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 ي اراضي تناسب کيفي بر نتايج ارزيابي خاک تفصيلة نقشي درون واحدهايتأثير تغييرپذير

  ) دشت شهرکرديترين محصوالت آبعمده: ي موردةمطالع(

 
  

   ۱ي اسفنديارپور بروجني عيس و*ياسر صفري

  

  )۳۱/۴/۱۳۹۱ :رشيخ پذي ؛  تار۲۵/۱۰/۱۳۹۰: افتيخ دريتار(

 

  دهيكچ

 منطقـه  ةبراي محصوالت آبي عمد    دشت شهرکرد   خاک ةهاي همگون نقش    واحدارزيابي تناسب كيفي اراضي در       روشدقت  منظور بررسي     به

يـک از محـصوالت مزبـور بـه روش       شاهد براي هر ة تناسب کيفي اراضي براساس نتايج مت    ةنقش ،) يونجه  و گندمزميني، چغندر قند،      سيب(

 متر در کل منطقـه حفـر گرديـد و پـس از              ۳۷۵ ةبرداري منظم با فاصل    نمونه ةلب شبک  مته در قا   ۱۰۰سپس، تعداد    .محدوديت ساده تهيه شد   

 خاک منطقه براي محصوالت مذکور بـا در نظـر گـرفتن تمـامي     ةهاي نقش  تناسب کيفي واحدةهاي الزم، درجبرداري و انجام آزمايش نمونه

خـواني    نتايج نشان داد که متوسط ميزان هـم        . شاهد هر واحد بررسي گرديد     ةها با مت    خواني نتايج کل مته     در پايان، ميزان هم   . ها تعيين شد    مته

ايـن،    بـر   بنـا .  درصد است  ۳۸ و   ۶۰ترتيب    کالس تناسب، به    هاي آن واحد، در سطوح کالس و زير          شاهد هر واحد نقشه با ديگر مته       ةنتايج مت 

توانـد تـا حـد زيـادي       بـه كـل واحـد مـي     شاهدةمتتعميم نتايج دليل  هتناسب اراضي بهاي  عنوان واحد  خاک بهةهاي نقش واحداستفاده از   

 با استفاده از فنـون  در هر حال،. شود شاورزي دقيق توصيه نمي   مديريت پايدار اراضي و ک     در   کار استفاده از اين  در نتيجه،   . ننده باشد ک  گمراه

  .گام برداشتاك خسنتي برداري  هاي نقشه  بهبود روشةدر زمينتوان آمار مي علم زمين چون يجديد

  

  

  

  
  

   خاکيبردار  خاک، دشت شهرکرد، نقشهي مکانييرپذيري، تغي اراضيتناسب کيف : يديلك  يها واژه

  

  

  

  

  

  
  

  رفسنجان) عج(عصر يدانشگاه ولدانشکده کشاورزی،  ،علوم خاکگروه  .۱

  yaser.safari94@yahoo.com :يكيترونكاتبات، پست الكمسئول م : *



  ۱۳۹۲ پاييز/  پنجمشصت و شماره  / هفدهمسال / ، علوم آب و خاك علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي مجله 

۱۰۲  

  مقدمه

 پايـدار   ة يکي از ارکان مهم توسـع      ، بهينه از عوامل توليد    ةاستفاد

پـذير اسـت کـه       زماني امکـان   ،گردد و اين موضوع   محسوب مي 

 بـا توجـه بـه موقعيـت جغرافيـايي،           سـرزمين طراحي کـاربري    

ن يمنظور انتخاب بهتر و به هاي موجود در منطقه   امکانات و نهاده  

جلـوگيري  کـار،     هدف از اين   ).۵( انجام گيرد    ياستفاده از اراض  

 يبـرا اراضـي  توليد  پتانسيل يدار موجود و نگه منابع  تخريباز  

 ي تناسـب اراضـ    يابين راستا، ارز  ي در ا  ).۲۸ (باشدينسل آينده م  

)Land suitability evaluation (ـ عنوان  به ک راهکـار کارآمـد،   ي

  ).۱۷ و۱۲( است يطين علوم محيمورد توجه متخصص

هاي خاک، منبع معمول و اصلي اطالعات براي بررسي         نقشه

بـرداري خـاک در      ر واقـع، نقـشه    د ).۱۰ (تناسب اراضي هـستند   

هـايي  منبع داده عنوان  به زيرا   سزايي دارد،  هتأثير ب  ياراضمديريت  

گيري راجـع بـه       تصميم منظوربه که   شودمحسوب مي از خاک   

 طراحـان   ةمختلـف، مـورد اسـتفاد     تناسب اراضي براي اهداف     

برداري خـاک بـراي     هاي نقشه داده وقتي .کاربري اراضي است  

ــداف  ــباه ــي تناس ــتفاده م ــي اس ــذيري   اراض ــوند، تغييرپ ش

؛ چـرا  گذار باشدتواند بر نتايج نهايي تأثيرخاک مي هاي    ويژگي

صـورت    هاي خاک در طول زمان و مکان بـه          که مقادير ويژگي  

در مجمــوع، تغييــرات مکــاني ). ۱۳ (کننــد پيوســته تغييــر مــي

 ميان عواملي چون مواد     ةکنش پيچيد  خاک از برهم   هاي  ويژگي

سازي ناشـي   مادري، اقليم، پستي و بلندي و ديگر عوامل خاک      

کـه نبايـد از تـأثير کـاربري اراضـي و               آن ؛ حال )۱۸(شوند    مي

شده بر اين تغييرات      راهکارهاي مختلف مديريت اراضي اعمال    

ــا وجــود آن). ۲۵(غافــل شــد  کــه ميــزان ايــن تغييــرات در  ب

؛ اما اثر تلفيقي عوامل     )۲۶(هاي مختلف، متفاوت است       مقياس

هاي مختلف خاک،     مذکور باعث شده است تا تغييرات ويژگي      

رو،     از ايـن  ). ۲۴(حتي در فواصل انـدک نيـز مـشاهده گردنـد            

 يني نـو  يها  ي با استفاده از فناور    اند تا   گران تالش کرده    پژوهش

ــم ــ  ه ــون زم ــار  نيچ ــامان) Geostatistics(آم ــات ةو س  اطالع

بــه ) Geographical Information System; GIS (ييايــجغراف

 يماي خـاک در طـول سـ       يهـا   يژگـ ي و يريرپذيي روند تغ  ةمطالع

ن وجــود، يــبــا ا). ۲۰ و۱۵، ۸(بپردازنــد ) Landscape (ياراضــ

دار مقـ  به يک  خاک   يها  يژگي و ي مکان کردن تغييرپذيري مختصر

 ي در روش سـنت  براي هر واحد نقـشه    )  شاهد رخ  خاک(شاخص  

 Traditional (conventional) soil( خاک يبردار نقشه) معمول(

mapping(،     را کاهش   ي تناسب اراض  ة ممکن است که دقت نقش 

 يا اي در هاله   دهد و باعث شود که قابل اعتماد بودن چنين نقشه         

تـرين  گـر، شـايد مهـم     يبـه عبـارت د    ). ۲۸ (رديـ از ابهام قـرار گ    

 خاک، تعمـيم    )يسنت (هاي معمول برداريمحدوديت جدي نقشه  

 هاي شاهد به کل واحد نقشه، بدون در       رخ خاکنتايج حاصل از    

افــشار و ). ۱۹ (خــاک باشــد  مکــانييپــذيرگــرفتن تغيير نظــر

 تناسـب حاصـل از روش       يهـا   معتقدند که نقـشه   ) ۱(همکاران  

 يريپـذ   رييـ  نظر گـرفتن تغ     خاک که بدون در    يبردار   نقشه يسنت

ند، يآ يدست م  خاک بهيها يژگيو) Spatial variability (يمکان

. باشـند   يق مـ  يـ  دق ي کـاربرد در کـشاورز     ي بـرا  يفاقد دقت کاف  

گر آن است  انيب) ۳( و همکاران    يج پژوهش صالح  ين، نتا يچن  هم

 در ي خاک، حتيها يژگي و ةدامن   رات کوتاه ييکه عدم اطالع از تغ    

زان يـ  خـاک، منجـر بـه کـاهش م         يبردار  نقشه يليتفصمطالعات  

 يهـا   يژگـ يم و يج حاصـل از تعمـ     ياعتماد به صحت و دقت نتـا      

ـ      ةخاک به کل واحد نقـش      ـ  آن، ترد  ي خـاک و در پ ج يد در نتـا   ي

با . گردد  يگر م ي اهداف د  يها برا   ن نقشه ي ا يريگ  کار  حاصل از به  

ـ  خـاک، ا   ي سـنت  يهـا    وارده بـر نقـشه     يرادهايوجود ا  ن روش  ي

 سـاده، هنـوز هـم       يهـا   ل سهولت کاربرد و استفاده از مدل      يدل به

 مختلف يها ي کاربري براياراض يي در برآورد کارايدينقش کل

 از پژوهـشگران، قـادر بـه    ي برخـ ةديـ و بـه عق ) ۱۴(کند  يفا م يا

 ي اراضـ  ي کـاربر  ي طراحـ  ي برا ينمودن اطالعات ضرور     فراهم

  ).۹(باشد  يم

) يهـا (رخ از اطالعـات خـاک    بر اسـتفاده     ، عالوه يطورکلبه

 ي مکان يريپذ  ريي تغ ي از چگونگ  يشاهد يک واحد نقشه، با آگاه     

رات ييـ تـوان رونـد تغ      ي خاک در طول آن واحـد، مـ        يها  يژگيو

 خـاک مزبـور را      ة نقـش    در درون واحـد    ي تناسـب اراضـ    يمکان

عنـوان    توانـد بـه     يرات مـ  يين تغ ي، شدت ا  ياز طرف . مطالعه نمود 

ــمع ــراياري ــ ارزي ب ــمــشکالت ناد يابي ــده انگاشــتن تغي   رات يي



  ...تأثير تغييرپذيری درون واحدهای نقشة خاک تفصيلی بر نتايج ارزيابی 

۱۰۳  

 

  
  برداري  نمونهة نقط۱۰۴ مورد مطالعه و ةموقعيت جغرافيايي منطق. ۱شکل 

  )باشند  ميUTM مختصاتي ةاعداد موجود روي شکل، نشانگر سامان(
  

 يبـردار    خاک در مطالعات معمـول نقـشه       يها  يژگي و ةدامن  کوتاه

دقـت نتـايج     بـر ميـزان صـحت و         يخاک و به تبع آن، اثرگذار     

ـ ا بنـابر . رديـ  موجود، مد نظـر قـرار گ       ي تناسب اراض  يارزياب ن، ي

اراضي  يکيفبندي تناسب     دقت طبقه  تا کوشد  ي م  حاضر پژوهش

 ي کــشت آبــيشــاهد را بــرا) متــه(رخ  ج خــاکينتــاحاصــل از 

 ي، چغندر قند، گندم و يونجه در واحدها    ينيزم  بيمحصوالت س 

  .يد خاک دشت شهرکرد آزمون نماةهمگون نقش

  

  ها  مواد و روش

 ۲۰، قسمتي از اراضي دشت شـهرکرد واقـع در           ي مطالعات ةمنطق

فاصـل بـين روسـتاهاي نـافچ و         کيلومتري غرب شهرکرد و حد    

و اسـت    هکتار   ۲۰۰۰مساحت منطقه، بالغ بر     . باشدوردنجان مي 

 شـرقي و    ۵۰ °۵۰´ تـا    ۵۰ °۴۵´هـاي جغرافيـايي     در بين طـول   

 شمالي قـرار گرفتـه      ۳۲ °۲۹´  تا ۳۲ °۲۵´هاي جغرافيايي  عرض

 بـالغ بـر     ، از سـطح دريـا     منطقـه ارتفاع متوسط   . )۱شکل  ( است

) ۲۰۰۵ تـا    ۱۹۵۵ (ة سـال  ۵۰ براسـاس آمـار      .باشد  يم متر   ۲۲۰۰

 ، ميـانگين  )۲(ک شـهرکرد    ينوپتي س يشناس  ستگاه هوا يمربوط به ا  

 ةاني سـال  يميانگين دما متر و    ميلي ۵/۳۲۱،   منطقه ةبارندگي ساليان 

 يبنـد براسـاس کليـد رده    . باشـد   يوس م ي سلس ة درج ۸/۱۱هوا،  

ـ   ي رطوبت يهارژيم،  )۲۲ (يخاک آمريکاي   يهـا  خـاک  ي و حرارت

 يواحـد فيزيـوگراف   . باشـند يترتيب، زريک و مزيک م     منطقه، به 

ب يباشـد و شـ      ي مـ  يا   دامنـه  ي منطقه شامل دشـت آبرفتـ      ياصل

 ي اراض ة عمد يکاربر.  درصد است  ۵/۰، کمتر از    ي اراض يعموم

 گندم، چغندر قند، ينيزم بيس يوجود در منطقه شامل کشت آب  م

  .ونجه استي و

 محـصوالت  ي منطقه برا  يمي تناسب اقل  ةن درج ييمنظور تع   به

ـ ر متوسط مربوط به هر      يمورد نظر، پس از استخراج مقاد      ک از  ي

 ۱۹۵۵ (ة سـال  ۵۰از با استفاده از آمار      ي مورد ن  يمي اقل يهايويژگ

، )۲(ک شـهرکرد  ينوپتي سيشناس گاه هوا ستيمربوط به ا  ) ۲۰۰۵تا  

ـ  ا يمـ ي اقل يهـا   ازيـ با مراجعه به جـدول ن      و ) ۷(ن محـصوالت    ي

م ي تناسـب اقلـ    يت سـاده، کـالس کلـ      يبراساس روش محـدود   

 ي به روش سـنت    ي تناسب اراض  يها   نقشه ةي ته يبرا. دست آمد   به

اسـتفاده  ) ۵ (ي و صـالح   يشده توسـط عابـد      هي خاک ته  ةاز نقش 

رخ شاهد    خاک ييايت جغراف ي موقع ييا شناسا ب. )۲شکل  (د  يگرد

 مورد مطالعه، اقدام به حفر متـه        ةدر هر کدام از چهار واحد نقش      

، ۳۰سه عمق صفر تا     از  سپس در هر نقطه،     . در محل مذکور شد   

.  صورت گرفتيبردارنمونه يمتري سانت۱۰۰ تا  ۶۰ و   ۶۰ تا   ۳۰

ــا  ــام آزم ــس از انج ــا شيپ ــيزي فيه ــيک    ي الزم روييايمي و ش
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  )۵( مورد مطالعه ة خاک منطقةنقش. ۲شکل 

  باشند و  ي مUTM ي مختصاتة شکل، نشانگر سامانياعداد موجود رو(

  ).دهد يرخ شاهد را در هر واحد نقشه نشان م  خاکييايت جغرافي موقععالمت 
  

هـاي اسـتاندارد   شده با استفاده از روش       آوري  هاي جمع نمونه

هـاي مـذکور بـا        اک در مکـان   هـاي خـ     و انطباق ويژگي  ) ۲۱(

هاي خاکي محصوالت مـورد       هاي موجود در جدول نياز      معيار

. هاي هر واحـد تعيـين شـد         هاي خاک   ، محدوديت )۷(مطالعه  

هـاي خـاکي و اقليمـي،         در نهايت، با لحاظ کردن محـدوديت      

يـک از محـصوالت        تناسب کيفي اراضي منطقه براي هر      ةنقش

  .دست آمد به

 ي تغييرپـذير  ي از چگـونگ   يظـور آگـاه   من بعد، به  ةدر مرحل 

 مـورد   ة نقـش  ي موجود در واحدها   يها خاک يهاي ويژگ يمکان

 تناسـب   ي اين تغييرات بر نتايج ارزيـاب      يمطالعه و ميزان اثرگذار   

 محصوالت استراتژيک منطقه، تعداد     ي هر واحد برا   ي اراض يکيف

رخ   حفرشده در محـل خـاک      ةبر چهار مت   عالوه(گر  ي د ةمت ۱۰۰

 يا  شـبکه يبـردار   نمونـه يبراساس الگـو  )  واحد نقشه  شاهد هر 

 حفـر   ي مطالعـات  ة متر، درون محدود   ۳۷۵ يمنظم با فواصل تقريب   

 الزم، با در نظر     يهاشي و انجام آزما   يبردار  پس از نمونه  . گرديد

 خـاک   ة نقـش  يهـا    جديد، تناسـب واحـد     يها   مته يگرفتن تمام 

ان، يدر پا. ن شديي مورد مطالعه مجدداً تع  يها  ي کاربر يمنطقه برا 

شده از    شاهد با نتايج کسب    ةج حاصل از مت   ي نتا يخوان  زان هم يم

ل يـ ه و تحلي موجود در هر واحد نقشه، مورد تجز       يها مته يتمام

  .قرار گرفت

  

  ج و بحثينتا

 ي بـرا  ي اراضـ  يفـ ي تناسـب ک   يهـا    نقـشه  ةدهنـد  نـشان  ۳شکل  

 ونجه براساس ي، چغندر قند، گندم و      يزمين سيب يمحصوالت آب 

 شـاهد بـه کـل واحـد نقـشه           ةنتايج مت ) Extrapolation(م  يتعم

  .باشديم) ي تناسب اراضي مطالعات ارزيابيروش سنت(

شود تـا     يسبب م ) ۷( به واکنش خاک     ينيزم  بيت س يحساس

ـ در صورت وجود ا     کـالس تناسـب    ،يت در اراضـ   ين محـدود  ي

شتر يـ هـا، ب  ير کـاربر يسه با سـا ي در مقاين کاربر ي ا ي برا ياراض

ـ  ا ي بـرا  S3fدست آمدن زيرکالس      به. ابديل  يتقل  در  ين کـاربر  ي

ت داللـت دارد    يـ ن واقع يز بر هم  ي ن ي مطالعات ة منطق ي اراض ةعمد

 يق مشابه، کاهش کالس تناسـب اراضـ       يبه طر . ) الف -۳شکل  (

 و چغنـدر قنـد،      ينيزم  بي س ي کشت آب  ي مورد مطالعه برا   ةمنطق

ـ ر  سـنگ زان سـنگ و     يـ ها بـه م     ين کاربر يت ا يدر اثر حساس    ةزي

 الـف و    -۳ يهـا   شکل (N2sخاک، از طريق توجه به زيرکالس       

   کشت  ي برا ي تناسب اراض  ة نقش يبررس . است يقابل بررس ) ب
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(الف)

 ( ت) (پ)

 ( ب)

  
  )ت(ونجه يو ) پ(، گندم )ب(، چغندر قند )الف (ينيزم بي سي کشت آبي براي مطالعاتة منطقي اراضيفي تناسب کيها نقشه. ۳شکل 

  

وجـود   (يکيزي ف يها  تينها محدود است که ت     از آن    يگندم حاک 

ن ي ا ي منطقه برا  يباعث کاهش تناسب اراض   ) زهير  سنگ و سنگ  

 ي تغييرپـذير  ي، با وجود تشابه الگـو     ياز طرف . شوند  ي م يکاربر

 هر دو محصول گندم و يونجه،       ي برا ي اراض يکالس تناسب کيف  

ـ ونجه در مقا  ي يزيخ  و حاصل  يمي اقل يها  ازيتفاوت در ن   سه بـا   ي

 منطقـه   ي اراض ةکالس تناسب عمد    ريشود که ز    يب م گندم، موج 

  ). ت-۳شکل (ابد ير يي يونجه تغي کشت آبيبرا

 خـاک   ة نقش يها   واحد ي تناسب کيف  يابيج حاصل از ارز   ينتا

 يهـا    مته يشده از تمام  ، براساس اطالعات کسب   ي مطالعات ةمنطق

  . اند ش داده شدهي نما۴شکل شده، در يبردار نمونه

 يريپـذ   رييزان تغ يدهد که م    ي نشان م  ۴ل   شک ي اجمال يبررس

 يهـا    واحـد  ي در تمـام   ي اراض يفيکالس تناسب ک    ريکالس و ز  

ـ ، ز )Dجز واحـد     هب(نقشه   ـ از ا . اد و قابـل توجـه اسـت       ي رو،  ني

شاهد بـه  ) ةمت(رخ  ج حاصل از خاکيم نتايتوان گفت که تعم     يم

 خاک و   ةدامن  رات کوتاه ييکل واحد نقشه بدون در نظر گرفتن تغ       

 يهـا    برنامـه  ي طراحـ  ي بـرا  يا  ن نقشه ي آن، استفاده از چن    ير پ د

در . کننده باشـد     گمراه يادي، ممکن است تا حد ز     ي اراض يکاربر

گر آن است کـه       انيز ب ين) ۱۶(ج پژوهش محمد    ين راستا، نتا  يهم

 تناسـب   يعنـوان واحـدها      خـاک بـه    ة نقش يها  استفاده از واحد  

ـ زان ز يـ جـاد م  ي، منجر به ا   ياراض در بـرآورد کـالس      خطـا    يادي

معتقد است کـه    ) ۲۷(ادت  ين، ز يچن  هم. گردد  ي م يتناسب اراض 

 در  يبـردار    نقـشه  يهـا   با توجه به خلوص نـسبتاً انـدک واحـد         

 حاصـل از    ي تناسـب اراضـ    يها  ، نقشه )۱۱( معمول   يها  اسيمق

   يتوانند اطالعات مطمئن    ي دارند و نم   ي خاک، دقت کم   يها  نقشه
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 ( ت)  (پ)

 ( ب) (الف)

  
  )ت(ونجه يو ) پ(، گندم )ب(، چغندر قند )الف (ينيزم بي سي کشت آبي منطقه براي اراضيفيتناسب ک يا  نقطهيها نقشه. ۴شکل 

  )باشدرخ شاهد هر واحد نقشه مي ، بيانگر موقعيت خاک)*(عالمت ستاره (
  

ـ  ارا ي اراضـ  ي کاربر يزير   برنامه يبرا ج ي نتـا  ۱جـدول   . ه دهنـد  ي

ر واحـد    شـاهد هـ    ة متـ  يکالس تناسب کيف    ري کالس و ز   ةسيمقا

  .دهد ي موجود در آن واحد را نشان ميها گر متهينقشه با د
گـر  ي شاهد بـا د    ةج مت يدهد که نتا    ي نشان م  ۱ جدول   يبررس

 را در هر دو سطح کـالس  يخوان ن هميتر ، باال Dها در واحد      مته

ـ و ز گــر يج در دي نتــايخــوان زان هــميــکــاهش م. کــالس دارد ري

 و Dدن مـساحت واحـد   بو ن است که کوچکيگر ا  انيها، ب   واحد

ـ ها در ا    بودن تعداد مته    کم  يل احتمـال  يـ ن دل يتـر   ن واحـد، مهـم    ي

هـا در     گر مته ي شاهد با د   ةدست آمده از مت     ج به ي نتا يشباهت باال 

  ج در ي کامل نتـا يخوان ن حال، عدم هميبا ا. باشد يواحد مزبور م 
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  هاي موجود در آن واحد  شاهد هر واحد نقشه با ديگر متهةکالس تناسب کيفي مت  کالس و زيرةنتايج مقايس. ۱جدول 

  ينوع کاربر

واحد 

 ةنقش

  خاک

کالس  ريز

 ةتناسب مت

  شاهد

تعداد کل 

مته در واحد 

  نقشه

 ي داراةتعداد مت

کسان يرکالس يز

   شاهدةبا مت

 يخوان درصد هم

 ةها با مت ج متهينتا

شاهد در سطح 

  کالس ريز

 ي داراةتعداد مت

کسان يکالس  

   شاهدةتبا م

 يخوان درصد هم

ها با  ج متهينتا

 شاهد در ةمت

  سطح کالس

A S3f  ۴۷ ۲۲ ۸/۴۶  ۲۹  ۷/۶۱  

B  N2s ۱۸ ۱ ۵/۵  ۲  ۱/۱۱  

C  S2sf  ۳۵ ۴ ۴/۱۱  ۴ ۴/۱۱  
 ينيزم بيس

D  S3f  ۴ ۳ ۰/۷۵  ۴  ۱۰۰  

A S2csf ۴۷ ۱۸ ۳/۳۸ ۳۲  ۱/۶۸ 

B  N2s  ۱۸ ۱ ۵/۵  ۱  ۵/۵  

C  S2cs ۳۵ ۳ ۶/۸  ۲۳  ۷/۶۵  
 چغندر قند

D  S2csf ۴ ۳ ۰/۷۵  ۴  ۱۰۰  

A S2s ۴۷ ۳۴ ۳/۷۲ ۳۵  ۵/۷۴ 

B  S3s  ۱۸ ۱ ۵/۵  ۱  ۵/۵  

C  S2s ۳۵ ۲۳ ۷/۶۵  ۲۶  ۳/۷۴  
 گندم

D  S2s  ۴ ۳ ۰/۷۵  ۴  ۱۰۰  

A S2csf ۴۷ ۱۸ ۳/۳۸  ۴۵  ۷/۹۵  

B  S3s  ۱۸ ۱ ۵/۵  ۲  ۱/۱۱  

C  S2cs  ۳۵ ۵ ۳/۱۴  ۲۹  ۸/۸۲  
 ونجهي

D  S2csf ۴ ۳ ۰/۷۵  ۴  ۱۰۰  

  

هـاي    گر لزوم توجه به تغييرات مکـاني ويژگـي          يانکالس، ب   سطح زير 

نظـر   از سـوي ديگـر، بـه   . هاي کوچک است خاک، حتي در مساحت  

، Bرخ شـاهد در واحـد         رسد که انتخاب ناصـحيح محـل خـاک          مي

چـه در سـطح     (خواني نتايج     موجب شده است که کمترين ميزان هم      

گـر،  بـه بيـان دي    . دست آيد   ، در اين واحد به    )کالس و چه زيرکالس   

رخ شـاهد بـا ديگـر نقـاط           هاي خاک در محل خـاک       تفاوت ويژگي 

بـرداري سـنتي خـاک        موجود در اين واحد، سبب شده است تا نقشه        

هـاي اراضـي ايـن        نتواند برآورد صحيحي از ميزان و نوع محدوديت       

خـواني    درصـد هـم   . هـاي مختلـف ارايـه کنـد         واحد براي کـاربري   

هاي مـورد     د براي کاربري  دست آمده از متة شاه      زيرکالس تناسب به  

، بـسيار   )بـه اسـتثناي گنـدم     ( نيز   Cها در واحد      نظر با نتايج ديگر مته    

 از ايـن حقيقـت پـرده        ۴ نگـاهي بـه شـکل       ). ۱جدول  (اندک است   

دادن وجــود  دارد کــه عــدم توانــايي متــة شــاهد بــراي نــشان  برمــي

و ) قند و يونجه    در مورد چغندر    (خيزي خاک    هاي حاصل   محدوديت

، باعث ايجـاد    )زميني  در مورد سيب  (ها     و شدت اين محدوديت    ميزان

خواني نتايج واحد مزبور شده است؛        گيري در هم    چنين کاهش چشم  

پوشـي از نـوع محـدوديت اراضـي، ميـزان             اي کـه بـا چـشم        گونه  به

قند و    خواني نتايج اين واحد، در سطح کالس براي کشت چغندر             هم

مقايـسة  ). ۱جـدول  (ه اسـت  اي داشـت  يونجه افزايش قابـل مالحظـه     

دست آمده از متـة شـاهد و ديگـر            خواني کالس تناسب به     درصد هم 

 براي کشت   C و   Aهاي    هاي موجود در سطح زيرکالس در واحد        مته

هاي مورد نظر اين پـژوهش، نـشان از تفـاوت             گندم با ديگر کاربري   

 توان گفـت کـه      اين، مي   بر  بنا). ۱جدول  (قابل مالحظة اين نتايج دارد      

گيري ميـزان   عنوان يک عامل مهم در اندازه بايد نوع کاربري اراضي به   

در مجموع، متوسـط ميـزان   . دقت روش سنتي، مورد توجه قرار گيرد 

هـاي آن واحـد       خواني نتايج متة شاهد هر واحد نقشه با ديگر مته           هم
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کالس   هاي مورد بررسي، در سطوح کالس و زير         براي تمامي کاربري  

توان اظهار داشت  رو، مي از اين.  درصد بود۳۸ و ۶۰ ترتيب تناسب، به

اند تناسب    هاي نقشه، نتوانسته    شده در واحد    هاي شاهد انتخاب    که مته 

در تطـابق   . طور قابل قبولي نشان دهند      ها را به    واقعي اراضي آن واحد   

نيـز  ) ۳(هاي اين پژوهش، نتايج پژوهش صالحي و همکـاران           با يافته 

کـالس واقعـي تناسـب        شاهد در نمايش زير   رخ    گر ضعف خاک    بيان

  .اراضي است

بـرداري    هـا در مطالعـات نقـشه        رخ  که فاصلة خاک    با توجه به آن   

توان چنين اسـتنباط     ، مي )۴(شود     متر منظور مي   ۵۰۰ تا   ۲۵۰تفصيلي،  

هـاي خـاک در       کرد که در اين سطح از مطالعـات، تغييـرات ويژگـي           

مد نظـر قـرار     )  متر ۵۰۰  تا ۲۵۰(فواصل کمتر از فاصلة تعريف شده       

گونه تغييـرات بـر خلـوص واحـدهاي         اند و در نتيجه، اثر اين     نگرفته

تأثير پنداشته    نقشة خاک و در پي آن، صحت نقشة تناسب اراضي، بي          

هاي خاک در سراسر واحد همگون نقـشة          از طرفي، ويژگي  . شود  مي

با اعتماد به صحت فرضـيات      ). ۱۷(شوند    خاک، يکنواخت فرض مي   

برداري در اين پژوهش      که فاصلة بين نقاط نمونه       و با توجه به اين     باال

گيرد و نيز توجه بـه   در محدودة مطالعات تفصيلي قرار مي     )  متر ۳۷۵(

هاي نقشة خاک مورد مطالعه، شايد انتظـار اوليـه            همگون بودن واحد  

خواني نتايج متة شاهد هر واحد نقشه بـا ديگـر             آن باشد که ميزان هم    

کالس تناسب، بسيار زياد و       ن واحد در سطوح کالس و زير      هاي آ   مته

بودن متوسط    که پايين   حال آن .  درصد باشد  ۱۰۰به عبارتي، نزديک به     

 درصـد در سـطوح کـالس و         ۳۸ و   ۶۰ترتيـب،     بـه (خواني نتايج     هم

، گوياي اين حقيقت است کـه حتـي بـا انجـام مطالعـات              )کالس  زير

اسـب صـحيح و دقيـق دسـت         هـاي تن    توان به نقشه    تفصيلي نيز نمي  

دهنـد کـه گرچـه افـزايش          نيز نشان مي  ) ۲۸(هاي زيادت     يافته. يافت

) استفاده از نقـشة خـاک تفـصيلي   (برداري  سطح دقت مطالعات نقشه 

هاي تناسب اراضـي حاصـل را افـزايش       تواند تا حدي دقت نقشه      مي

هاي صـحيح     ريزي  ها نيز فاقد دقت الزم براي برنامه        دهد اما اين نقشه   

دارد کـه شـدت     بيـان مـي   ) ۶(موفق    غفاري. باشند  کاربري اراضي مي  

هـاي همگـون      هاي خاک، حتي در داخـل واحـد       تغييرپذيري ويژگي 

هـاي    شک بر ميزان تناسـب واحـد        نقشة خاک، نسبتاً زياد است و بي      

  .باشد هاي مختلف مؤثر مي نقشه براي کاربري

شـرط    پـيش اراضـي،   ) کيفـي (جا که ارزيابي صحيح فيزيکـي         از آن 

) ۲۳(باشد    هاي صحيح کاربري اراضي مي      ريزي  يابي به برنامه    دست

هاي موجود در منطقـة مطالعـاتي،         و با در نظر گرفتن تعدد کاربري      

هاي تناسـب صـحيح و        توان گفت که تنها پس از حصول نقشه         مي

هـاي دقيـق      هاي موجـود، انجـام توصـيه        دقيق براي تمامي کاربري   

بنـابراين، پيـشنهاد    . باشـد   پـذير مـي     انطراحي کاربري اراضي امکـ    

هاي تناسب داراي صـحت       يابي به نقشه    منظور دست   گردد که به    مي

هاي نـويني همچـون سـامانة اطالعـات جغرافيـايي،             باال، از روش  

که قادر به در (آمار  و علم زمين) Remote sensing(سنجش از دور 

رون هـاي خـاک در د       نظر گرفتن تغييرات پيوسـتة مکـاني ويژگـي        

برداري خاک و ارزيابي  ، در مطالعات نقشه)باشد هاي نقشه مي واحد

  .تناسب اراضي استفاده گردد

  

  يگير نتيجه

توان اظهـار داشـت کـه         ين پژوهش، م  يج حاصل از ا   يبراساس نتا 

شاهد بـه کـل واحـد نقـشه         ) ةمت(رخ    ج حاصل از خاک   يم نتا يتعم

ـ   خـاک و د    ةدامنـ   رات کوتـاه  ييـ بدون در نظـر گـرفتن تغ        آن،  ير پ

، ي اراضـ  ي کاربر يها   برنامه ي طراح ي برا يا  ن نقشه ياستفاده از چن  

ن، با توجه بـه     يچن  هم. کننده باشد    گمراه ياديممکن است تا حد ز    

رخ شـاهد واحـد نقـشه در      خاک يريگ   محل قرار  ةاثر قابل مالحظ  

ـ        ي نتا يخوان  زان هم يم  کارشـناس در    ةج، توجه بـه مهـارت و تجرب

ـ عنـوان     رخ شـاهد، بـه       خـاک  تيح موقع يانتخاب صح  ک عامـل   ي

 خـاک حاصـل،     يهـا   ن دقـت نقـشه    يير در تع  يناپذ   اجتناب يديکل

ـ با  يم گـر، بـا توجـه بـه        ي د ياز سـو  . رديـ ست مـد نظـر قـرار گ       ي

 ي اراضـ  يفـ ي تناسـب ک   يريپـذ   رييـ  موجود در روند تغ    يها  تفاوت

ــرا رات ييــکــسان تغي مختلــف در قبــال رونــد يهــا ي کــاربريب

ک عامل مهم   يعنوان     به ي اراض ينوع کاربر د  ي خاک، با  يها  يژگيو

  .ردي، مورد توجه قرار گيزان دقت روش سنتي ميريگ در اندازه

  

  يسپاسگزار

) عـج (عصر  ي دانشگاه ول  ي معاونت پژوهش  ةله از حوز  يوسبدين

  .دشوي متشكر و قدردانيرفسنجان 
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Abstract 
In order to study the precision of qualitative land suitability classification method for main irrigated crops (i.e. potato, 
sugar beet, wheat and alfalfa) in the Shahrekord plain, qualitative land suitability maps were obtained for all the studied 
crops according to representative pedon analysis using simple limitation method. In the next step, a regular grid 
sampling consisting of 100 sample points with a distance of 375 m was designed. Then all required analyses were done 
to recognize the suitability class of these sites for each land use. Finally, land suitability results for all the observation 
points in each map unit were compared with the results of its representative pedon. The results showed the average of 
measured compatibility between representative pedon and other observation points in each map unit in class and 
subclass levels was about 60 % and 38 %, respectively. Due to the generalization of representative pedon analyses to all 
unit area, the use of soil map units as land suitability units may lead to unsatisfactory results. Therefore, the use of 
representative pedon is not recommended in sustainable land management and precision agriculture. However, new 
techniques like geostatistics can be used to improve the conventional soil mapping methods. 
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