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چکيده
شناخت منابع سرزمين ،به منظور استفاده بهينه و متناسب با توان تولياد آن ،گاام مهمای در دساتيابی باه توساعه پايادار و حفاظ نظاام
اكولوژيکی بهشمار میرود .هدف از اين مطالعه تعيين تناسب كيفی ،كمی و اقتصادی اراضی تربتحيدريه (جلگه رر) خراسانرضاوی بارای
محصوالت گندم ( )Triticum aestivumو زعفران ( )Crocus sativusبود .بدين منظور مشلصات اقليمای و خصوصايات خااک منطقاه
مورد مطالعه ،با نيازهای هر محصول مقايسه شد و با بهرهگيری از روش فائو و بر اساس روش پارامتري

(ريشاه دوم) كاالوگيره و سيساتم

اطالعات جغرافيايی ( )GISتناسب كيفی اراضی تعيين گرديد .ارزيابی كمی بر اساس ميزان عملکرد واقعی در هار واحاد اراضای و ارزياابی
اقتصادی بر اساس سود ناخال

اقليم و پتانسيل توليد محصوالت ،اما به دليل

در واحد سط انجام گرديد .علیرغم باال بودن مقدار شاخ

محدوديت ويژگیهای خاک ،تناسب كيفی اراضی در كالس متوسط ( )S2قرار گرفت ،اين محادوديت بارای زعفاران بيشاتر باود .مقايساه
تناسب كيفی و كمی نشان داد كه عموماد كالس تناسب كمی برابر يا باالتر از كالس تناسب كيفی باود ،ايان تفااوت در محصاول زعفاران
بيشتر مشهود بود .نتاي تناسب اقتصادی نيز نشان داد كه محصول زعفران در مقايسه با گندم ،از سودآوری بيشتری برخوردار بوده ولای باه
دليل محدوديتهای خاک ،امکان توسعه كشت اين محصول در منطقه با محدوديت مواجه است .با توجه به پتانسيل باالی توليد گندم برابر
با  0 11كيلوگرم در هکتار ،كشت اين محصول با درجات ملتل تناسب توصيه میگردد .به نظر میرسد باا انجاام اقادامات اصاالحی و
بهبود خواص فيزيکی خاک ،امکان افزايش راندمان توليد در اكثر واحدها امکانپاير خواهد بود.
کلمات کليدی :توان توليد ،خراسانرضوی ،روش پارامتري

كالوگيره.
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مقدمه

است ،افزايش شناخت نسبت به اين عامل مهم ،باعاث افازايش

گندم از نظر سط زير كشت و تولياد مهامتارين محصاول

سط بهرهوری از آن خواهد گرديد .با توجه به محدوديت منابع،

كشاورزی ايران است و افزايش توليد آن روز به روز ماورد توجاه

بهرهبرداری بهينه از آنها ،يکای از عوامال اصالی دساتيابی باه

قرار گرفته و از نظر اقتصادی و تاأمين غااای اصالی از اهميات

مديريت پايدار كشاورزی میباشد ،بدين منظور ،بايد كلياه مناابع

بسياری برخوردار میباشد .با اين حال ،علیرغام بهارهمنادی از

اراضی مورد مطالعه قرار گرفته ،توان بهارهوری آنهاا مشال

استعدادها و ظرفيتهای بالقوه كشور ،توليد گندم در كشاور باه-

گرديده تا با توجه به نوع قابليت و اساتعداد آنهاا ماورد بهاره-

دلياال مشااکالت جغرافيااايی طبيعاای و مشااکالت آب ،خاااک و

برداری قرار گرفته و از استفاده غيراصولی كه در نهايت منجر به

اقتصادی نبودن تولياد ،نتوانساته از روناد رو باه رشاد مطلاوبی

تلريب اراضی میگردد ،جلوگيری بهعمل آيد ( Ayoubi et al.,

برخوردار باشد و هر چند در برخی سالها توليد گنادم در كشاور

.)2001

حداقل تا مرز خودكفايی پيش رفته ،ولی همواره نياز است بارای

تعيين تناسب اراضی در كشورهای ملتل (از جملاه اياران)

بهبود توليد و استعداديابی اراضای تحات كشات ايان محصاول،

بر اساس راهنمای فائو انجام میگيرد (.)Dmitry et al., 2008

پژوهشهای كاربردی انجام گردد.

تعيين تناسب اراضی برای گياهان خاص ،يا

روش پيشانهادی

در حال حاضر سهمی بيش از  31درصد توليد جهانی زعفران

از طرف فائو میباشد كه شامل ارزيابیهای كيفی و كمای مای-

به دو استان خراسانرضوی و جنوبی ايران اختصااص دارد .طای

گردد ،در ارزيابی كيفی و كمای اراضای ،عاالوه بار جنباههاای

دهههای اخير ،تولياد زعفاران در اياران باا فاراز و نشايبهاای

فيزيکی ،مسائل اجتماعی و اقتصادی نيز مورد بررسی و مطالعاه

گوناگونی مواجه بوده و علیرغم افزايش سط زير كشت ،تولياد

قرار میگيرد (.)Rossiter, 2000

آن در واحد سط كاهشيافته است و اين واقعيت ،نشااندهناده

نتاي ارزيابی كيفی و كمی تناسب اراضی باا بهارهگياری از

ضرورت بررسی داليل كاهش عملکرد میباشد ،كشات زعفاران

روش پارامتري

فائو در منطقه داکالک ويتناام نشاان داد كاه

در مناطق غيرمستعد ،بدون در نظر گرفتن تناسب اراضای بارای

عمده اراضی اين منطقه ،بهدليل عوامل محدوده كنندهای چاون

اين محصول ،همواره يکی از داليل كاهش عملکرد میباشد.

شيب زياد ،عمق كم خاک ،وجود سنگريزه و ماندابی بودن خاک،

شناسايی توان تولياد هار زماين و تناساب آن بارای بهاره-

دارای تناسب نامناسب میباشند (.)D’Haeze, 2005

برداریهای ملتل از اهميت خاصی در استفاده بهينه از اراضای

در حال حاضر ،ارزيابی تناسب اراضی در كشورهای در حاال

برخوردار است .تنها از طريق بررسی و مطالعات كاافی در زميناه

توسعه ،در حال گسترش است كه در ايان ارتبااط مایتاوان باه

شناخت محيط طبيعی و خصوصيات منابع سرزمين است كه می-

ارزيابی تناسب اراضی در هند با استفاده از روش پارامتري

اشاره

توان نسبت به انتلاب كاربری متناسب با ظرفيت توليد هر زمين

نمود ،نتاي اين بررسی نشان داد كه سيستم اطالعات جغرافيايی

اقدام نمود .بدين ترتيب ،ارزيابی تناسب اراضی بهعنوان راهکاری

( )GISتوانسته بهخوبی مناطق مستعد كشت بارای محصاوالت

علمی و كاربردی محسوب میگردد .از آنجايیكه خاک بهعناوان

ملتل زراعی را پهنهبندی نمايد ( .)Sicat et al., 2005مطالعه

دومين عامل محدودكننده رشاد محصاوالت بعاد از آب مطارح

ارزيابی تناسب اراضی برای محصول ذرت و آفتابگردان در مصار

ارزیابی کیفی ،کمی و اقتصادی تناسب اراضی جلگه رخ شهرستان تربتحیدریه...

95

( )Wahba & Darwish, 2007و مطالعات تناساب اراضای در

فائو نشان داد كه مهمترين عوامل محدودكنناده تناساب كيفای

مناطق ملتل ايران كه در سالهای اخيار انجاام گردياده و در

اراضی برای كاشت گنادم در  1درصاد از اراضای ،محادوديت

ادامه آمده نيز ،از نمونههای در حال گسترش كاربرد اين موضوع

توپوگرافی و سنگريزه منطقه میباشد ( .)Jalali, 2016در منطقه

میباشد .در راستای تعيين تناسب اراضای ،مطالعاهای باهمنظاور

اقباليه قزوين ارزيابی تناسب كيفی اراضی برای محصول گندم با

شناخت عوامل و عناصر اقليمی ،توپاوگرافی و شاوری ماؤثر بار

توجه به عوامل خاكی و اقليمی انجام شد و اراضی منطقاه در دو

كشت گندم ديم در حوزه قرهسو استان گلساتان انجاام و نقشاه

كالس مناسب  S1و نسبتاد مناسب  S2قرار گرفات ( Hashemi

پهنهبندی نواحی مستعد كشت اين محصول تهيه شد ( Bidadi

 .)et al., 2013مطالعات زيادی در تعيين شاخ

كيفی اراضای

 .)et al., 2015مطالعه ارزيابی كيفی و كمی تناساب اراضای در

برای گندم به روش فائو در مناطق ملتل كشور توسط بسياری

دشت مغان برای محصوالت گندم ،جو ،ذرت دانهای و علوفهای،

از محققين انجام شاده اسات ( ;Bagherzadeh et al., 2013

سويا ،پنبه ،يونجه ،چغندرقند و زيتون نشان داد مهم ترين عوامل

.)Shakeri et al., 2015

محدودكننده كشت گندم در منطقه ،شايب ،گاچ ،شاوری و pH

استفاده از روش تحليل سلسلهمراتبی در ارزياابی اراضای در

زياد میباشد ( .)Mashayekhi, 2014بررسی منابع نشان مای-

منطقه هونای چين ( ،)Ying et al., 2007منطقه زريانشاهر و

دهد عموماد درباره زعفران مطالعات ارزيابی تناسب اراضی بسايار

مباركاه اصافهان بارای ارزيااابی تناساب اراضای گنادم و باارن

كمی انجام شده است .امکانسنجی نواحی مستعد كشت زعفران

( )Shahrokh & Ayoubi, 2014و همچنااين بسااياری از

با روش  AHPدر دشت نيشابور نشاان داد كاه  011هکتاار از

محصوالت كاه نيازهاای گيااهی آن توساط فاائو تهياه نشاده

اراضی اين دشت ،در كالس كامالد مناسب برای كشات زعفاران

( )Nasallahi et al., 2016حاوی اطالعات سودمندی است.

قرار دارد ( .)Farajzadeh & Mirzabayati, 2007بار اسااس

در مطالعات تعيين مناطق مستعد كشات زعفاران در تماامی

روشهای تصميم گيری چناد معيااره باا لحااظ نماودن عوامال

روشهااا تأكيااد باار روشهااای سلساالهمراتباای و يااا روشهااای

اقليمی ،توپوگرافی و برخی عوامل فيزيکی خاک و پوشش زمين

تصميمگيری چندمعياره است كه اساسااد در ايانگوناه مطالعاات،

در استان قزوين ،قابليت كشت زعفران در ايان منطقاه ،باه ساه

تمامی عوامل مؤثر در امکانسنجی كشت محصاول مطاابق باا

ناحيه مناساب ،نسابتاد مناساب و نامناساب طبقاهبنادی گردياد

استانداردهای ارزيابی تناسب اراضی بينالمللی ازجمله روش فاائو

) .(Jafarbeyglu & Mobaraky, 2008مطالعاه مشاابهی باا

و همچنين موسسه تحقيقات خااک و آب اياران در نظار گرفتاه

عنوان سنجش قابليات اراضای در شهرساتان مرناد انجاام شاد

نمیشود .نتاي حاصل از اين تحقيقات ،هر چند بسيار مفيد است،

) .(Yazdchi et al., 2011نتااي ارزياابی اراضای شهرساتان

ولی ضرورت مطالعهای كه در آن تمامی عوامل مؤثر در تناساب

تربتحيدريه با استفاده از روش تحليل سلسلهمراتبای نشاان داد

اراضی برای امکانسنجی كشت محصوالت بهكار رفته باشد و از

فقط  00درصد از اراضی شهرستان برای كشات زعفاران كاامالد

سويی ديگر تناسب كمی و اقتصادی نيز لحاظ شده باشد ،بهويژه

نامناسب است (.)Rashid-Sorkhabadi et al., 2014

برای زعفران احساس میشود .علیرغم اهميت استراتژي

ايان

پيشينه تحقيق نشان میدهد ،در مورد گنادم اكثار مطالعاات

محصول در كشاور ،متأسافانه در تحقيقاات ملای ،ايان گيااه از

منطبق به روش استاندارد ملی و بينالمللی (روش فائو) میباشد.

اولويت پژوهشی ويژهای برخوردار نيسات و هماواره ماورد كام-

نتيجه پژوهشی در دشت هنام زير حوزه كرخه با استفاده از روش

توجهی متوليان امر قارار گرفتاه اسات ،باهطاوریكاه كاوچکی
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( )Koocheki, 2013اعالم داشت ،اگر چه پژوهش در زعفاران

با توجه به اينکه منطقه فاقد ايستگاه هواشناسی میباشاد ،از

سابقهای  71ساله در كشور دارد ولی تالش علمای پژوهشاگران

اطالعااات ايسااتگاه سااينوپتي

تربااتحيدريااه (بااا فاصااله 71

ما در خور اين گياه پرآوازه نبوده است.

كيلومتری كه نزدي ترين ايستگاه به منطقه ماكور میباشد) به-

ضرورت و اهميت مطالعات تناسب اراضی در برنامهريزی الگوی

عنوان نماينده درازمدت تغييرات جوی استفاده گرديد .بر اسااس

كشت و استفاده بهينه از اراضی ،عدم بررسی كمی و اقتصادی به

ي

دوره آماری  1ساله ،متوساط ميازان بارنادگی سااليانه در

همراه مطالعات كيفی ،عادم اطالعاات كاافی در زميناه تناساب

ايستگاه هواشناسی تربتحيدريه  1 /ميلیمتر گزارش گرديده

كيفی و كمی اراضی دشت جلگه رر شهرستان تربتحيدريه كاه

كه توزيع آن ،بيشتر از آذر تا فروردين است .متوسط درجهحرارت

يکی از قطبهای توليد گندم در استان باهحسااب مایآياد و از

ساليانه  01/1درجه سانتیگراد ،ميانگين حاداقل سااليانه درجاه-

طرفی كشت زعفاران نياز در ايان منطقاه در ساالهاای اخيار

حرارت  7/و ميانگين حداكثر آن  0/1درجه سانتیگاراد مای-

دهه اخير) بدون در نظر گرفتن تناسب اراضای باه

باشد .مطابق با نقشه رژيم رطوبتی و حرارتی خااکهاای اياران،

سرعت در حال توسعه میباشد و همچنين به لحاظ اينکه الگوی

رژيم رطوبتی محدوده ماورد مطالعاه  Aridicهاممارز  Xericو

كشت منطقه مورد مطالعه در چند ساال اخيار بادون اطالعاات

رژيم حرارتی  Mesicمیباشد (.)Banai, 1998

(خصوصاد ي

كافی در حال تغيير میباشد ،باعث گرديد تحقيق حاضر بهمنظور

از نظر زمينشناسی ارتفاعات مهم ناحيه را اكثراد سانگهاای

بررسی تناسب كشت اين دو محصول مهم انجام شده تاا بتواناد

آذرين خروجی ائوسن و گاهی نيز سنگهای كنگومرائی ائوسان

ولی مهم برای علمای نماودن كشااورزی

تشکيل میدهند .تشکيالت مللوطهای رنگارناگ دوره كرتاساه

قدمی هر چند كوچ

منطقه برداشته و پژوهشگران ،كارشناسان و كشاورزان با اطاالع

بااليی توسعه قابل توجهی باهخصاوص در شامال دشات دارد.

از وضعيت اراضی در جهات برناماهريازی بهتار بارای نيال باه

نمای منطقه مورد مطالعه در شکل  0آورده شده است.

كشاورزی پايدار در منطقه گام بردارند.

منبع آب اراضی زراعی منطقه از طريق چاه عميق (حاصل از
سفره آب زيرزمينی) تأمين میگردد .اطالعات مرباوط باه مناابع

مواد و روشها
كل مساحت بلش جلگه رر شهرستان تربتحيدريه برابار باا

خاک ،از مطالعات تفصايلی دقياق خااکشناسای و طبقاهبنادی
اراضی ايستگاه تحقيقات كشاورزی جلگه رر و مطالعات اجماالی

 00 011هکتار میباشد كه بلش عمده اراضی آن بهصورت تپه

خاکشناسی و طبقهبندی اراضی جلگه رر تربتحيدريه و نتااي

ماهور ،سنگالخی و رشاته كاوه و فاقاد كااربری زراعای اسات،

تعداد  00 1نمونه خاک حاصل از طارح آزماون خااک ساازمان

بنابراين از كل مساحت بلش ماكور ،مطالعه در محادودهای باا

جهاد كشاورزی خراسان رضوی استلراج گرديد .طبق نتاي باه-

مساحت  11 1هکتار از زمينهايی كه قابليت كشاورزی دارد و

دست آمده ،منطقه مورد مطالعاه طباق شاکل دارای  1ساری

بهصورت زراعی ،آيش و بوته زار است ،انجام شد.

خاک میباشد .دوره رشد در منطقه مورد مطالعاه باا اساتفاده از

موقعيت جغرافيايی منطقه در عرض جغرافياايی '  0° 0تاا

اطالعات هواشناسی ايستگاه سينوپتي

ترباتحيدرياه باا روش

' 0° 10و در طول جغرافيايی ' 01° 31تا ' 03° 01واقع گرديده

فائو برآورد گرديد .با توجه به نتاي مطالعات منابع خااک عوامال

و ارتفاع متوسط منطقه از سط دريا حدود  0701متر میباشد.

مؤثر بر توليد گندم آبی و زعفران شامل بافت و ساختمان خااک،
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سنگريزه ،مقدار گچ و آه  ،پستی و بلنادی ،وضاعيت رطاوبتی

اسيديته خاک ،كاربن آلای و عناصار فسافر و پتاسايم در كلياه

خاک ،عمق خاک ،عماق آب زيرزمينای ،سايلگياری ،شاوری و

واحدهای اراضی استلراج گرديد (شکل و جدول .)0

Location
Map

شکل  -1موقعيت جغرافيايی اراضی منطقه مورد مطالعه
Figure 1- Geographical location of studied area.

شکل  -2پهنهبندی جغرافيايی سریهای خاک در منطقه مورد مطالعه
Figure 2- Geographical zoning of soil series in the studied area
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 )Givi,و سايز و

تحليل سلسله مراتبی  AHPاستفاده شد و مدلساازی و تحليال

نيازهای گياهی گندم از منابع

گيوی (1997

همکاران ( )Sys et al., 1993و نيازهای گياهی زعفران از مناابع

فضايی دادهها ،در محيط نرمافزار  ArcGIS 9.3صورت گرفات و

كافی و همکاران ( ،)Kafi et al., 2006قوث ( )Ghouth, 2013و

در نهايت ارزيابی تناسب اراضی برای كشت زعفاران در منطقاه

جعفرزاده و همکاران ( )Jafarzadeh et al., 2015و ويژگایهاای

مورد مطالعه تعيين گرديد.

اراضی و اطالعات پايه منطقه مورد مطالعه جمعآوری شد و برای

سيکل رشد محصوالت از اطالعات موجود در مركز خادمات

تعميم اطالعات بهدست آمده به نقشههای پهنهبندی ،دادههاا در

جهاد كشاورزی بلش جلگه رر و مصاحبه باا كشااورزان خباره

سيستم اطالعات جغرافيايی  GISوارد و اليههای اطالعاتی الزم

منطقه جمعآوری گرديد .اطالعاات اقليمای باا اساتفاده از آماار

تهيه شدند بهمنظور دستيابی دقياقتار باه نيازهاای اكولاوژيکی

ايسااتگاه سااينوپتي

تربااتحيدريااه در دوره آماااری  1ساااله

زعفران از روشهای تصميمگيری چند معيااره مبتنای بار روش

(  )0 7 -0 3بهدست آمد.

جدول  -1طبقهبندی خاکهای منطقه مورد مطالعه بر اساس سيستم )(Keys to Soil Taxonomy, USDA, 2010
)Table 1- Soils classification in the studied area based on the system (Keys to Soil Taxonomy, USDA, 2010

رده

زيرگروه

خانواده

سری

Order

Subgroup

Family

Series

انتیسول
Entisols

اريدیسول
Aridisols

انتیسول
Entisols

اريدیسول
Aridisols

اريدیسول
Aridisols

اريدیسول
Aridisols

انتیسول
Entisols

انتیسول
Entisols

زري

توریارتنت ها

Xeric Torriorthents

زري

هاپلوكمبي

Xeric Haplocambids

زري

توریفلونتها

Xeric Torrifluvents

سدي

هاپلوكمبي

Sodic Haplocambids

سدي

هاپلوكمبي

Sodic Haplocambids

زري

توریفلونتها

Xeric Torrifluvents

زري

توریفلونتها

Xeric Torrifluvents

زري

توریارتنتها

Xeric Torriorthents

لومی ريز ،مللوط (آهکی) ،مزي
Fine-loamy, mixed (calcareous), mesic

لومی شنی ريز ،مللوط ،مزي
Fine-loamy sandy, mixed, mesic

الی ريز ،مللوط (آهکی) ،مزي
fine-silty, mixed (calcareous), mesic

لومی ريز ،مللوط ،مزي
Fine-Loamy, mixed, mesic

رسی ريز ،مللوط ،مزي
Fine-clay, mixed, mesic

رسی ريز ،مللوط ،مزي
Fine-clay, mixed, mesic

لومی درشت ،مللوط (آهکی) ،مزي
Coarse- loamy, mixed (calcareous), mesic

لومی درشت ،مللوط ،مزي
Coarse- loamy, mixed, mesic

شيرآباد
Shirabad

جواديه
Javadieh

پيشاخور
Pishakhor

نظاميه
Nezamieh

فلرآباد
Fakhrabad

زريندشت
Zarin dashteh

سرباال
Sarballa

احمدآباد
Ahmadabad

ويژگیهای اقليمی منطقه برای گندم شاامل ،مياانگين دوره

تعياين گردياد ( )Givi, 1998و خصوصايات اقليمای ماورد نيااز

رشد ،ميانگين حداقل و حداكثر دما در دوره رشد ،ميانگين درصد

زعفران شامل ،ميانگين دما در دوره خواب ظااهری (كاه سالول

رطوبتنسبی ،سيکل رشد ،ميانگين دمای مراحل رشد رويشای و

رشد زايشی تکثير میيابد) ،ميانگين دما در دوره تمايز طرح اوليه

گلدهی ،حداقل دمای مرحله گلدهای در شاب ،حاداكثر دماای

اندامهای گل درون جوانههاا ،مياانگين دماا در دوره گالدهای،

گلدهی در روز ،ميانگين دمای مرحله رسيدگی ،ميانگين دماای

ميانگين بارندگی در دوره گلدهای ،مياانگين رطوباتنسابی در

حداقل در سردترين ماه سال و سااعات آفتاابی در سايکل رشاد

دوره گلدهی ،ميانگين دما در دوره رشد رويشی ،تعداد روزهاای

ارزیابی کیفی ،کمی و اقتصادی تناسب اراضی جلگه رخ شهرستان تربتحیدریه...
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يلبندان در دوره رشد رويشی و احتمال وقاوع يلبنادان در دوره

درجات اختصاص داده شده به هر مشلصه محاسبه و در نهايات

گلدهی زعفران استلراج گرديد.

كالس تناسب كيفی اراضی تعيين گرديد .معادله مورد استفاده در

درجه اقليمی منطقه مورد مطالعه با استفاده از معادلههاای 0

اين پژوهش باهجاای اساتفاده از روشهاای معماولی ،اساتوری

 .(Bagheri-Bodaghabadi,تناساب

) (Storie, 1976و يا ريشه دوم ( )Khidir, 1986كاه روشهاای

اقليم

قديمیتری میباشند و متأسفانه در اكثر مطالعات از آنها استفاده

و محاسبه گرديد

)2011

ويژگیهای اقليمی هر منطقه نيز از طريق محاسبه شاخ
و درجه اقليمی تعيين میگردد.
()0

میشود از معادله روش كالوگيره
CR = 1.6CI If: CI<25

()

و اشکاالت دو روش قبلی را برطرف نموده ،استفاده شده است.
مقايسه باين ساه روش پارامتريا

CR = 0.9CI+16.67 If: 25<CI<92.5

كه در آن  CRدرجه اقليم 0و  CIشاخ

اقليم میباشد.

)2002

 (Kalogirou,كه خطاها
اساتوری ،ريشاه دوم و

كالوگيره جهت تعياين تناساب كيفای اراضای ،نشاان داد روش

نوع نظام بهرهبرداری اراضی زراعی در منطقه مورد مطالعاه

كالوگيره بيشترين انطبااق را باا واقعيات موجاود بارای ارزياابی

بدين شرح است كه ال ) كشت گندم آبی پائيزه ،با دو نوع نظاام

تناسب اراضی داشته و میتواند بهعنوان قابل اعتماادترين روش

بهرهبرداری شامل كشاورزان بزرگ مال

و كشت كامالد مکانيزه

و با هدف فروش به دولت و كشاورزان خرده مال

با كشت نيمه

پارامتري

در ارزيابی كيفی اراضی اساتفاده شاود (

Sicat et al.,

 ،)2005; Bagherzadeh et al., 2013بنابراين در اين پژوهش از

مکانيزه بهمنظور توليد برای فروش مازاد بر خانواده به كارگزاران

روش كالوگيره كه بهصورت معادله میباشد ،استفاده گرديد:

خريد گندم .عملکارد گنادم در مازارع بازرگ ماالکين و كاامالد

()

مکانيزه بين  0تا  3تن در هکتار و در مزارع خرده ماالکين و ياا

)I=S*F*A*T*W*C*/100(n-1

كه در آن  Iشاخ

اراضی :S ،درجاه پارامترهاای فيزيکای

اراضی كه با محدوديتهای خاكی مواجهاند باين  /0تاا  0تان

خاک :F،درجه پارامترهای شيميايی خاک :A ،درجاه خصوصايات

دهه است

درجااه توپااوگرافی :W ،درجااه

متغير میباشد .ب) زعفران :اين محصول كمتر از ي

شااوری و قليائياات خاااک،

:T

در منطقه كشت میگردد و بيشاتر در اراضای كشااورزان خارده

خصوصيات رطوبتی خاک و  :Cدرجاه خصوصايات اقليمای مای

و در بلشی از اراضی بزرگ مالکين ،كشت آن بيشتر باه-

باشد؛ و  nتعداد كل پارامترهای مورد بررسی مایباشاد .ارزياابی

صورت سنتی انجام میگردد و توليد برای مصرف خانواده و مازاد

كمی با محاسبه پتانسيل توليد هار محصاول توساط روش فاائو

آن با هدف فروش در بازار آزاد مایباشاد .بعضااد باهدليال عادم

( )Sys et al., 1991و استفاده از معادله  1برآورد و مورد محاسابه

اطالعات كافی كشاورزان از شرايط اقليمی و آب و خاک مساتعد

قرار گرفت:

مال

اين محصول ،در برخی قطعات كشت عملکرد اقتصاادی نداشاته

(Y = [(0.36bgm. KLAI. Hi) / ((1/L)+ 0.25Ct)] )1

كه عمده دليل آن عدم تناسب اراضی برای اين محصول اسات.

در اين معادله Y ،تولياد محصاول ) bgm ،(kg.ha-1حاداكثر

دامنه توليد زعفران در منطقه بين  /0تا  1كيلاوگرم مایباشاد.

توليد ماده خشا

) KLAI ،(CH2O/ha.yearضاريب

طبقهبندی كيفی تناسب اراضی برای كشت گندم آبی و زعفاران

تصحي شاخ

باه روش پارامتريا

فاائو ( )Sys et al., 1993و باا اساتفاده از

ناخاال

سط برگ Hi ،ضريب برداشت L ،طول فصال

رشاااد (روز) و  Ctضاااريب تااانفس مااایباشاااد

(Bagheri-

 .)Bodaghabadi, 2011مقدار توليد پيشبينای شاده از حاصال-
1- Climatic rating
2- Climatic index
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ضرب شاخ

خاک 0و ميزان توليد پتانسيل حاصال مایشاود.

تهيه گرديد.

ميزان توليد واقعی با استفاده از اطالعاات مركاز خادمات جهااد

نتاي مطالعه نشان داد كه منطقه جلگاه رر از نظار اقليمای

كشاورزی و مشورت باا كشااورزان منطقاه بارآورد گردياد و بار

اقليم  10/10و برای زعفران باا

برای كشت گندم آبی با شاخ

اقليم  10/11برای هر دو محصول دارای تناسب مناسب

اساس راهنمای سايز ( ،)Sys et al., 1991ميزان توليد بحرانای و

شاخ

كميت حدود كالس اراضی بهترتيب مقابل تعيين گرديد :مرز بين

( )S1میباشد ،لاا ،منطقاه ماورد مطالعاه جهات كشات ايان دو

كالسهای  S1و  75 ،S2درصد ميزان توليد پتانسيل ،مارز باين

محصول محدوديت چندانی ندارد .نتاي همچنين نشان داد ،هار

كالسهای  S2و 0/1 ،S3برابر توليد بحرانی و مرز بين كاالس-

چند منطقه از نظر خصوصيات فيزيکی خاک برای كشات گنادم

های  S3و  Nبه اندازه  1/3توليد بحرانی.

مناسب اسات ولای محادوديتهاايی شايميايی خااک از جملاه

با توجه به ميزان توليد برآورد شده و در نظر گرفتن هزينهها

اسيديته باال (در اكثر اراضی) و شاوری (در برخای از واحادها) و

و قيمت واحد توليد ،ميزان سود ناخال

هار محصاول در واحاد

همچنين مشکل پستی و بلندیها (توپوگرافی) امکان كشت اين

اراضی محاسبه شد .آناليز سود ناخال

در اين بررسی بر اسااس

محصول را كاهش میدهد .طبق پهنهبندی تناسب اراضای باه-

قيمتهای سال  30انجام گرديد .در نهايت پهناهبنادی تناساب

دست آمده در جدول  ،منطقه جلگاه رر بارای زراعات گنادم،

اراضی در هر ي

از واحدهای اراضای باا اساتفاده از روشهاای

زمينآماری تهيه گرديد .راي ترين روشهای درونيابی اساتفاده

دارای سه كالس تناسب مناسب ،متوسط و كم میباشد.
نتاي تحقيق نشان داد كه كشت زعفران در دشت جلگاه رر

شده در كشاورزی ،روش وزندهی عکس فاصله و كريجيناگ

در مقايسه با گندم با محدوديتهای بيشتری از نظر خصوصايات

است ( )Gupta et al., 1997و مناسبتارين گزيناه بارای تهياه

خاكی مواجه است .از جمله مهمترين محدوديتها ،میتاوان باه

Ayoubi

بافت خاک ،شوری ،اسيديته باال و توپوگرافی اشااره نماود ،باه-

 ،)et al., 2007بنابراين در اين پژوهش برای تهيه نقشاه پهناه-

طوریكه بافت سنگين خاک و شوری در برخی واحدها بيشترين

بندی از روش كريجينگ در نرمافزار  ArcGIS 9.3استفاده شد.

عامل محدودكننده كشت اين محصول در منطقه محسوب مای-

پهنهبندی خصوصيات خاک روش كريجينگ میباشد (

گردد ،لاا در بيشتر اراضی ،كشت زعفران از تناسب متوساط

()S2

نتايج و بحث

برخوردار بوده و حتی در برخی از اراضای باهوياژه در واحادهای

ارزیابی کیفی

(  0/ ، / ،0/1 ، /1 ،1/و  ) /0به دليل شوری زيااد ،شارايط

پس از جمعبندی منابع و تجزياه و تحليال دادههاا ،بررسای

نامناسبی دارد (شکل  .)1نتيجه اين تحقياق بياان مایدارد كاه

تمامی پارامترهای مؤثر در ارزيابی كيفی منااطق مساتعد كشات

بايستی كشاورزان در انتلاب اراضی بارای كشات دقات الزم را

محصوالت انجام پايرفت ،در نهايت كالسهای تناساب كيفای

مباول و از توسعه بیرويه اين محصاول خاودداری نمايناد و باا

از واحدها تعيين (جدول ) و نقشه ارزيابی كيفی و كمی

اطالعات كافی و آگاهی از وضعيت اراضی نسبت به كشات ايان

هر ي

تناسب اراضی برای گندم و زعفران طبق شکلهای  0 ،1 ،و 1
1- Soil index
2- Inverse distance weighting
3- Kriging

محصول اقدام نمايند.
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 ارزيابی کيفی تناسب اراضی برای گندم و زعفران-2 جدول
Table 2- Qualitative evaluation of land suitability for wheat and saffron

واحد
اراضی

شاخص

Lands
unit

اقليم

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
5
6.1
6.2
7.1
7.2
8.1
8.2
8.3
8.4

Climate
index
81.68
81.68
81.68
81.68
81.68
81.68
81.68
81.68
81.68
81.68
81.68
81.68
81.68
81.68
81.68
81.68
81.68
81.68
81.68
80.68
80.68

زعفران آبی

گندم آبی

Irrigated saffron

Irrigated wheat

کالس اقليم
Climate
class
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1

شاخص
اراضی
Land
index
64.22
66.23
49.12
52.46
58.98
51.12
46.21
52.12
44.14
32.23
44.97
46.12
52.75
68.24
71.01
56.41
58.14
60.56
58.14
56.65
57.01

کالس کيفی

شاخص اقليم

کالس اقليم

Qualitative
class

Climate
index

Climate
class

S2sct
S2sct
S3sct
S2nc
S2nc
S2nct
S3nc
S2nct
S3nct
S3nc
S3nc
S3nct
S3nc
S2snc
S2sct
S2sc
S2sct
S2sct
S2sc
S2sc
S2sct

85.05
85.05
85.05
85.05
85.05
85.05
85.05
85.05
85.05
85.05
85.05
85.05
85.05
85.05
85.05
85.05
85.05
85.05
85.05
85.05
85.05

S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
. توپوگرافی و اسيديته میباشد، شوری، بهترتيب بيانگر خصوصيات فيزيکی خاکc،t،n،s عالئم
S, n, t and c indicate soil physical, salinity, topography and acidity properties.

شاخص
اراضی
Land
index
59.71
56.78
48.16
45.98
45.27
43.05
69.08
63.02
61.96
49.89
66.36
62.05
47.88
65.57
60.01
72.51
52.12
76.11
77.21
78.15
70.52

 پهنهبندی جغرافيايی کالسهای تناسب کيفی اراضی در منطقه مورد مطالعه برای کشت گندم آبی-3 شکل
Figure 3- Geographical zoning of land qualitative suitability in the studied area for wheat.

کالس کيفی
Qualitative
class
S2s
S2st
S3st
S3nc
S3nc
S3ct
S2nc
S2nct
S2nct
S3nc
S2nc
S2nct
S3nc
S2nc
S2sct
S2c
S2ct
S1ct
S1c
S1c
S2ct

012

نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،7شماره  ،1بهار 1931

شکل  -4پهنهبندی جغرافيايی کالسهای تناسب کيفی اراضی در منطقه مورد مطالعه برای کشت زعفران
Figure 4- Geographical zoning of land qualitative suitability in the studied area for saffron.

شکل  -5پهنهبندی جغرافيايی کالسهای تناسب کمی اراضی در منطقه مورد مطالعه برای کشت گندم آبی
Figure 5- Geographical zoning of land quantitative suitability in the studied area for wheat.

ارزیابی کیفی ،کمی و اقتصادی تناسب اراضی جلگه رخ شهرستان تربتحیدریه...
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شکل  -6پهنهبندی جغرافيايی کالسهای تناسب کمی اراضی در منطقه مورد مطالعه برای کشت زعفران
Figure 6- Geographical zoning of land quantitative suitability in the studied area for saffron.

زعفران در بيشتر اراضی دارای تناساب متوساط ( )S2باوده و در

ارزیابی کمی تناسب اراضی

ابتدا پتانسيل توليد گندم و زعفران با اساتفاده از پارامترهاای

مجموع  0درصد از اراضی در كاالس مناساب و مساتعد بارای

اقليمی و روش فائو تعيين گرديد ( )Givi,1998كه مقدار آن باه-

كشت زعفران 01 ،درصد از اراضی نسبتاد مناسب و  1درصاد از

ترتيب برای گنادم و زعفاران در منطقاه ماورد مطالعاه 0 11

اراضی (برابر با  00111هکتار) در كالس باا تناساب كام بارای

كيلااوگرم (دانااه) و  0 /كيلااوگرم (كاللااه زعفااران) در هکتااار

كشت قرار داشته و توليد در اين اراضی اقتصادی نلواهد بود.

محاسبه گرديد .ميانگين پتانسيل عملکارد گنادم آبای در ساط
استان خراساان رضاوی  1311كيلاوگرم مایباشاد

& (Nasiri

درحالیكه تناسب كمی عمده اراضی بارای محصاول گنادم
نسبتاد مناسب بوده (11

هکتار) و كمتر از  01درصد از اراضی

) Koocheki, 2009اين درحالی است كه ميانگين پتانسيل تولياد

در وضعيت تناسب كم قرار گرفت ،با توجه باه حساسايت بيشاتر

گندم آبی در استان تهران  01111كيلوگرم بهدست آماده اسات

زعفاران بااه شاوری و بافاات خااک ،واحاادهای اراضای (شااامل

 .(Mozaffarian,مقايسااه نتاااي نشااان داد كااه توليااد

واحاادهای اراضاای  1/0 ، /1 ، / ، /0 ،0/و  )1/در كااالس

پتانسيل هر محصول در هر منطقاه تاابع تشعشاع خورشايدی و

تناسب كم ( )S3قرار گرفت (جدول ) .كالسهای كمای بارای

ساير پارامترهای اقليمی است.

محصول زعفران عموماد همسط و باالتر از كاالسهاای كيفای

)2008

در مرحله بعد ،حدود كالسهاای كمای تناساب اراضای بار

تناسب اراضی آنها بود ،احتماالد علت آن كوچ بودن مازارع (و

اساس ميزان توليد پتانسايل و بار طباق روش پيشانهادی فاائو

مديريت سادهتر) كشت اين محصول در منطقاه مایباشاد زيارا

محاسابه ( )Sys et al., 1991و خالصاه نهاايی آن در جادول

كشت زعفران عموماد در مزارع كشاورزان پيشرو صورت میگيرد.

آورده شد .نتاي ارزيابی كمی تناساب اراضای نشاان داد كاه در

اين نتيجهگيری با نتاي مطالعات گيوی ( )Givi, 1998و جالليان

دشت جلگه رر ،كالس كمای تناساب اراضای بارای محصاول

 )Jalalianمطابقات دارد .بار اسااس

و همکااران (et al., 2007

014

نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،7شماره  ،1بهار 1931

نتاي اين تحقيق بهنظر میرسد كاه احتمااالد باهداليال شارايط

نسبت به زعفران بيشتر باشد.

مناسب خاک و اقليم منطقه ،توليد پيشبينیشده محصول گنادم
جدول  -3ارزيابی کمی تناسب اراضی برای گندم و زعفران
Table 3- Quantitative evaluation of land suitability for wheat and saffron

زعفران

گندم
Wheat

کالس کمی
Quantitativ
e class

شاخص
اراضی

واحد

Saffron

توليد واقعی
Actual
production

توليد پيشبينی

شاخص

کالس کمی

شده

Quantitativ
e class

Predicted
production
6163
6655
5488
5637
5305
5155
8224
7481
7351
5729
7891
7485
5635
7794
7112
8050
6145
9208
9343
9459
8198

اراضی
Lands
index
64.22
66.23
49.12
52.46
58.98
51.12
46.21
52.12
44.14
32.23
44.97
46.12
52.75
68.24
71.01
56.41
58.14
60.56
58.14
56.65
57.01

توليد واقعی
Actual
production

توليد پيشبينی

اراضی

شده

Land
s unit

Predicted
production
7.9
8.0
3.8
5.2
7.8
7.4
3.5
6.1
4.0
2.1
3.9
4.3
6.3
10.8
11.1
5.9
6.6
7.1
6.9
6.5
5.6

Lands
index
4.3
S2
5500
59.71
S2
4.4
S2
6150
56.78
S2
2.8
S3
4720
48.16
S3
3.1
S2
4900
45.98
S3
4.2
S2
4850
45.27
S3
2.9
S2
4650
43.05
S3
2.7
S3
7250
69.08
S2
3.3
S2
6600
63.02
S2
2.6
S3
6200
61.96
S2
0.0
S3
4950
49.89
S3
2.7
S3
6850
66.36
S2
2.8
S3
6350
62.05
S2
3.2
S2
4900
47.88
S3
S0
4.9
6550
65.57
S2
S0
5.7
6150
60.01
S2
4.2
S2
6980
72.51
S2
4.3
S2
5350
52.12
S2
4.5
S2
7400
76.11
S1
4.2
S2
7500
77.21
S1
4.1
S2
7550
78.15
S1
4.4
S2
7050
70.52
S2
 S2 ،S1و  S3بهترتيب كالس مناسب ،نسبتاد مناسب و با تناسب كم میباشد ،ارقام توليد به كيلوگرم بر هکتار است.
S1, S2 and S3 are suitable, fairly suitable and low suitable class, respectively. Production data are in kilogram per hectare.

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
5.0
6.1
6.2
7.1
7.2
8.1
8.2
8.3
8.4

واحدها برای محصوالت گندم و زعفران بهترتيب در شکلهاای

ارزیابی تناسب اقتصادی

ابتدا محدوده كالسهای تناسب اقتصاادی بارای واحادهای
ملتل  ،بر اساس حداكثر سود ناخال

شاد

در منطقه مشال

(جداول  1و  )0و سپس پهنهبندی موقعيت جغرافيايی هر ي

 7و  1نشان داده و در نهايت كاالس نهاايی تناساب اقتصاادی
طبق جدول  1تعيين گرديد.

از

جدول  -4ميانگين هزينههای متغير برای محصول گندم و زعفران
Table 4- Average variable costs for wheat and saffron

گندم

زعفران

محصول

Wheat

Saffron

Crop

28157300

97400000

جمع هزينههای متغير

12705

45000000

)Total variable costs (Rial

قيمت هر واحد توليد
)Price per production unit (Rial per Kilogram

ارزیابی کیفی ،کمی و اقتصادی تناسب اراضی جلگه رخ شهرستان تربتحیدریه...

جدول  -5حداکثر سود ناخالص و محدوده تناسب اقتصادی برای محصول گندم و زعفران
Table 5- Maximum gross profit and suitability economic range for wheat and saffron

کالس تناسب

حداکثر سود ناخالص
)Maximum gross profit (Rial

S1

Suitability class
S2

محصول
S3

N

95922750

71942063

47961375 - 71942063

0 - 47961375

>0

2565000000

1923750000

1282500000 - 1923750000

0- 1282500000

>0

شکل  -7پهنهبندی جغرافيايی تناسب اقتصادی اراضی در منطقه مورد مطالعه برای کشت گندم آبی
Figure 7- Geographical zoning of land economic suitability in the studied area for wheat.

شکل  -8پهنهبندی جغرافيايی تناسب اقتصادی اراضی در منطقه مورد مطالعه برای کشت زعفران
Figure 8- Geographical zoning of land economic suitability in the studied area for saffron.

Crop

گندم
Wheat

زعفران
Saffron
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جدول  -6کالسهای تناسب اقتصادی اراضی برای محصول گندم و زعفران
Table 6- Land suitability economic classes for wheat and saffron

گندم

زعفران

Wheat

Saffron

واحد

کالس تناسب

سود ناخالص

توليد واقعی

کالس تناسب

سود ناخالص

توليد واقعی

Suitability class
S2
S2
S2
S3
S3
S3
S1
S1
S2
S2
S1
S1
S3
S1
S2
S1
S2
S1
S1
S1
S1

Gross profit
69877500
78135750
59967600
62254500
61619250
59078250
92111250
83853000
78771000
62889750
87029250
80676750
62254500
83217750
78135750
88680900
67971750
94017000
95287500
95922750
89570250

Actual production
5500
6150
4720
4900
4850
4650
7250
6600
6200
4950
6850
6350
4900
6550
6150
6980
5350
7400
7500
7550
7050

Suitability class
S2
S2
S3
S2
S2
S2
S3
S2
S3
S3
S3
S3
S2
S1
S1
S2
S2
S2
S2
S2
S2

Gross profit
1935000000
1980000000
1260000000
0
0
0
1215000000
1485000000
0
0
1215000000
1260000000
0
2205000000
2565000000
1890000000
1935000000
2025000000
1890000000
1845000000
1980000000

Actual production

در مجموع نتاي نشان داد علیرغام آنكاه اراضای از نظار
كيفی و اقليمی برای گندم شرايط مناسبتری نسبت به زعفاران

4.3
4.4
2.8
0.0
0.0
0.0
2.7

3.3
0.0

0.0
2.7
2.8
0.0

4.9
5.7
4.2
4.3
4.5
4.2
4.1
4.4

اراضی
Lands unit
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
5
6.1
6.2
7.1
7.2
8.1
8.2
8.3
8.4

محصااوالت زعفااران و گناادم ذكاار گرديااد تااا متوليااان بلااش
كشاورزی بتوانند از نتاي آن بهرهمند گردند.

دارند ،ولی از نظر كمای و اقتصاادی در تماامی واحادها ،مزيات

در مطالعات تعيين مناطق مستعد كشت زعفاران ،در بيشاتر

نسبی و اقتصادی زعفران بيشاتر از گنادم اسات .بررسای علال

روشهااا تأكيااد باار روشهااای سلساالهمراتباای و يااا روشهااای

گسترش كشت محصول زعفاران در ناواحی كوهساتانی اساتان

تصميمگيری چندمعياره است ،اساساد در اينگونه مطالعات تماامی

گلستان نيز نشان داد نسبت درآمد محصول زعفاران باه سايب-

عواماال مااؤثر در امکااانساانجی كشاات محصااول مطااابق بااا

زمينی  1و به غالت  1/7برابر بوده بهطوریكاه باين اساتقبال

استانداردهای ارزيابی تناسب اراضی بينالمللی از جمله روش فائو

كشاورزان نسبت به كشت زعفران و شرايط اقتصادی آن ارتبااط

در نظر گرفته نمیشود .در پژوهش حاضر اين نقيصه رفع گرديده

معنیداری در سط  33درصد بهدست آمد (.)Adeli, 2015

و از تمامی عوامل مؤثر در تناسب اراضی استفاده گرديد تاا باه-
عنوان الگويی مناسب ،در مطالعات مشاابه در سااير نقااط ماورد

نتيجهگيری

استفاده قرار گيرد.

بعضاد مطالعات انجام شده برای تعيين مناطق مساتعد كشات

نتاي اين پژوهش نشان داد كه كشت زعفران در منطقاه در

بر اساس عوامل اقليمی و يا ارزيابی كيفی اراضی بوده و از جنباه

مقايسه با گندم با محدوديتهاای بيشاتری از نظار خصوصايات

كمی و اقتصادی كمتر به موضوع پرداختاه شاده اسات .در ايان

خاكی مواجه است ،در برخی واحدها بيشترين عامل محدودكننده

پااژوهش تمااامی پارامترهااای كيفاای ،كماای و اقتصااادی باارای

كشت زعفران ،شوری و بافت خاک بود.

ارزیابی کیفی ،کمی و اقتصادی تناسب اراضی جلگه رخ شهرستان تربتحیدریه...
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كالسهای كمی بارای محصاول زعفاران عمومااد بااالتر از

همواره طرح خودكفايی گنادم ،ماورد توجاه و حمايات متولياان

كالسهای كيفی تناسب اراضی آن ها میباشد .بهنظر مایرساد،

بلش كشاورزی قرار گرفته و محصوالتی چون زعفاران كاه در

دليل اين امر كوچ بودن مزارع و مديريت سادهتر بارای كشات

شرايط استان خراسان رضوی با عنايت به وضاعيت مناابع آب و

اين محصول در منطقه باشد.

خاک مزيت نسبی بيشتر دارد ،كمتر مورد توجه بوده است.

علیرغم آنكه اراضی از نظر كيفای و اقليمای بارای گنادم

پيشنهاد می شود با توجه نقش و جايگاه زعفاران در اساتان

شرايط مناسبی دارناد ،ولای در تماامی واحادها مزيات كمای و

خراسان رضوی الزم است نسبت باه تعياين دقياق پهناهبنادی

اقتصادی زعفران بيشتر از گندم بهدست آمد.

مناطق مناسب ،نسبتاد مناسب و با تناسب كم و كاامالد نامناساب

اين پژوهش نشان داد با ارزيابی تناسب اراضی و تهيه نقشاه

برای كشت زعفران اقدام و باا معرفای منااطق مناساب كشات

پهنهبندی جغرافيايی تناسب كيفی ،كمی و اقتصاادی ،مایتاوان

زعفران در استان بهمنظور برنامهريزی برای سازمانهای اجرايی

ضمن تعيين توان توليد و تعيين مناطق مستعد كشت ،مشال

(سازمان جهاد كشاورزی) و مراكاز تحقيقااتی و متولياان بلاش

نمود كه برای توساعه كشات گنادم و باهوياژه زعفاران از نظار

كشاورزی و بهويژه بهرهبرداری كشاورزان از نتاي آن از ريسا

پارامترهای ملتل چه مشکالت و محدوديتهايی وجاود دارد و

توليد و زيان اقتصادی كشاورزان جلوگيری شود.

چه مناطقی برای كدام ي

از محصوالت ،مزيت نسبی بيشاتری

دارد.
با توجه به نبود برنامه الگوی كشات و برناماهريازی مادون،
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Abstract
Identifying optimal use of resources and in line with the production capacity of any land is an
important step in achieving sustainable development while preserving the ecological system. The
purpose of this study is to determine the quality, quantity and economic suitability of Torbat
Heydarieh lands (Rokh plain) in the Khorasan Razavi province for wheat (Triticum aestivum) and
saffron (Crocus sativus) cultivation. For this purpose, climate condition and soil properties in the
study area were compared with requirements of wheat and saffron. Thus, qualitative suitability was
determined by using the FAO method and GIS according to the parametric method of Kalogirou.
Quantitative and economic evaluation was done based on actual yield in each agricultural unit and
gross profit per unit area, respectively. The results showed that in this area despite the fact that
climate index and yield potential are high, but qualitative suitability is moderate because of soil
properties restriction, and this restriction is higher for saffron. The results showed that quantitative
suitability class is equal or higher than qualitative suitability especially for saffron. Economic
results showed that saffron was more profitable than wheat, but its expansion was restricted
because of soil limitations. Therefore, its cultivation is not recommended. Performing corrective
actions and improving soil properties in most units can increase production efficiency.
Keywords: Production Capacity, Khorasan Razavi, Parametric Method of Kalogirou
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