تولید اراضي برای 

پتانسیل تولید : LPPدر آن  ؛ کهگردديمگندم آبي تخمین 

 (kg/ha) يط آبیم در شرایاقلپتانسیل تولید : RPP، اراضي

)این شاخص بر اساس روش  5شاخص خاک: SIو 

 باشد.يم تعیین گردید( کپارامتری

100

SI
RPPLPP                                     (1) 

 يکل یريگجهيتن

گندم در  يتناسب اراض یج طبقه بندینتا يبررس

تناسب  یهادهد کالسيمکشور نشان  يمناطق انتخاب

 یهاتیمناسب تا نامناسب با محدود يلیازخ ياراض

)بافت و ساختمان  يکیزیات فیت، خصوصییایو قل یشور

 یزیحاصلخ یهايژگیاد(، ویزه زیخاک، آهک و سنگر

ب و یو ش ي(، توپوگرافيته و درصد کربن آلیدی)اس

ها در مناطق تیباشند. شدت و نوع محدوديم يزهکش

                                                           
3Irrigated potential yield (radiation-thermal production 

potential yield)=RPP 
4 Land Productivity Potential 
5 Soil Index 
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تناسب  یهان پراکنش کالسیشتریمتفاوت است. بمختلف 

ر یها نظتیاز محدود يباشد. برخيم S3و  S2اراضي 

 يکیزیات فیخصوص يت قابل اصالح ولییایو قل یشور

، 1جدول  ر قابل اصالح هستند.یبا غیر بافت خاک تقرینظ

محدود کننده و  ، عوامليتناسب اراض یج طبقه بندینتا

پتانسیل  2و جدول  خاک یهادواح يد برخیل تولیپتانس

تولید اراضي و عملکرد گندم در  پتانسیلاقلیمي، متوسط 

 دهد.های مورد مطالعه را نشان ميدشت

در دشت ارزوئیه استان  2با توجه به جدول 

کرمان، اختالف میانگین پتانسیل تولید اراضي با پتانسیل 

ل باشد که معادکیلوگرم در هکتار مي 3950تولید اقلیمي 

درصد کاهش عمکرد است. همچنین اختالف بین  38

 2450پتانسیل اراضي و متوسط عملکرد زارع حدود 

کاهش( است. در دشت  %23کیلوگرم در هکتار )معادل 

شوشتر استان خوزستان، اختالف میانگین پتانسیل تولید 

کیلوگرم در هکتار  1905اراضي با پتانسیل تولید اقلیمي 

درصد دارد. همچنین  30دل باشد که کاهشي معامي

عملکرد زارع حدود  اختالف بین پتانسیل اراضي و متوسط

درصد کاهش( است.  27کیلوگرم در هکتار )معادل  1695

همچنین در دشت تبریز، استان آذربایجان شرقي و دشت 

سپیدان، استان فارس اختالف میانگین پتانسیل تولید 

 2996و  700 اراضي با پتانسیل تولید اقلیمي به ترتیب

درصد  30و  11باشد که معادل کیلوگرم در هکتار مي

کاهش است. همچنین اختالف بین پتانسیل اراضي و 

 2850و  1775 متوسط عملکرد زارع نیز به ترتیب حدود

درصد  30و  28که معادل با  باشددر هکتارمي کیلوگرم

 کاهش است.

پتانسیل تولید اقلیمي گندم در مناطق مختلف 

تا  در هکتار در استان کرمان کیلوگرم 10500ت و از متفاو

کیلوگرم در هکتار در استان خوزستان متغیر  6400حدود 

کیلوگرم در  8311است. میانگین پتانسیل تولید اقلیمي 

 6850تا  4495هکتار است. پتانسیل تولید اراضي از 

کیلوگرم در هکتار متغیر است و متوسط پتانسیل تولید 

کیلوگرم در هکتار  5923بررسي شده حدود اراضي مناطق 

باشد. اختالف میانگین پتانسیل تولید اراضي با پتانسیل مي

( %74/28هکتار )کیلوگرم در  2388تولید اقلیمي حدود 

که بیانگر تاثیر خصوصیات ذاتي خاک بر کاهش  باشدمي

باشد. همچنین تولید گندم در مناطق انتخابي کشور مي

راضي با متوسط عملکرد زارع حدود میانگین پتانسیل ا

( اختالف دارند که %37/26هکتار )گیلوگرم در  2192

وری صحیح از نشان دهنده عدم مدیریت صحیح و بهره

مقایسه  1بي است. شکل آمنابع تولید در مزارع گندم 

متوسط پتانسیل تولید اقلیمي، پتانسیل اراضي و عملکرد 

 دهد.ده را نشان ميواقعي مزارع گندم در مناطق بررسي ش
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 هاي خاک مناطق انتخابينتايج طبقه بندي تناسب اراضي و پتانسيل توليد گندم براي برخي واحد -1جدول 

 

 

 

 

با  ياختالف عملکرد واقع

يد اراضيتول پتانسيل  

ط حاليدر شرا  

يعملکرد واقع  
ل يپتانس

يد اراضيتول  

 (يلپتانسل )يپتانس

يمياقل  

 

در يبندطبقه  

يط آتيشرا  

لعوام  

 محدود کننده

 يتناسب اراض يبندطبقه

 در حال حاضر
يمنطقه مطالعات واحد خاک  

لوگرم در هکتاريک  

2003 2000 4003 

8000 

S2s و آهک يزهکش  S2sw 1.1 

ت
دش

 
شتر

شو
 

ان
ست

وز
 خ

ان
ست

،ا
 

188 2312 2500 S2s و آهک يزهکشت، يائي، قليشور  S3nsw 2.1 

1993 1700 3693 S2s و آهک يزهکش  S2sw 2.2 

819 2500 3319 S2s و آهک يزهکش ت،يائي، قليشور  S3nsw 2.4 

265 2215 2500 S2s و آهک يزهکشت، يائي، قليشور  S3nsw 2.6 

203 3797 4000 S2s آهک S2s 2.7 

567 2500 3067 S2s و آهک يزهکش ت،يائي، قليشور  S3nsw 4.2 

251 3519 3800 S2s و آهک يزهکش  S2sw .18  

1323 2500 3823 S2s ت، و آهکيائي، قليشور  S2ns 9.1 

310 2650 2960 

00510  

S3s تيائيو قل يبافت خاک، شور  S3n 1.1 

زوئ
 ار

ت
دش

ي
ان

رم
 ک

ان
ست

، ا
ه

 

500 3500 4000 S1 تيائيو قل يشور  S2n 2.1 

1000 4600 5600 S1 - S1 2.2 

870 5100 5970 S1 - S1 2.2 

1000 4200 5200 S2s تيائيو قل يبافت خاک، شور  S2ns 3.1 

765 4325 5090 S2s يکيزيط فيشرا  S2s 3.2 

50 1400 1450 S3n تيائيو قل يشور  N1n 4.1 

620 4320 4940 S2s بافت خاکيماده آل ،  S2sf 4.2 

570 4100 4670 S2n تيائيو قل يشور  S3nf 5.1 

230 1720 1920 S3n تيائيو قل يشور  N1n 5.2 

310 3600 5910 S2f تيائيو قل يشور  S2fn 6.1 
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 1ادامه جدول 

 
 مناطق انتخابيتوليد اراضي و عملکرد گندم در  پتانسيلپتانسيل اقليمي، متوسط  -2 جدول

 متوسط عملکرد واقعي متوسط پتانسيل اراضي پتانسيل توليد اقليمي سطح زير کشت گندم وسعت دشت نام دشت استان

Kg/ha % Kg/ha % Kg/ha % 

 39 4100 62 6550 100 10500 25000 40000 ارزوئيه کرمان

ميان آب  خوزستان
 شوشتر

36000 12727 6400 100 4495 70 2800 73 

 61 4025 89 5800 100 6500 14670 50000 تبريز آذربايجان شرقي

00011 سپيدان فارس  10000 9846 100 6850 70 4000 40 

 

864 6500 7364 

9846 

S1 - S1 1.1 

ت
دش

س 
فار

ن 
ستا

، ا
ان

يد
سپ

 

803 6000 6803 S1 پستي و بلندي S2t 1.2 

702 6200 9602 S2s کربنات کلسيم S2s 2.1 

733 3500 4233 S3s کربنات کلسيم،سنگ و سنگريزه S3s 2.2 

1146 5500 6646 S2sf کربنات کلسيم و پ هاش S2sf 3.1 

560 2000 2560 S3sf کربنات کلسيم و پ هاش S3sf 3.2 

1082 4500 5582 S1 کربنات کلسيم، سنگ و سنگريزه S2s 4.1 

1010 6000 7010 S1 سنگ و سنگريزه S2s 4.2 

1800 4000 5800 

6500 

S1 - S1 1.1 

يز،
تبر

ت 
دش

 
باي

ذر
ن آ

ستا
ا

ن 
جا

ي
رق

 ش

700 3200 3900 S1  S2 4.2 

580 2600 3180 S2 شوري خاک، بافت خاک و شوري آب آبياري S3 3.1 
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(Kg/ha)

     

   

         

     

     

( )

 
 توليد اقليمي، پتانسيل اراضي و عملکرد واقعي مزارع گندم پتانسيل ميانگينقايسه م -1شکل 

 
 حداکثر و حداقل عملکرد مشاهده شده براي گندم در مناطق انتخابي -3جدول 

 نام دشت استان

حداکثر عملکرد 

 ده شدهمشاه

 10ميانگين حداکثر عملکرد 

 درصد از کشاورزان )پيشرو(
علل کاهش توليد در برخي از  حداقل عملکرد مشاهده شده

 مزارع
 گرم در هکتارکيلو

 1000کمتر از  8100 10000 رزوئيها کرمان
شوري و قليائيت، شرايط حاصلخيزي 

 و شرايط فيزيکي

 1700 6500 7000 ميان آب خوزستان
قليائيت، زهکشي، آهک و  شوري،

 مديريت اراضي

 2000 8200 9250 سپيدان فارس
آهک، شرايط حاصلخيزي، 
 توپوگرافي، بافت و سنگريزه

آذربايجان 
 شرقي

 2000 6000 6500 تبريز
شوري خاک، بافت و شوري آب 

 آبياري
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 يجيترو پيشنهادات

انجام مطالعات تناسب اراضي و پتانسیل تولید 

در راستای  کشور و باغي هم زراعيبرای محصوالت م

انتخاب ترکیب کشت مناسب، تولید بهینه و استفاده 

های منطقي از منابع اراضي ضروری است. با بررسي

ها و ها و محدودیتتناسب اراضي برای هر گیاه قابلیت

شود و با تخمین خصوصیات اراضي تعیین مي شدت تاثیر

عملکرد واقعي  پتانسیل تولید اقلیمي و اراضي و تعیین

امکان( ) یلپتانستوان وضعیت کلي تولید را نسبت به مي

مقایسه و دالیل افت عملکرد را بررسي بررسي و  تولید

مقدار عملکرد مورد انتظار  با انجام این مطالعات نمود.

-برنامه قابل گوناگون در سطوح مختلفبرای محصوالت 

 باال داراضي و عملکر با پتانسیل مزارع. در استریزی 

بر مبنای  برای هر محصول امکان ایجاد مزارع الگویي

تا سایر  کشاورزان پیشرو وجود دارد و مدیریت تجربه

 برداران ضمن بازدید از این واحدهای الگویي، نتیجهبهره

های الزم های مدیریت مناسب را مشاهده و آموزشروش

 را فراگیرند.

 يزان محصولیانگر میب يد اراضیل تولیپتانس

قابل  تا حدودی حیت صحیریاست که در صورت مد

 يد محصول در برخین نکته تولید ایمو .حصول است

و  مناسب يلیگندم خ یها براات آنیکه خصوص مزارع

 باشنددارای شاخص اراضي باال ميو  مناسب بوده

سه یدر مقا یورن نوع بهرهیسطح ا ددهها نشان ميبررسي

درصد  10م کمتر از تحت کشت گند يکل اراض وسعتبا 

 مشخصبرداران بهره برخي مدیریت است. در هر صورت

ل ید تا حدود پتانسیامکان تول بعضي مزارع درد که ینمايم

تواند يبرداران من بهرهیت ایریوه مدیش .وجود دارد اراضي

های انجام بررسي يول ،ر کشاورزان باشدیسا یبرا یيالگو

د یزان تولیم دهدنشان مي شورکدر مزارع گندم  شده

اختالف  متاسفانه است که يل اراضیاز پتانس يبخش يواقع

اگر  يبه طور کل گر دارند.یکدیبا  (%37/26زیادی )نسبتا 

 میزان متفاوت یهاخاک یبرا ،ت مناسبیریبا اعمال مد

ابد یارتقاء  يد اراضیتول لیبه پتانس نزدیک د گندمیتول

در  دیتول يفعل وضعیتبا  یدیزان محصول تولیاختالف م

، حداکثر 3جدول  باشد.يقابل توجه م سطح مزارع کشور

های مورد مطالعه و حداقل عملکرد مشاهده شده در دشت

توان نتیجه گرفت با به طور کلي مي دهد.را نشان مي

درصد افزایش عملکرد  20 حدوداعمال مدیریت مناسب 

 در خصوص اختالف پتانسیل تولید است.حصول قابل 

شود برخي با پتانسیل اقلیمي گندم مشخص مي اراضي

نظیر شوری و  خصوصیات اراضي محدود کننده نظیر

ها غیر قابل اصالح قلیاییت قابل اصالح و بعضي ویژگي

بشویي و انجام عملیات آشاخص اراضي  ءاست برای ارتقا

-وبهره اصالحي توام با مدیریت تغذیه وحاصلخیزی خاک

 .شودپیشنهاد مي یشروگیری از مدیریت کشاورزان پ
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Abstract 

 

Sustainable agricultural development and soil resources conservation presuppose 

adequate knowledge of soil properties, land yield potential, and land use to 

facilitate the production of such essential agricultural products as wheat. Along 

these lines, the present study was conducted to identify the land limiting factors, 

as well as the severity of each factor, in four selected regions in Iran covering an 

area of about 60,000 ha. Moreover, the relationship between wheat actual yield 

and land yield potential in the study areas was established. Finally, the results of 

land suitability investigations and land yield potential estimations were duly 

analyzed. It was found that the mean effect of intrinsic soil properties on wheat 

yield reduction was about 2388 kg.ha‒1 (28.74%). Also, a difference of about 

2192 kg.ha‒1 (26.37%) was found between land yield potential and average farm 

yield in the study areas, which is relatively high and indicates both the lack of a 

proper management system and the failure to exploit land yield potential toward 

optimum crop production. A point of interest in the study areas was that the 

difference between actual yield by some leading farmers and the land yield 

potential in soils highly suitable (S1) for irrigated wheat production was low but 

that it was high in soils with moderate to low suitability. It was, therefore, 

concluded that it would be necessary to extend proper agricultural management 

practices among leading farmers in each area to enhance their crop yield and land 

productivity in that area. Once implemented, optimal management practices will 

expectedly improve irrigated wheat farm yield by as much as 85% the local land 

yield potential. 
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