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Effect of the Site Detection on the Land Utilization Type in 
Planning and Management of Arid Areas Geography
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Aims & Backgrounds One of the most important parts of the planning and management of arid areas 
is the determination of compatibility of the target area for proper land use. The aim of this study was 
to emphasize the importance and role of Classification of land suitability evaluation as one of the main 
parts of the management in arid areas.
Methodology This study was carried out in the Rigan county located at130 km from the southeast part 
of Bam city and in the border of Kerman and Sistan-Baluchestan provinces. Field studies, site selection, 
drilling of 130 soil profiles and soil sampling from 130 points, were conducted in the area.  The Thematic 
maps were prepared through the satellite images, geological and elevation maps, meteorological 
information and the results of laboratory analysis. The productivity of sorghum bicolor and maize were 
selected considering the importance of these products in providing livelihoods and income for the 
residents of the area.
Findings The area was very arid and the two curves of temperature and precipitation changes did not 
match in any months of the year. The water quality of the investigated wells was based on the Wilcox 
diagram in two classes of C4S3 and C4S2. The degree of lands suitability of the area for a variety of selected 
productivity was 3 and it was in the state of temporarily inappropriate and permanent inappropriate.
Conclusion Future suitability of the lands especially after civil operation as well as adaptation of 
environmental conditions (soil and soil) to the needs of plants in some areas are improved and the 
severity of the restrictions is reduced and the degree of land suitability is 2 and 3. We can help to the 
development of arid areas and prevents the disturbances of the balance in the environment and its 
damages by conducting the studies of site detection, observing the management principles of arid areas 
and applying knowledge of the day in addition to the local experience.
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  دهیچک

و مدیریت در مناطق  ریزیبرنامه هایبخش ترینمهم: یکی از هازمینهاهداف و 
 برای نظر خشک، مطالعات ارزیابی اراضی و تعیین میزان سازگاری منطقه مورد

هدف از این تحقیق، تأکید بر اهمیت و 	شده است. کاربری از پیش در نظر گرفته
ریتی اصلی مدی هایبخشیکی از  عنوانبهارزیابی تناسب اراضی  بندیطبقهنقش 

  . بوددر این مناطق 
	جنوب	کیلومتری	۱۳۰فاصله 	این مطالعه در شهرستان ریگان در شناسی:روش

بلوچستان انجام شد. 	و	سیستان	و	کرمان	دو استان	مرز	و	بم	شهرستان	شرقی
 هایخاکاز  بردارینمونه ۱۶۰و  رخخاک ۲۳و حفر  یابیمکان ومطالعات میدانی 

	،ایماهوارهکمکی مانند تصاویر  هایدادهمنطقه انجام شد. با استفاده از سایر 
 و بلندی، اطالعات هواشناسی و نتایج تجزیه و ، پستیشناسیزمین هاینقشه
نیاز شد. دو نوع  موضوعی مورد هاینقشهآزمایشگاهی، اقدام به تهیه  هایتحلیل
توجه ساکنین منطقه برای تأمین معاش  که مورد ایعلوفهو  ایدانهذرت وریبهره

  ، انتخاب شد.بودو درآمدزایی آنها 
 یندگدما و بار  راتییتغ یبود و دو منحن یابانیخشک و ب اریمنطقه بسها: یافته
استفاده  مورد هایچاهآب 	کیفیت .نددیرسن گریکدیبه  زیسال ن یهاماه نیدر بهتر
	. درجهشتدا قرار C4S2و  C4S3دو کالس 	در	دیاگرام ویلکاکس	براساس

موقتًا نامناسب  و	۳	منتخب درجه	وریبهره	انواع	منطقه برای	اراضی	بودنمناسب
  .بوددایمی 	نامناسب	و

انطباق 	میزان	عمرانی،	عملیات	انجام	از	و پس	اراضی	آتی	تناسب :گیرینتیجه
 نظر در برخی از مناطق ارتقا زمین) با نیاز گیاهان مورد	و	کمحیطی (خا	شرایط

. با اجرای بودخواهد  ۳و  ۲و درجه  شودمیکاسته  هامحدودیتیافته یا از شدت 
گزینی و رعایت اصول مدیریت مناطق خشک و استفاده از دانش مطالعات مکان

ضمن کمک به توسعه این مناطق، از  توانمیروز در کنار تجربیات محلی 
  لوگیری کرد.به آن ج رساندنآسیبزیست و خوردن تعادل در محیطبرهم

  از اراضی وریبهرهتناسب اراضی، ریگان، مناطق خشک، نوع  ها:کلیدواژه
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  مقدمه
یان و توسعه شهرها از جمله عوامل موثر در یافزایش مهاجرت روستا

زمین برای کشاورزی و افزایش سرعت تخریب اراضی  محدودشدن
. لذا نیاز به استفاده بهینه از سرزمین بیش از آیندمی شماربهزراعی 

 ریزیبرنامه. برای این منظور گرددمیهر زمان دیگری احساس 
کاربری زمین روند چگونگی و تغییرات در نوع کاربری زمین را برای 

	Fontes] کندمیکاربری مشخص  رسیدن به بهترین و پایدارترین
et	 al,	 افزایش تولید در واحد سطح،  هایراهیکی از . [2009

ی ظرفیت تولید اراضی و انتخاب کاربری متناسب با این یشناسا
اجتماعی، -در این خصوص باید از مسایل اقتصادی استظرفیت 

	Givi]شناخت کامل داشت  ستیزطیمحمنابع اراضی و  &	
Haghighi,	2014] .  

در بخش ارزیابی سرزمین، هماهنگی و ارتباط بین اراضی و انواع 
 ندکمیرا فراهم  ریزانبرنامهبرای  هیپااطالعات موردنظر هایاستفاده

[Jalalian	et	al,	2008] . از  ریناپذییجداارزیابی اراضی (بخشی
 پیشنهادی یهاروشیکی از  عنوانبهاستفاده از زمین)  یز یربرنامه

 . در اصل،است شدهشناختهبرای مدیریت استفاده پایدار از زمین 
ارزیابی اراضی به مقایسه و انطباق پتانسیل کاربری اراضی با 

	Van]کندیمخصوصیات واحدهای اراضی کمک  Niekerk,	
	قبال	در	را	زمین	العملعکساراضی نیز 	تناسب	رزیابیا. [2010
بنابراین، هدف  .کندمی	، تعیینشودمیآن 	از	هک	خاصی	وریبهره
ی کفیزی	هایجنبهبررسی 	با	هک	است	این	اراضی	تناسب	ارزیابی	اصلی

هر 	از	اقتصادی (تناسب کّمی) اراضی	اجتماعی و	(تناسب کیفی)،
	,al	et	Sonneveld] ردیگصورت 	پایدار	و	بهینه	استفاده	زمینی

2010;	Ziadat,	2007] .  
تاکنون مطالعات متنوعی در ارتباط با ارزیابی تناسب اراضی در نقاط 

 شدهانجامخاص  هایوریبهرهمختلف ایران و جهان برای انواع 
	,al	et	Amara]و همکاران آمارا 	.است در یک منطقه  [2016
در شمال کشور هند به بررسی اثرات ارزیابی تناسب  خشکمهین

 ترینمهماراضی در تولید پایدار پرداختند. آنها از طریق انطباق 
اراضی منطقه به  تیفیباک ینیزمبیسنیازهای دو گیاه کلم و 

اراضی با روش ارزیابی اراضی برای زراعت آبی با روش  یبندتیالو
ی که اقدامات مدیریت داد نشان فائو پرداختند. نتایج تحقیقات آنها

محیطی موجود برای به زیر کشت  هایمحدودیت تواندمیمناسب 
	Amara] دهد کاهشبردن اراضی را  et	al,	 و  نجفی. [2016

مدل سنجش تناسب  سازیپیادهبا  [2014	al,	et	Najafi] همکاران
سردشت و چالدران با  هایشهرستاناراضی برای کشت گیاه کلزا در 

استفاده از سیستم استنتاج فازی دریافتند که با مدیریت مناسب 
 اتیخصوصدما، بارندگی و  ازجملهو اطالعات محیطی  هاداده

مناطق مناسب برای گیاه کلزا را  توانمیمختلف خاک و اراضی 
  انتخاب و اقدام به کشت آن نمود. 

	Rabati	Pakpour] پاکپورربطی و همکاران et	al,	 به  [2013
مانند جو، ذرت و  وریبهرهبرخی از انواع  ینیگزمکانمطالعه 

آفتابگردان در منطقه پسوه. جلدیان در استان آذربایجان غربی 
 یبندطبقه توجهقابلپرداختند. تحقیقات ایشان حاکی از نقش 

تناسب اراضی در افزایش عملکرد و درآمد کاربران محلی دارد. آنها 
 دتوانمیمدیریتی صحیح و کارآمد  هایروشمتذکر شدند که اعمال 

	شود. موردنظر هایکاربریتناسب برای  هایکالسمنجر ارتقاء 

با استفاده  [2005	Baranpal,	&	Biswas] پالباران و واسبیس
ل مرتبط با مدیریت یخطی فازی به مسا ریزیبرنامهاز تکنیک 

کشاورزی در منطقه بنگال غربی در  هایسامانهکاربری اراضی در 
 هایریزیبرنامهچند محصول در کشور هند برای تولید مطلوب 

که  له بودیپرداختند. نتایج تحقیق آنها حاکی از این مس سالهکی
مبتنی بر منطق فازی در کنار مدنظر  هایمدلطراحی و اجرای 

 ریزانبرنامهقراردادن کلیه فاکتورهای محیطی الزم، به کارشناسان و 
 ولاص رعایت با اراضی از استفاده حداکثر جهت در شایانی کمک
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	.کندمیمحیطی و طراحی کاربری اراضی زیست
به بررسی خصوصیات  [2013	Privitera,	&	Rosa] او پریویتر  روزا

کشاورزی پرداختند. نتایج  هایاکوسیستممناطق غیرشهری در 
استراتژی کاربری اراضی پایدار شد:  سهتحقیقات آنها منجر به ارایه 

انتخاب کاربری و پوشش اراضی خاص برای هر منطقه (تناسب  -۱
ارایه نتایج مطالعات فوق همراه با نکات  -۲جداگانه.  طوربهاراضی) 

در مناطق خشک) به شکل  ویژهبهمهم در زمینه مدیریت محیط (
جدید برای پیشنهاد راهکارهای  -۳یک ماتریس جدید تناسب اراضی 

نامناسب با  هایکاربریمناسب فعلی و اصالح  هایکاربریتداوم 
ان و همکار خلیفه . زیستمحیطسرزمین و مخرب  بندیکالسهاصول 

[Khalifeh	 et	 al,	 در  ایتوسعههر اظهار داشتند که  [2018
مدیریتی و براساس  هایطرحو  هابرنامههای طبیعی باید با عرصه

مستمر از آنها  برداریبهرهتا به  شودانجامتوان آن سرزمین 
رورت ض لیدل به، کولوژیکارزیابی توان اآنها معتقدند،  .یافتدست

زمین، در قالب مطالعات  پتانسیلبهینه از  برداریبهرهانتخاب و 
ار منجر به توسعه پاید تواندیم محیطییستزو مدیریت  یزیربرنامه
   شود.

اهکاری برای ر  پژوهش ارایهن یا ، هدفالذکرفوقبا توجه به مطالب 
 و دورافتادهرفع مشکالت کاربران بخش روستا در مناطق محروم، 

دارای اقلیم خشک و در چهارچوب استانداردهای مطالعات ملی، 
در غالب یک مطالعه  ستیزطیمحتعادل  زدنبرهمبدون تخریب و 

 هایچالشبخشی از  تواندمی روپیش. توجه به نکات بودموردی 
سنتی و نادرست از اراضی توسط کاربران محلی  موجود بین استفاده
روستایی و مدیریت آنها را مرتفع یا  ستیزطیمحو موضوع تخریب 

  نماید. رنگکم
  

  شناسی روش
استانداردهای موسسه تحقیقات  براساسکلیه مطالعات این تحقیق 

است  شدهانجامکشور  ریزیبرنامهآب و سازمان مدیریت و  وخاک 
[Organization	for	Management	and	Planning	of	the	

Country,	1999] .منطقه،  تریقدق و بیشتر هرچه شناخت برای
ه ، اقدام بذکرشدهتر سنجنده پیش ایماهوارهابتدا بر روی تصاویر 

سطحی و عمقی شد. همچنین  بردارینمونهنقطه برای  ۲۳شناسایی 
، هاتیپشناسایی و تفکیک َاشکال اراضی منطقه به  مطالعات

 انجامفوق  ایماهواره هایدادهواحدها و اجزاء واحد اراضی با کمک 
در  یبترت . الزم به توضیح است که َاشکال اراضی یک منطقه بهشد

ن . در ایراشوندمیسه سطح تیپ، واحد و اجزاء واحد اراضی تفکیک 
که به ترتیب  شوندمیمعرفی  ۹تا  ۱اراضی با کد شناسایی  هایتیپ
 ، دشت آبرفتیایدامنهاز کوه، تپه، فالت، دشت آبرفتی  اندعبارت
 ایزهیوار داریزهسنگرسیالبی، اراضی  ، اراضی پست، دشتایرودخانه

. هرتیپ اراضی براساس داریزهسنگرآبرفتی  یهاافکنهو مخروط 
واحد اراضی و هر واحد میزان تغییرات شیب و ارتفاع به یک یا چند 

اراضی نیز براساس میزان تحول در خاک منطقه و سایر موارد 
شود تفکیک  تواندمیای مهم به چند جزء واحد اراضی منطقه

[Jafarzadeh	&	Abbasi,	2006] .  

 شهرستان شرقی جنوب کیلومتری ۱۳۰ فاصله در بررسی مورد منطقه

 در و بلوچستان سیستان و استان کرمان دو مرز مجاورت در و بم

 وسعت با منطقه این دارد. قرار بلوچستان و سیستان استان داخل

 جهانی دارای متقاطع مرکاتور مختصات سیستم در هکتار ۲۰۰۰

 متر ۷۲۴۱۵۰ و شمالی متر ۳۱۷۳۸۳۳مختصات ( با چهارگوشه

 ۳۱۶۷۹۴۹متر شرقی)، (۷۲۴۱۵۰۰شمالی و  متر ۳۱۷۱۶۱۸شرقی)، (

 ۷۲۲۵۵۴ و شمالی متر ۳۱۷۰۱۶۳شرقی)، ( متر۷۲۷۰۳۷ و شمالی

  ).۱شمالی است (شکل  ۴۰شرقی) و در قاچ  متر
  

  
  خاک و آب  هاینمونهمنطقه مورد مطالعه همراه با محل برداشت ) ۱شکل 

  
رفته در این پژوهش شامل نقشه  بکارو اطالعات  هاداده
شناسی، آمار و اطالعات هواشناسی، منابع آبی موجود در زمین

سنتینل مربوط به  سنجنده ۲۰۱۶سال  یاماهوارهمنطقه و تصاویر 
که برای نخستین مرتبه در چنین  باشدیمسازمان فضایی اروپا 

 در هواشناسی یهاداده. گیردیمتحقیقاتی مورداستفاده قرار 

رطوبتی خاک  و دمایی رژیم تعیین برای غالباً  شناسیخاک مطالعات
 .شودیم استفاده (تغییرات دما و رطوبت با عمق و زمان در خاک)

 یهاداده از هواشناسی، وتحلیل آمارتجزیه این تحقیق برای در
 هواشناسی ایستگاه تریننزدیک ۲۰۱۰ تا ۱۹۵۶ ساله، ۵۵ بلندمدت

 بم شهرستان سینوپتیک ایستگاه که منطقه به استناد و قابل فعال

 ۲۳ یتترتبه ساالنه بارندگی و دما شد. میانگین استفاده ،باشدیم

 ساله ۶ یهادادهاست.  سال در متریلیم ۸/۶۳ و گرادیسانت درجه

مرکز  از نیز شهرستان ریگان محمدآباد هواشناسی ایستگاه
 ایستگاه اطالعات با مقایسه از پس و کرمان اخذ استان هواشناسی

 نشد (میانگین دما و حاصل نهایی و کلی درنتیجه تغییری بم،

 در متریلیم ۶/۵۰و  گرادیسانتدرجه  ۶/۲۵ ترتیب به ساالن بارندگی
است). لذا در این تحقیق فقط به نتایج ایستگاه هواشناسی  سال

 مستقیمی نیز تأثیر آبیاری آب . کیفیتشودیمبم اشاره  شهرستان

 مورد روش انتخاب و کیفیت خاک موردنظر، کاربری عملکرد میزان بر
 از قبل آبیاری آب آزمون انجام لذا دارد. اراضی آبیاری برای استفاده

 است. نتایج حیاتی بسیار انتخاب کاربری به اقدام و انجام مکانیابی

 موردتوجه جنبه دو از آب کیفیت ارزیابی برای آزمایشگاهی تجزیه

 -۲ گیاه رشد برای آب آبیاری بودنمناسب  میزان -۱: گیردیم قرار
 که پارامتری در خاک. دو آب نفوذ میزان روی بر آبیاری آب اثرات

 یون غلظت میزان و حایز است شوری آب آبیاری فوق اهداف	برای

 استفاده مورد کلسیم و منیزیم است. منابع هاییون به نسبت سدیم



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکامران مروج  ۲۰۶

   ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۳۴دوره                                             نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

 حلقه ۴ شامل مطالعات انجام زمان در اراضی منطقه آبیاری برای

  ).۱(شکل  است چهار تا یک یهاشماره با چاه
مقیاس  با منطقه از موجود شناسیینزم نقشه تنها استناد به

 به متعلق منطقه از توجهیقابل بخش شناسیینزم ازنظر ،۱:۲۵۰۰۰۰

 به متعلق نیز کوچکی بسیار بخش و کواترنر دوره مختلف رسوبات

 اصطالحاً  که )۱(جدول  باشدیمپالیوسن  دور و نئوژن دوره رسوبات

 عمدتاً  آن جنس و شودیم گفته کواترنر-پالیوسن واحد آن به

	of	Survey	Geological] است آندزیت و بازالت آذرین هایسنگ
Iran,	1979]  ۲(شکل.(   

  
  تشریح خصوصیات رسوبات کواترنر منطقه مورد مطالعه )۱جدول 

Qt1	

 دارسنگریزهقدیمی  هایافکنهمخروطاین واحد شامل رسوبات آبرفتی و 
است که دارای خاستگاه سیالبی بوده و سطوح توپوگرافی مرتفع منطقه 

  (نوار باریکی در شرق منطقه). استکردهرا اشغال 

Qt2 

یز . این رسوبات نباشدمیاین واحد شامل رسوبات آبرفتی کمی قدیمی 
هستند  Qt1دارای منشاء سیالبی بوده و از نظر ارتفاعی بعد از واحد 

  مرکزی منطقه). هایبخش(

Qt3s 

مسطحی است که بطور موضعی با  هایدشتاین واحد نیز متشکل از 
و بصورت یک نوار پهن  استشده، پوشیده یافتهانتقالشن و ماسه 

 (رسوبات استفراگرفتهجنوب غربی تا شمال غربی منطقه  هایبخش
  ).ایدامنهدشت 

Qk 

این واحد دارای رسوبات خیلی ریز شن و سیلت است که بوسیله آب 
 یهاپوستهو دارای  استشدهگذاشته شده یا توسط باد منتقل  جابه

  (بخش کوچکی از شمال منطقه). باشدمینمک  یافتهگسترش

Qal 

که حاوی  باشدمیفعال فصلی  هایآبراههاین واحد کواترنر شامل 
). رسوبات آن شامل ریگ، ایرودخانهجوان است (رسوبات  هایآبرفت
ه گذشت هایسالریز دانه تا درشت در بستر آبراهه بوده که در  هایماسه

  .استمانده جابهشدید  هایبارندگیتوسط سیل در 

  

  
  [1979	Iran,	of	Survey	Geological]نقشه زمین شناسی منطقه  )۲شکل 

 تشریح خصوصیات شامل صحرایی در این تحقیق، مطالعات

 سطحی هاییهال هاییژگیو در نظر گرفتن با مختلف خاک هایالیه

بافت (ریزی و  و مرطوب، خشک حالت دو در رنگ نظیر زیرین و
 و گچ آهک، تجمع ثانویه، و اولیه ساختمان درشتی ذرات معدنی)،

سخت  عدم وجود یا وجود و ریزهسنگ و سنگ پراکنش و توزیع نمک،
   است. خاک سازی هاییندهفرا و عوامل بررسی و کفه
 اولیه آزمایشات جهت انجام نمونه خاک ۱۷۰ مجموعاً  مطالعات این

 با منطقه مختلف یهاخاکمرز  سپس شد. ارسال آزمایشگاه به
مشخص و نقشه خاک تهیه شد.  شدهکسب اطالعات از کلیه استفاده

 یهاخاکنقشه  از استفاده و مطالعات نتایج تفسیر در مرحله بعد با
 یور هرهبو تعیین تناسب اراضی برای نوع  یبنددرجهمنطقه اقدام به 

	Sys]شد  المللیینبدر غالب استانداردهای  موردنظر et	 al,	
 است یبندطبقهنوعی  حاضر، حال در اراضی تناسب ارزیابی .[1991

 شرایط در خاص کاربری یک برای اراضی شایستگی تعیین پایه بر که

 اصالحی عملیات گونههیچ حالتیندرا .شودیم انجام فعلی

 در اراضی تناسب یبندطبقه در اما .شودینم گرفته نظر در عمدهای

 از پس خاص کاربری یک برای اراضی تعیین شایستگی آتی، شرایط

	,al	et	Jalalian] شودیم قرارگرفته مدنظر عمرانی عملیات انجام
. این مطالعات نیز دارای سه سطح رده، کالس و تحت کالس [2008

  به شرح زیر است: 
 آن بودن نامناسب یا مناسب کنندهیینتع که اراضی تناسب یهارده

و  Suitable(S)مناسب رده دو شامل و هستند منطقه
	.باشدمی(N)	suitable	 Non‐نامناسب
 در تناسب مختلف درجات کنندهمشخص اراضی تناسب یهاکالس

 ،آیدیم تناسب به دنبال رده که اعدادی وسیلهبه و هستند منطقه آن
است.  کمتر تناسب نشانه باشد، تربزرگ عدد . هرچهشودیم گذارینام

رده  در دو کالس و است مناسب در رده کالس سه شامل غالباً 
 نامناسب هستند:

دارای این ، اراضی محیطییستز: با رعایت موارد )S1(مناسب  کامالً 
 آن از استفاده و ندارد موردنظر کاربری برای خاصی محدودیت کالس

  است. سودآور
 متوسط شدت با هایییتمحدود دارای منطقه: )S2( متوسط تناسب

 و هاینههز افزایش سبب آن از استفاده و موردنظر داشته کاربری برای
  .  شودیم زیستیطمح به جزئی آسیب سبب و سود و عملکرد کاهش
 و بوده شدیدی نسبتاً  هاییتمحدود دارای اراضی :)S3( کم تناسب
 زیاد کاهش و تولید برای الزم هایینههز افزایش سبب آنها از استفاده

  شد. خواهد طبیعی محیط در تعادل خوردنبرهم ینچنهم و عملکرد
 هستند. مناسب بالقوه موردنظر کاربری برای: )N1( نامناسب موقتی

 آینده در توانندیم که هایتمحدودبرخی  به سبب حاضر حال در اما

	.است نامناسب شوند، برطرف
در  هایتمحدود شدت و نوع به سبب اراضی: )N2( دائمی نامناسب
  هستند. نامناسب آینده در و حال حاضر

 هایتمحدود انواع کنندهمنعکساراضی نیز  تناسب یهاکالس تحت
. برای باشدیمها کالس داخل در موردنیاز اصالحی عملیات نوع یا
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اند از: عبارت هاکالس، تحت ۱جز کالس درجه به هاکالسسایر 
)، tتوپوگرافی ( هاییتمحدود)، c( اقلیمی هاییتمحدود
 مربوط هاییتمحدود، )w( خیسی خاک به مربوط هاییتمحدود

 گچ سنگریزه، عمق خاک، بافت، مانند فیزیکی خاک خصوصیات به

و  )f( حاصلخیزی خاک هاییتمحدود)، sغیره( و آهک و
. در این تحقیق با توجه )n(قلیائیت  بدون یا با شوری هاییتمحدود

به مطالعات میدانی، تمایل ساکنین منطقه و نظرات آنها، نوع 
 ایعلوفه(فروش و درآمدزایی) و ذرت  ایدانهوری گیاهان ذرت بهره

	(تغذیه دام) انتخاب شدند.
  

  بحثها و یافته
		هواشناسی

 بارندگیِ  حرارت، درجه آمار طریق از منطقه یهاخاک رطوبتی رژیم
 افزارنرمدر  وایت توِرنت روش با شدهمحاسبه تعرقِ  و تبخیر و ماهانه

و  ۳شد (شکل  برآورد [2000	Wambeke,	Van] جاوا نیوهال
 این یهاخاکرطوبتی  رژیم موجود، یهاداده به توجه ). با۱نمودار 

 رژیم این . دراست (Aridic	Extreme) خشک شدتبه منطقه،

 است. در خشک سال طول تمام در از خاک یاعمده بخش رطوبتی،

 مراحل تمام در سال و طول تمام در آبیاری نیاز به شرایطی چنین

 از بارندگی تکافوی بارندگی حاصل آب و بوده رشد گیاه ضروری

 یهاماهبرای تعیین تعداد .کندینمرا تأمین  گیاه آبی نیاز تکافوی
 هاییمنحنسال دو پارامتر متوسط دما و بارندگی استخراج و خشک

 سینوپتیک ایستگاه برای (Ombrothermic)رطوبت -تغییرات دما

طور که از ). همان۲رسم شد (نمودار  P ≤ 2Tبه نسبت  بم شهرستان
، منطقه بسیار خشک و بیابانی بوده و دو منحنی آیدیبرماین نمودار 

سال نیز به یکدیگر  یهاماهتغییرات دما و بارندگی در بهترین 
  رسند.نمی
	آب منابع

 یک، شماره یهاچاه آب کیفیت آزمایشگاهی، هاییهتجزبا توجه به 

 استاندارد براساس شوری و قلیائیت، خصوصیت دو نظر از سه و دو

	,al	et	Scherer] آمریکا کشاورزی وزارت آبیاری آب بندیطبقه
 نیز کالس چهار شماره چاه آب برای و C4S2 در کالس [2013

C4S3 ۲(جدول  بود.(  
  َاشکال اراضی

  اراضی هایتیپ
 و فرسایش فرایندهای ): این تیپ اراضی در اثر۳فالت (کد ملی  -۱

آنها  بقایای و درواقع آیدیماراضی به وجود  هایپتسایر  در رسوب
 جهت دارای و% ۸ تا گاهی و %۵از  ترکم عمومی شیب است.

  است. مشخص
 ساختار دارای سرزمین تیپ این :)۴ ملی (کد یادامنه آبرفتی دشت -۲

 عمدتًا خاک و ریزودرشت بوده مواد یگذار رسوب از ناشی رسوبی

 مقدار یا هستند سنگریزه و بدون سنگ یا که است زیادی عمق دارای

 جهت دارای و% ۵ از کمتر . شیب عمومیباشدیم %۱۵از  کمتر آنها

  است.  مشخص
): این تیپ نیز ۹(کد ملی  داریزهسنگرآبرفتی  یهاافکنهمخروط  -۳

 نسبتاً  آبخیز حوضه یک از اصلی آب جریان یک یگذار رسوب حاصل

 مناطق در آن ابعاد و هایزهسنگر. حجم باشدیم دشت یک در وسیع

 و سنگ . مقداریابدیم کاهش تدریجاً  و بوده تریشب باالدست
 %۵ از کمتر عمومی است. شیب% ۱۵از  تریشب آنها در خاک سنگریزه

  الف). -۴است (شکل  %۸ تا گاهی و
  

	
  JNSM] افزارنرممستخرج از [منطقه بر اساس ایستگاه هواشناسی بم کتقویم رطوبتی و دمایی خا )۳شکل 
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منبع: مستخرج از [منطقه براساس ایستگاه هواشناسی بم  نمایاقلیم )۱نمودار 
  JNSM] افزارنرم

  
  منحنی آمبروترمیک ایستگاه هواشناسی بم) ۲نمودار 

  
  مورد استفاده برای آبیاری  هایآبتجزیه نمونه 	)۲ جدول

	ECw  شماره چاه
(dS/m)	pH  SO4	HCO3	Na  Mg  Ca  

  سختی کل
)CaCO3(  

TDS  
SAR  

الس ک
یفیت آبک

(me/lit)	(ppm)  
	C4S2  ۶/۴  ۲۰۴۰  ۲۶۴  ۱/۶  ۴/۱۰  ۳/۱۳  ۹/۵  ۸/۹  ۵/۷  ۲/۳  یک
	C4S2  ۵/۴  ۱۷۲۰  ۲/۱۹۵  ۳/۴  ۹/۷  ۳/۱۱  ۲/۵  ۲/۹  ۶/۷  ۷/۲  دو
	C4S2  ۰۳/۶  ۲۳۶۰  ۲۸۰  ۳/۶  ۲/۱۱  ۵/۱۷  ۱/۶  ۱/۱۰  ۵/۷  ۷/۳  سه
	C4S3  ۸۶/۹  ۴۴۱۰  ۴/۴۳۸  ۱۱  ۴/۱۶  ۵/۳۶  ۳/۱۲  ۱/۲۵  ۶/۷  ۹/۶  چهار

  
ب                                                           الف                        	

 
  اراضی، ب: واحدهای اراضی موجود در منطقه یهاپیتالف:  )٤شکل 
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Surplus precipitation with data point

Utilization (PET> Precipitation). Ptential
Evapotranspiration (PET) with data point

Station:	BAM																																																														Latitude:	29.1˚
Station	ID:	IRIMO																																																						Longitude:	58.35˚
Period	of	Record:	1956‐2010																																						Elevation:	1066.9m
Period	Type	:	Normal																																																		Waterholding	
Capacity:	200mm
Mean	Annual	Precipitation:	64mm																													Soil	Moisture	
Regime:	Aridic
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  واحدهای اراضی
 ۲شیب عمومی ( ۳-۱کدهای  با اراضی واحد دو فالت شامل اراضی

-۲ ) وشرق به شمال شرقو جهت جغرافیایی شرق و جنوب  %۶تا 
و  %۴و در برخی موارد حداکثر  %۲از  ترکمشیب عمومی آن ( ۳

جهت جغرافیایی جنوب به شمال و در برخی مناطق شرق به شمال 
شیب ( ۴-۱ کدهای با اراضی واحد سه شامل یادامنه )، دشتشرق

و سمت جهت جغرافیایی شمال غربی به  %۵/۱از  ترکمعمومی 
شیب عمومی بین ( ۴-۲)، جزئی هایوبلندییپستشمال و دارای 

-۳ و )با جهت جغرافیایی غرب به شمال غرب تا شمال %۳تا  ۵/۰
) و %۱جزئی با شیب عمومی صفر تا  هایوبلندییپستدارای ( ۴

شیب ( ۹-۱ کدهای با اراضی واحد دو آبرفتی شامل مخروط افکنه
به شمال و جهت جغرافیایی آن جنوب  %۴تا  ۱عمومی آن بین 

و جهت جغرافیایی آن  %۵تا  ۱شیب عمومی آن بین ( ۹-۲ و )است
  ب). -۴(شکل  باشدیم) جنوب به شمال

  	اراضی واحدهای اجزاء
دارای اجزاء واحد اراضی به  بیترت به ۳-۲و  ۳-۱واحدهای اراضی 
  شرح زیر هستند:

 خیلی و سنگ متوسط تا کم مقادیر با یافتهتحول خاکی : دارای۱-۱-۳

 و سطح در )%۶۰ از آبرفتی (بیش ریزودرشت هاییزهسنگر زیاد
  . باشدیم عمقی خاک هاییهال
 و سنگ زیاد مقادیر با یافتهتحول نسبتاً  خاکی : دارای۱-۲-۳

 هاییهال و سطح ) در%۶۰ (حدود آبرفتی ریزودرشت هایسنگریزه

   .باشدیم عمقی خاک
 در متریسانت ۳۰ تا ۲۰ باضخامتالیه غیرقابل نفوذ یک : دارای۲-۲-۳

خاک نیز از تحول  .باشدیم زمین سطح از سانتیمتری ۵۰تا ۲۰ عمق
  کمی برخوردار است.

دارای اجزاء واحد اراضی  بیترت به ۴-۳و  ۴-۲، ۴-۱واحدهای اراضی 
  به شرح زیر هستند:

 هاییزهسنگر و سنگ فاقد و کم یافتگیتحول با خاکی : دارای۱-۱-۴

 عمیق آن . خاکباشدیم عمقی خاک هایالیه و سطح در ریزودرشت

  است.  سنگین تا متوسط بافت دارای عمدتاً  و بوده عمیق خیلی تا
 هاییزهسنگر و سنگ فاقد و کم یافتگیتحول با : خاکی۱-۲-۴

 عمیق آن . خاکباشدیم عمقی خاک هاییهال و سطح در ریزودرشت

 دارای .است سنگین تا متوسط بافت دارای عمدتاً  و بوده عمیق خیلی تا
  دارد.  تسطیح به نیاز و وبلندی بودهپستی
 تـباف دارای عمدتاً  و بوده عمیق خیلی تا عمیق آن خاک :۲-۲-۴

  .است سنگین خیلی تا سنگین
 هاییزهسنگر و سنگ فاقد و کم یافتگیتحول با خاکی : دارای۱-۳-۴

 عمیق آن خاک. باشدیم عمقی خاک هاییهال و سطح در ریزودرشت

 سنگین خیلی تا سنگین بافت دارای عمدتاً  و بوده عمیق خیلی تا

   .است
 و سنگ فاقد و متوسط یافتگیتحول با خاکی : دارای۲-۳-۴

. باشدیم عمقی خاک هاییهالو  سطح در ریزودرشت هایسنگریزه
 .است سنگین خیلی بافت دارای و بوده عمیق خیلی تا عمیق آن خاک

دارد. واحدهای  تسطیح به نیاز و بوده جزیی وبلندیپستی دارای
به ترتیب دارای اجزاء واحد اراضی به شرح زیر  ۹-۲و  ۹-۱اراضی 
  هستند:

 متوسط مقدار با یافتهتحولکم  آبرفتی : دارای خاک۱-۱-۹

 و سطحی ) در خاک%۵۰ از ترکم( آبرفتی ریز عمدتاً  هایسنگریزه
 خیلی یهاآبراهه بوده همراه با بندییهال دارای . خاکباشدیم عمقی

  . باشدیمعمقی  و سطحی سنگریزه ، وجودعمقکم
 مقدار با و بندییهال باکمی یافتهتحولکم  آبرفتی : دارای خاک۱-۲-۹

 سطحی ) در خاک%۳۵ تا ۱۵ ( ریز آبرفتی عمدتاً  هاییزهسنگر کم

  ).۵(شکل  عمق استکم یهاآبراهه کم همراه با توپوگرافی .باشدیم
  

  
   واحدهای اراضی موجود در منطقهاجزاء  )۵شکل 

  
  نقشه خاک
آزمایشگاهی، مطالعات میدانی،  هاییهتجزنتایج  براساس

انواع  و بازدیدهای متعدد، کنترل و هاخاک مشخصات و خصوصیات
 که ییهاخاک). سپس ۳شدند (جدول  مشخص منطقه یهاخاک

 یک عنوان تحت بودند، یکسانیو  مشابه محیطی خصوصیات دارای

 منطقه به روستا ترینیکنزد نام از استفاده با و مشخص نوع خاکِ 

نقشه و  [2014	Staff,	Survey	Soil] گذاری) نامرضاده (روستای
  ).۶تهیه شد (شکل  هاخاک

  ارزیابی تناسب اراضی
تناسب اراضی در شرایط فعلی و آتی برای کاربری  بندیطبقهنقشه 
(الف و ب) نمایش  ۸ و ۷ هایشکلدر  ایعلوفهو  ایدانهذرت 
، استفاده شودمیمشاهده  ۷ که در شکل طورهمان. است شدهداده

از اراضی منطقه با شرایط فعلی آنها ضمن اینکه نیازهای مختلف 
تعادل بین  زدنبرهم، سبب کرد نخواهدکاربران محلی را تأمین 

برای  شدهتعریف هایچهارچوبو با  شده یطیمحعوامل مختلف 
. زیرا این اراضی برای انواع داشت خواهدمدیریت پایدار نیز مغایرت 
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یا بسیار  )S3cn(پایین از درجه تناسب شدهگرفته نظر در وریبهره
 محدودکنندهبرخوردار هستند. عامل اصلی و  )N2 و N1cn( پایینی

 استخاک و شرایط اقلیمی نامناسب  بودن ییایقلنیز شوری و 

[Moravej,	2017;	Seyed	Jalali	et	al,	2014] . با انجام برخی
عملیات عمرانی، بخشی از منطقه که در شرایط فعلی در کالس 

، به کالس قراردارد ایدانهذرت  یور بهرهنامناسب فعلی برای نوع 
. کندمیارتقاء پیدا  ۲به کالس درجه  ایعلوفهو برای ذرت  ۳درجه 

همچنین بخشی از آن قسمت از اراضی که در نگاه اول غیرقابل 
آمایش محیط با  هایچهارچوب، با رعایت )N2( کشت بودند

 داشت خواهند وریبهرهارزیابی اراضی امکان استفاده و  رمجموعهیز
[Armecin	&	Cosico,	2010;	Tang	&	Vanranst,	1992] 

که  کنندمینیز بیان  [2017	al,	et	Shadeed]و همکاران   شادید
از  % ۶و  ۴۹مختلف محیطی، فقط  هایمحدودیتوجود  علت به

برای انجام کل منطقه (در حوضه آبخیز فاریا در فلسطین) 
) S1)و خوب (S2nt( ترتیب در درجه متوسط بههای کشاورزی فعالیت

وبلندی و عمق نیز شوری، پستی هایتمحدودقرار دارند. ازجمله این 
و اصالحی و  عمرانی هاییتفعال انجام کم خاک است. در صورت

 رعایت اصول مدیریت مناطق خشک و منطبق بر آمایش سرزمین،

 یور بهره انواع برای منطقه خاک یهاخاک اراضی تناسب آتی کالس
  خواهد یافت. و ارتقاء بهبود موردنظر

  
  منطقه مورد مطالعه هایخاک بندیرده) ۳جدول 
  )2014	U.S.D.A,خاک با روش جامع ( بندیرده

 فیزیوگرافیسری خاک
  رده	تحت گروه  فامیلی

Sandy‐skeletal,	
mixed,	shallow,	
hyperthermic	

 
Loamy‐skeletal,	
mixed,	shallow,	
hyperthermic	

	
loamy	over	sandy	
skeletal,	mixed,	
hyperthermic 

Petrogypsic	
Haplosalids	

	
	

Petrogypsic	
Haplosalids	

	
	

Gypsic	
Haplosalids	

Aridisols  
  

	
Aridisols  

  

	
Aridisols

  ۱ - رضاده
  
  ۲ - رضاده

  
۳ - رضاده

	فالت

Fine	silty,	mixed,	
hyperthermic	

	
	

Clayey,	mixed,	
hyperthermic	

Gypsic	
Haplosalids	

	
	

Sodic	
Haplogypsids	

Aridisols
	
	

Aridisols

  ۴ - رضاده
  
  ۵ - رضاده

دشت 
  ایدامنه

Loamy‐skeletal,	
mixed,	

hyperthermic	
	

Fine	loamy,	mixed,	
hyperthermic	

Gypsic	
Haplosalids	

	
	

Gypsic	
Haplosalids	

	

Aridisols
	
  

Aridisols 

  ۶ - رضاده
  
  ۷ - رضاده

مخروط 
افکنه 
  آبرفتی

  
 محدودیت، رفع ضمن مناطق برخی در منطقه موردمطالعه، برای

 توجه با مناطق برخی در اما است. یداکردهپ ارتقاء نیز اراضی کالس

 درجه فقط و نکرده تغییر اراضی کالس محدودیت زا عامل نوع به

 تأثیر تواندیم نیز موضوع این که است کمی بهبودیافته اراضی نهایی

 محدودکننده یکی از عوامل .داشته باشد عملکرد افزایش در را خود

 موردنظردر منطقه  ذکرشدههای ورینوع بهره غیرقابل اصالح برای

 رطوبت شدید کمبود و دما میانگین باال بودن آن مانند اقلیمی شرایط

بنابراین باید توجه داشت  .باشدیم آنها رشد مراحل از برخی در نسبی
ن کاربرا مندییترضاکه در صورت مطلوب بودن سایر عوامل، میزان 

در حد محدودی خواهد بود. در چنین شرایطی حضور کارشناسان و 
به ساکنان محلی و  بخشییآگاه منظوربهصالح متخصصان ذی

شان تا ای باشدیمتوجیه آنها نسبت به موضوع بسیار حایز اهمیت 
ازحد به طبیعت، سبب برهم خوردن تعادل با اعمال فشار بیش

مودن ن یگزینجا تواندیمپیشنهادها نشوند. یکی از  محیطییستز
که با شرایط  هایکاربر و استفاده از سایر  یور بهرهو تغییر نوع 

  محیطی منطقه سازگار و در راستای اهداف توسعه پایدار است، باشد. 

  

  
  نقشه پراکنش خاک منطقه ) ۶شکل 

  

  
 ذرت تناسب اراضی در شرایط فعلی برای کاربری بندیطبقهنقشه 	)۷شکل 
   ایعلوفهو  ایدانه
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   ایعلوفهو ب: برای ذرت  ایدانهتناسب اراضی در شرایط آتی برای کاربری ذرت  بندیطبقهالف: نقشه ) ۸شکل 

  

  گیرینتیجه
ه ک دهدیم نشاندر منطقه  استفاده بررسی منابع آبی موجود و مورد

 و رایج یهاروش با آبیاری برای سه و دو یک، شماره یهاچاه آب
بوده و در صورت استفاده  ثقلی) نامناسب و پشته و متداول (جوی

زیست از طریق شور و قلیایی شدن خاک از آنها سبب تخریب محیط
می یدا داشتننگهخاص (مانند مربوط  شرایط تحت اما .شوندیم

 گاهی تواندیم مقاوم به شوری) هاییکاربر خاک و استفاده از 

 برای چهار شماره چاه آب از استفاده قرار گیرد. مورداستفاده اوقات

 شرایط نیازمند آن، در سدیم یون بیشتر مقدار وجود جهت به آبیاری

 ماده فراوان مقدار و زیاد آبشویی خوب، زهکش وجود از قبیل خاص

است. هنگام انتخاب روش آبیاری باید به این نکته  در خاک آلی
سامانه آبیاری منتخب دچار  یهانازلتوجه داشت تا باگذشت زمان 

تناسب م هایکاربریگرفتگی و مشکل نشود. توجه به مکان گزینی 
با شرایط محیطی مناطق خشک و مدیریت اطالعات در این مناطق 
در کنار توجه به تجربیات کاربران بومی و محلی کمک شایانی در 

و معیشتی ساکنین چنین مناطقی  محیطیزیستبهبود وضعیت 
  .کندمی

  

وسیله از دانشگاه زنجان و کارفرمای این پژوهش بدین تشکر و قدردانی:
  .شودکمال تشکر و قدردانی می

این تحقیق با استفاده از نتایج یک طرح پژوهشی  تأییدیه اخالقی:
  در دانشگاه زنجان انجام شده است. ۴۶۸۹۳شده با کد پ/ثبت

  .فاقد هرگونه تعارض منافع است تعارض منافع:
  )%۱۰۰کامران مروج ( سندگان:سهم نوی

حمایت مالی این پژوهش برگرفته از طرح تحقیقاتی سفارشی  منابع مالی:
  .در دانشگاه زنجان بود ۴۶۸۹۳به شماره ثبت پ/
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