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تناسب اراضی منطقه گلفرج جلفا براي کشت چغندرقند با استفاده از سیستم 

 ايمدیترانه

 
  ۴، حسن محمدي٣منصور عمرانی،  ٢، حمیدرضا ممتاز١*مسلم ثروتی

  

 )15/10/1393تاریخ پذیرش:   07/02/1393تاریخ دریافت: (

  

 
  چکیده

هـاي  شناسـایی مکـان  نبع غذایی سالم و پر انرژي اسـت.  یک م شود ومیاستفاده  زودر درجه اول براي تولید ساکار چغندرقند

 "ارزیـابی تناسـب اراضـی و مخصوصـا     از اهمیت فراوانی برخوردار است که در ایـن میـان   ارزش بامناسب براي تولید این گیاه 

اي سیسـتم مدیترانـه   هدف از این تحقیق کـاربرد از ابزارهاي مهم و اساسی باشد.  تواند یکیمی اي (میکرولیز)سیستم مدیترانه

شرقی (گلفـرج  هکتار واقع در استان آذربایجان 7990اي به وسعت چغندرقند در منطقهبراي کشت براي ارزیابی تناسب اراضی 

اقلیمـی،  زیسـت هـاي  ترتیـب محـدودیت  واحد اراضی اخذ و به 17اي و آزمایشگاهی از هاي مزرعه، دادهبدین منظور. بودجلفا) 

وري چغندرقند تعیین شد. با استفاده از پارامترهـاي مـوثر در هـر مـدل از     یابی تناسب اراضی براي تیپ بهرهکالس قابلیت، ارز

هـاي قابلیـت و ارزیـابی کیفـی اراضـی      هاي بیواقلیمی، کالسیب محدودیتترتبهاي (ترازا، سرواتانا و آلماگرا)، سیستم مدیترانه

پـذیر  درصدي امکـان  40تا  20ست که کشت دیم چغندرقند با کاهش عملکرد تعیین شدند. نتایج مدل ترازا موید این مطلب ا

جـویی در مصـرف   گیاه به آب آبیاري موجب صـرفه  حساسزمانهاي مدیریتی مانند تعیین . همچنین رعایت برخی توصیهاست

هـاي سـرد   روي گیاه در مـاه شود و نیاز به کشیدن نایلون بر آب بدون هرگونه تأثیر منفی در میزان عملکرد ساالنه محصول می

ارزیـابی   کشـاورزي مسـتعد تشـخیص داده شـدند.     باشد. بر اساس نتایج مدل سرواتانا همه اراضی براي اهدافسال ضروري می

 1/8، 9/39، 3/24ترتیـب  اده از مدل آلماگرا نشان داد که بـه وري چغندرقند با استفکیفی تناسب اراضی مستعد براي تیپ بهره

بافـت و کربنـات    هايبه دلیل محدودیت مناسب مناسب و نا نسبتاًهاي عالی، مناسب، راضی به ترتیب در کالسدرصد ا 7/27و 

تواند در منطقه مطالعـاتی، جهـت فرمولـه کـردن کشـاورزي      هاي برسد که سیستم مدیترانهیمنظر در کل به بندي شدند.طبقه

 پایدار مفید باشد.

  

  ايب اراضی، کشاورزي پایدار، مدیترانهچغندرقند، تناس کلیدي: واژه هاي
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  مقدمه

ترین منـابع  همراه نیشکر مهمبه Beta vulgaris چغندرقند

اي اسـت بـا   باشند. ساکارز فـرآورده یدکننده ساکارز میتول

داري بـاال کـه ایـن    کنندگی و قابلیـت نگـه  خاصیت شیرین

دهنده یا افزودنی عنوان اجزاء تشکیلدهد تا بهامکان را می

هـا و مــواد داروئــی  در طیـف وســیعی از غـذاها، نوشــیدنی  

از طرفـی ارزیـابی    .)Cooke & Scott, 1993(مصرف گردد 

شود، ضمن اینکه بیشترین استفاده تناسب اراضی باعث می

از اراضی مورد نظر صورت گیرد و اراضی براي آیندگان نیز 

دد. در واقع ارزیابی تناسب اراضـی  و تخریب نگر شده حفظ

فرآیند در ایجاد مدیریت پایـدار در یـک منطقـه     ترینمهم

ین روش بـراي  تـر متـداول ). Baninemeh, 2003( باشدمی

باشـد  ) مـی FAO, 1976ارزیابی تناسب اراضی روش فـائو ( 

 ,Sys et al., 1991a( که بر این اساس، سایس و همکـاران 

1991b, 1993)  براي ارزیابی اراضی با تاکیـد  دستورالعملی

هـاي کشـت آبـی و دیـم در سـه جلـد منتشـر        بر استفاده

که جدول مربوط به چغندرقنـد در جلـد   از آنجایی نمودند.

سوم موجود نیست و تهیه ایـن جـداول نیـز کـار سـخت و      

 یـا 1هاي سیسـتم میکرولیـز  باشد، لذا از مدلبري میزمان

-اي این منظور مـی بر ٢ايمدیترانه سیستم ارزیابی تناسب

عنـوان شـکل   هـا بـه  توان استفاده کرد. در این راستا مـدل 

اي، هاي رایانهي از واقعیت بوده و در قالب برنامهاشده ساده

هـاي  وري را بـا اسـتفاده از ویژگـی   میزان تناسب تیپ بهره

 De la Rosaکنند (اراضی در واحدهاي مختلف تعیین می

et al., 1992; Yehia, 1998  .(  

عنـوان  اي بـه گیري مدیترانهسیستم تصمیم 1990در سال 

نظـر  هاي ارزیابی کیفـی اراضـی، تحـت   اي از روشمجموعه

هـاي  نویسی شـده و در سـال  کشورهاي اتحادیه اروپا برنامه

گیـري در دامنـه   عنوان یک ابزار مفید براي تصمیماخیر به

ذکر است، واسـنجی ایـن   کار رفته است. الزم بهه وسیعی ب

 Deمدل در نواحی مختلف سویل اسپانیا انجام شده است (

la Rosa et al., 2004 .(  در دو مـدل،   12 سیسـتم در ایـن

وجـود   پـذیري  حساسیت به تخریببخش تناسب اراضی و 

براي ارزیابی  5و آلماگرا 4، سرواتانا3داشته که سه مدل ترازا

وري کشـاورزي کـاربرد   هاي بهرهکیفی تناسب اراضی تیپ

                                                
1 - MicroLESE DSS 
2 - Mediterranean Land Suitability 
3- Terraza 
4- Cervatana 
5- Almagra 

هاي بیـواقلیمی، مـدل سـرواتانا    ند. مدل ترازا محدودیتدار

هاي کشاورزي و مـدل آلمـاگرا   قابلیت اراضی براي کاربري

وري هـاي بهـره  کالس کیفی تناسب اراضـی را بـراي تیـپ   

 Darvish etنمایند. درویـش و همکـاران (  خاص تعیین می

al., 2006وري گنــدم، هــاي بهــره) تناســب اراضــی تیــپ

مینی، یونجـه و آفتـابگردان را در سـواحل    زمرکبات، سیب

بارکاي کشـور مصـر بـا اسـتفاده از مـدل آلمـاگرا انجـام و        

گزارش کردند که اراضی مورد مطالعه بـراي کشـت گنـدم،    

و بـراي   1S 6زمینی داراي تناسـب زیـاد  آفتابگردان و سیب

  وري مورد مطالعه، تناسب کمتري دارد.  هاي بهرهسایر تیپ

) تناسـب اراضـی   Wahba et al., 2007وهبـا و همکـاران (  

هاي مختلف را با اسـتفاده از سیسـتم   یرگروهزهایی با خاك

وري ذرت و آفتـابگردان  هـاي بهـره  اي بـراي تیـپ  مدیترانه

هـا  و نتیجه گرفتند کـه ایـن خـاك    قراردادندمورد ارزیابی 

وري فـوق در کـالس نامناسـب قـرار     هـاي بهـره  براي تیپ

 ترین عامل محدود کننده است.  داشته و توپوگرافی مهم

ــأثیر Shahbazi et al., 2008bشــهبازي و همکــاران ( ) ت

هاي اسـتعداد اراضـی را در   تغییرات اقلیمی بر روي کالس

ترتیـب شـامل اراضـی    اي بهخشک و مدیترانهدو اقلیم نیمه

شهرستان اهر (ایران) و سـویل (اسـپانیا) بـا اسـتفاده از دو     

ررسی و نشان دادند که فقط استعداد مدل سرواتانا و ترازا ب

هاي اراضی شهرستان اهر فقـط بـراي کشـت    برخی قسمت

مناسـب بـه تناسـب بحرانـی تبـدیل       نسبتاًگندم از کالس 

 ,.Shahbazi et alخواهــد شــد. شــهبازي و همکــاران ( 

2008aریـزي اسـتفاده   اي براي برنامـه ) از سیستم مدیترانه

 45فاده و گزارش کردند، بهینه از اراضی در منطقه اهر است

 بـا درصد اراضی با استفاده از مدل سرواتانا براي کشاورزي 

 Salemبندي شدند. سالم و همکاران (یت خوب کالسقابل

et al., 2008اي را در منطقه البستان کشـور مصـر   ) مطالعه

 گرا انجـام دادنـد. نتـایج نشـان داد    با استفاده از مدل آلمـا 

ن مساحت اراضـی مطالعـاتی را   بیشتری 3Sو  2Sهاي کالس

 Jafarzadehبه خود اختصاص دادند. جعفرزاده و شهبازي (

& Shahbazi, 2010      تناسـب اراضـی منطقـه صـوما را بـا (

ي هلـو انجـام و   وربهـره  یـپ تاستفاده از مدل آلماگرا براي 

هکتار از اراضی براي ایجاد بـاغ هلـو    1824گزارش دادند، 

هـاي  ر اکثـر قسـمت  مناسب اسـت و محـدودیت اراضـی د   

هایی شـیب  منطقه زهکشی و بافت خاك بوده و در قسمت

شود. هـدف از ایـن تحقیـق    تند مانع از استقرار باغ هلو می

                                                
6  - Highly Suitable 
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تعیین تناسب اراضی منطقه گلفرج جلفا، براي کشت گیـاه  

  باشد.اي میچغندرقند با استفاده از سیستم مدیترانه

 

   هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

هکتـار در شـمال    7790مورد مطالعـه بـه وسـعت    منطقه 

) واقـع  1شرقی در شهرستان جلفا (شـکل  استان آذربایجان

شده است. این اراضی به لحاظ مختصات جغرافیـایی بـین   

دقیقـه عـرض    46درجـه و   38دقیقـه تـا    42درجه و  38

 53درجـه و   45دقیقـه تـا    30درجـه و   45شمالی و بین 

توسـط بارنـدگی سـالیانه    دقیقه طول شـرقی قـرار دارد. م  

درجـه   6/14متر و متوسط دماي سالیانه میلی 198منطقه 

گـراد بـه   سلسیوس بوده که با افـزودن یـک درجـه سـانتی    

شـود.  متوسط دماي سالیانه هوا، دماي خـاك حاصـل مـی   

رژیم رطوبتی منطقـه  و  7بنابراین رژیم حرارتی آن ترمیک

 9ز بـا زریـک  مـر  ، اریدیک هـم 8افزار نیوهال نرم بر اساس

  شد.بامی

  

  
  

 جانمایی منطقه مطالعاتی -1شکل 

Figure 1- Site map of study area 
 

 

  هاي آزمایشگاهیمطالعات صحرایی و تجزیه

سري موجود در منطقه مطالعاتی، شامل  17 اطالعات

خاك، ذرات  گیري، بافتکشی، سیلهز وگرافی،توپ

دیم تریکی، درصد س، هدایت الکpHتر از شن، درشت

آلی نکلسیم معادل، درصد گچ و کربتبادلی، کربنات

                                                
7   - Thermic 
8  - New Hall 
9- Aridic border to Xeric 

و  آوريهاي استاندارد، جمعگیري شده با روشاندازه

سنجی شهرستان جلفا  اطالعات اقلیمی از ایستگاه باران

  .) تهیه شد1(جدول 

با توجه به  ايارزیابی اراضی با استفاده از سیستم مدیترانه

هاي اقلیمی با دیتالگوریتم این سیستم، ابتدا محدو

ترین استفاده از مدل ترازا تعیین گردید که مهم

هاي مورد استفاده در این مدل حداقل و حداکثر ویژگی

شده با روش دما، بارندگی ماهیانه، تبخیر و تعرق محاسبه

 وایت، موقعیت جغرافیایی و ضرایب گیاهی محاسبهتورنت

) Farshi et al., 1997وسیله فرشی و همکاران ( شده به

باشد. بنابراین بسته به نوع محصول و نیاز ) می2(شکل 

آبی، درصد کاهش تولید نسبت به تولید پتانسیل محاسبه 

درصد،  20شود و بر اساس میزان کاهش تولید کمتر از می

- درصد به 60درصد و بیشتر از  60- 40درصد،  20-40

کالس گیرد. قرار می  4hتا  1hهاي ترتیب در یکی از کالس

 6هایی که دما کمتر از خطر یخبندان بر اساس تعداد ماه

که يرطوهگردد، بشده می درجه سلسیوس است محاسبه

 5و بیشتر از  2-5، 0-2هاي یخبندان صفر، تعداد ماه اگر

-قرار می 4fتا  1fهاي ترتیب در یکی از کالسماه باشد، به

یب دو هاي بیوفیزیکی نهایی به وسیله ترکگیرد. کالس

نسبتاً  ،1Cهاي متناسب صورت کالسالذکر، بهکالس فوق

تعیین گردید  4Cمتناسب  و نا 3Cبحرانی  ،2Cمتناسب 

)De la Rosa, 1992(.  



 ... تناسب اراضی منطقه گلفرج جلفا براي کشت

 4

  )1362-1391میانگین اطالعات هواشناسی منطقه جلفا ( -1 جدول

Table 1- Summary of climate database results of Golfaraj station 

  ماه

Moon 

میانگین بارندگی  

)mm( 

Mean 
Precipitation  

 )mm( تعرق و یرتبخ

Evapo 
transpiration  

 میانگین دما

)C(° 
Mean 

Temperature  

 رطوبت نسبی (%)

Relative 
Humidity 

 تعداد روزهاي یخبندان

number of 
frost days 

 January(  10.2 0 0.32 85.4 85.4( ژانویه

 February(  8.1 2.3 2.4 84.2 84.2( فوریه

 March(  21 17.7 7.9 91 91( مارس

 April(  30.5 58.6 15 76.1 76.1آوریل (

 May(  32.6 101.1 19.7 73.7 73.7می (

 June(  24.8 147.6 24.6 65.1 65.1( ژوئن

 July(  5.6 189.7 28.5 54.7 54.7( جوالي

 August(  4.2  169.1 27.7 57.4 57.4آگوست (

 September(  6.5 111.2 23 66 66( سپتامبر

 October(  19.6 54.7 15.6 77.1 77.1( اکتبر

 November(  22.5 17.5 8.4 85.3 85.3نوامبر (

 December(  12.4 3.4 3.1 85.7 85.7دسامبر (

  
  

  
 Terraza متغیرهاي ورودي مدل -2کل ش

Figures 2- Input variables for Terraza model  

 
راي مشخص شدن اراضی مستعد از تعیین پتانسیل اراضی ب

پذیرفت. در این  اراضی دیگر با استفاده از مدل سرواتانا انجام

مدل واحدهاي مختلف اراضی بر اساس فاکتورهاي موقعیت 

مکانی (شیب)، خاك (عمق موثر، کالس بافت، مقدار ذرات 

 50تر از شن، کالس زهکشی و شوري براي عمق صفر تا درشت

اساس سه پارامتر بافت، ذرات  سایش (برمتر)، خطر فرسانتی

اقلیمی که قبالً از از شن و عمق خاك)، محدودیت بیوتر درشت

هاي اراضی ) به کالس3دست آمده (شکل مدل ترازا به

 ، اراضی باS2، اراضی بااستعداد خوب S1بااستعداد عالی 

بندي شدند هدست Nمستعد و اراضی نا S3استعداد بحرانی 

)De la Rosa, 1992.( 
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  )De la Rosa and Maghaldi, 2004( ریزي مدل سرواتاناالگوریتم عمومی پایه -3شکل 

Figure 3- General scheme of the Cervatana model (De la Rosa & Maghaldi, 2004) 

 
 

) مورد 4کشت با مدل آلماگرا (شکل نهایتاً اراضی قابل

شه براي تیپ ارزیابی قرار گرفت و تناسب هر واحد نق

وري چغندرقند مشخص گردید. در این مدل میانگین بهره

صورت کدهایی وارد شدند و بر هاي اراضی بهوزنی ویژگی

اساس میزان محدودیتی که وجود داشت، در پنج کالس 

فاقد محدودیت، محدودیت کم، محدودیت متوسط، 

بندي محدودیت شدید و محدودیت خیلی شدید طبقه

  ).De la Rosa, 1992شدند (

 

  
  )De la Rosa et al. 1992( ی مدل آلماگراعمومالگوریتم  - 4شکل 

Figure 4- General scheme of the Almagra model (De la Rosa et al., 1992) 
 

  نتایج و بحث

 17نماي هاي خاك و زمینمیانگین وزنی ویژگی 2جدول 

 دهد.واحد اراضی در منطقه گلفرج جلفا را نشان می

هاي مورد مطالعه از نظر بافتی ریز تا درشت، ذرات خاك

تا  6/14درصد وزنی، آهک  25تا  2/1تر از شن درشت

زیمنس بر دسی 7/6تا  9/0درصد، هدایت الکتریکی  2/31
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تا  pH 8/7درصد و  1/14تا  2/3متر، درصد سدیم تبادلی  

ذکر است که منطقه مورد مطالعه باشد. الزم بهمی 3/8

داراي  16و  6گیري بوده و فقط واحدهاي سیلفاقد 

زهکشی کم بوده و بقیه واحدها فاقد محدودیت  محدودیت

 Soilبندي آمریکایی (زهکشی است. بر اساس کلید رده

Survey Staff 2014هاي منطقه در دو رده ) خاك

بندي ) ردهAridisolsسول () و اریديEntisolsسول (انتی

شدند.

 
 هاي اصلی خاك در واحدهاي مختلف اراضی در منطقه مطالعاتیاي از ویژگیخالصه -2جدول 

Table 2- Summary of major soil variables of the soil types characterized in the study area 

  واحد اراضی

Land unit 

 رس

Clay 
(%)  

 سیلت

Silt 
(%)  

  شن

Sand 
(%) 

  بافت

Texture 

  ذرات

mm٢>  
Coarse 

Fragment 

  هکآ

3CaCO 
(%) 

EC 
(dS/m) 

ESP 
(%) 

pH  
  رسایشف

Erosion 

1  17  27  56  SL 25  26  1.2  6.5  82  3F  
2  24.8  44  31.2  L  1.8  23.8  3.1  3.2  7.8  2F  
3  22.9  34.3  42.8  L  3.6  15.3  3.7  6.3  7.8  2F 
4  34  51  15  SiCL  3.3  24.8  1.8  10.2  8.3  2F 
5  25.8  32.8  41.4  L  3  22.5  0.9  3.1  8.1  2F 
6  46.3  38.5  15.2  C  1.6  30.4  2.7  14.1  8  2F 
7  20.8  44.2  35  L  6.1  27.8  1.6  6.5  8.1  2F 
8  16.8  27.3  55.9  SL 19.4  15.6  6.7  5.1  8  3F 
9  14  15.9  70.1  SL 35  23.4  1.8  5.3  8.2  3F 

10  11.5  25  63.7  SL 13.8  30.5  1.1  11.7  8  3F 
11  35.1  44.7  20.2  CL  4.3  31.2  2.3  10.8  8.2  2F 
12  21.3  44.3  34.4  L  2.6  26.4  1.3  13.1  8.1  2F 
13  31.3  37  31.7  CL  1.8  22  1.2  13.6  7.9  2F 
14  25  42  33  L  2  14.6  1.4  4  8.3  2F 
15  35  33  27  CL  4.5  23.6  1.3  13.9  8.3  2F 
16  50.3  39.7  10  C  1.2  25.8  1.2  11.2  8.1  2F 
17  34  37.2  28.8  CL  1.7  29.2  1.4  6.9  8.2  2F 

 

  هاي بیواقلیمیمحدودیت

وري نتایج مدل ترازا نشان داد که کشت تیپ بهره

چغندرقند در حالت دیم در شرایط کنونی در منطقه در 

 درصد کاهش عملکرد سالیانه 40تا  20است و  2hکالس 

ت دیم از نظر ) خواهد داشت. بنابراین کش3(جدول 

 به. باشدصورت نسبتاً مناسب میرطوبتی در منطقه به

منظور کردن میزان آب آبیاري طبق عرف محلی (جدول 

وري مورد مطالعه تحت )، کاهش عملکرد تیپ بهره4

کشت آبی توسط مدل ترازا محاسبه و مدیریت صحیح 

اراضی جهت افزایش راندمان آبیاري پیشنهاد گردید. نتایج 

مترمکعب در هکتار در مراحل  2500مدل ترازا با تأثیر 

ی چغندرقند نشان داد، کاهش عملکرد حساس به کم آب

) 1hدرصد بوده (کالس  20محصول در این حالت کمتر از 

عنوان حداقل مصرف بهینه آب، براي و این مقدار به

 جلوگیري از کاهش عملکرد تعیین گردید.

وري چغندرقند در از طرفی کالس یخبندان براي تیپ بهره

ز قبیل کشیدن بوده و نیاز است تدابیر مدیریتی ا 3fکالس 

هایی از سیکل رشد که پالستیک بر روي محصوالت در ماه

گراد است، اعمال گردد. در درجه سانتی 6دما کمتر از 

صورت عدم اعمال چنین تدابیر مدیریتی، باز هم کالس 

خواهد  3Cدر کالس  4تناسب اقلیمی نهایی طبق جدول 

  بود.

  

  تعیین قابلیت اراضی براي اهداف کشاورزي

نخستین قدم در راستاي کشاورزي پایدار و مدیریت دقیق 

اراضی، تعیین قابلیت اراضی براي اهداف کشاورزي و مجزا 

باشد. مدل سرواتانا ها از اراضی غیر کشاورزي مینمودن آن

هاي اراضی اقدام به تعیین با استفاده از برخی از ویژگی

ج مدل نماید. نتایقابلیت اراضی براي اهداف کشاورزي می

) نشان داد که کلیه واحدهاي اراضی 5سرواتانا (جدول 

با  S2موجود در منطقه براي اهداف کشاورزي در کالس 

هاي بیواقلیمی، فرسایش و در برخی از واحدها محدودیت

 هاي ذکرهاي خاکی براي شرایط بدون مدیریتمحدودیت

مترمکعب آب در  2500بندي شدند. با مصرف شده، طبقه

هاي ر و کشیدن پالستیک بر روي گیاه در ماههر هکتا

توان محدودیت بیواقلیمی را مرتفع کرد سرد سال می
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نهایتا کل منطقه، براي ارزیابی تناسب اراضی  ).4(جدول

نقشه  5چغندرقند وارد مدل آلماگرا شدند که شکل 

- وري چغندرقند نشان میقابلیت اراضی را براي تیپ بهره

دهد.

 
  (Farshi et al., 1997) وري چغندرقند در منطقه مطالعاتیبهره آبیاري تیپ اطالعات- 3جدول 

Table 3- Water irrigation supplements sugar beet from study area (Farshi et al., 1997) 

 وريتیپ بهره

Land utilization 
  

  میزان آب آبیاري

/ha)3(M 
Irrigation 

1-ha3m 

  تعداد دفعات آبیاري

Number of 
Irrigations 

  

 هاي آبیاريماه

Irrigation 
months 

  

 تاریخ کاشت

Cultivation 
date   

 تاریخ برداشت

Harvest date 
  

 چغندرقند

Sugar beet  
6300 5-7 

آوریل، می، ژوئن، 

  جوالي، اوت 
  سپتامبر 30  آوریل 10

  

 
  )Terraza )De la Rosa & Maghaldi, 1982هاي بیواقلیمی نهایی در مدل هاي محدودیتکالس -4جدول 

Table 4- Final bioclimatic deficiency classes in Terraza Model (De la Rosa & Maghaldi, 1982) 
  5دماي کمتر از                                  

  درصد کاهش عملکرد

Yield reduction 

1f 2f  3f  4f  

1h  1C  2C  3C  4C  

2h  2C  2C  3C  4C  

3h  3C  3C  3C  4C  

4h  4C  4C  4C  4C  

  

 
 سرواتانا براي تعیین کالس استعداد و قابلیت اراضی نتایج مدل  -5جدول 

Table 5- Cervatana model results for extension of land capability classes. 

  )Land utilizationوري (بهرهتیپ                  

 
  )Land unit( واحد اراضی

  )Sugar beet(چغندرقند 

  (بدون اعمال شرایط مدیریتی)

)Without soil management(  

  )Sugar beet(چغندرقند 

  (با اعمال شرایط مدیریتی)

)Without soil management(  

1  lrb2S lr2S 
2  rb2S r2S 
3  rb2S r2S 
4  rb2S r2S 
5  rb2S r2S 
6  lrb2S lr2S 
7  rb2S r2S 
8  lrb2S lr2S 
9  lrb2S lr2S 
10  lrb2S lr2S 
11  rb2S r2S 
12  rb2S r2S 
13  rb2S  r2S  
14  rb2S  r2S  
15  lrb2S lr2S 
16  lrb2S lr2S 
17  rb2S r2S 

t: محدودیت شیب؛ l: محدودیت خاك؛ r: محدودیت خطر فرسایش؛ b: محدودیت بیواقلیمی  
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  نقشه قابلیت اراضی در منطقه گلفرج با مدل سرواتانا -5شکل 

Figure 5- General Land Capability Map of Golfaraj area using Cervatana Model 

 

  ارزیابی کیفی تناسب اراضی

وري چغندرقند با استفاده از بهره تناسب اراضی براي تیپ

) 6مدل آلماگرا براي شرایط بهینه بررسی و نتایج (جدول 

هکتار از اراضی در کالس  1938موید این مطلب است که 

 650اراضی در کالس مناسب، هکتار از  3190عالی، 

هاي هکتار در کالس نسبتاً مناسب و بقیه در کالس

ترتیب دیگر به عبارت) قرار گرفتند، به6نامناسب (جدول 

- درصد اراضی براي تیپ بهره 7/27و  1/8، 9/39، 3/24

، 2S  ، مناسب1Sهاي عالی وري چغندرقند، در کالس

 6شکل  .ي شدندبندطبقه Nو نامناسب  3S  نسبتاً مناسب

 ورينقشه تناسب اراضی منطقه گلفرج را براي تیپ بهره

  .دهدچغندرقند نشان می

 
  آلماگرا ي تناسب اراضی با استفاده از مدلهانتایج کالس-6جدول 

Table 6. Suitability classes for sugar beet resulted by Almagra model 

  )Land utilizationي (ورتیپ بهره                           

       )Land unit( واحد اراضی

  چغندرقند       

Sugar beet     

1 t4S 
2 t2S 
3 t2S 
4 1S 
5 t2S 
6 tc2S 
7 t2S 
8 t4S 
9 t3S 

10 t5S 
11 c4S 
12 t2S 
13 1S  
14 t2S  
15 1S 
16 t2S 
17 1S 

t :،بافت c: کربنات 
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  وري چغندرقند با مدل آلماگراگلفرج براي تیپ بهره نقشه تناسب اراضی منطقه - 6شکل 

Figure 6- Land suitability map for Sugar beet in Golfaraj region by Almagra Model 
 

، 13، 11، 4محدودیت بافت در کلیه واحدهاي اراضی، بجز 

هکتار از اراضی مورد مطالعه  5767وجود داشته و  17، 15

 6دیت کربنات در دو واحد اراضی شود. محدورا شامل می

هکتار از اراضی مورد  185وجود داشته و در مجموع  11و 

   گردد.مطالعه را شامل می

اي گیري مدیترانهبنابراین استفاده از سیستم تصمیم

هاي تواند با تعیین تناسب و قابلیت اراضی براي تیپمی

اي هزینه بر هاي سریع و کموري خاص،  یکی از روشبهره

مدیریت پایدار اراضی محسوب گردد. شایان ذکر است که 

 Dela Rosaواسنجی این مدل توسط دالروزا و همکاران (

et al., 1992( ) در سویل اسپانیا و یحییYehia, 1998 در (

خشک اي و نیمهترتیب آب و هواي مدیترانهمصر که به

ه داشتند انجام گرفته و کارایی باالي این سیستم تایید شد

 است.

 
  گیري کلینتیجه

وري نتایج مدل ترازا نشان داد که کشت تیپ بهره

 20چغندرقند در حالت دیم در شرایط کنونی در منطقه با 

درصد کاهش عملکرد سالیانه همراه خواهد داشت.  40تا 

صورت ت دیم از نظر رطوبتی در منطقه بهبنابراین کش

نشان داد که  باشد. نتایج مدل سرواتانانسبتاً مناسب می

کلیه واحدهاي اراضی موجود در منطقه براي اهداف 

هاي بیواقلیمی، با محدودیت 2Sکشاورزي در کالس 

هاي خاکی فرسایش و در برخی از واحدها محدودیت

وري بهره بندي شدند. تناسب اراضی براي تیپطبقه

چغندرقند با استفاده از مدل آلماگرا براي شرایط بهینه 

هکتار از  1938ایج موید این مطلب است که بررسی و نت

هکتار از اراضی در کالس  3190اراضی در کالس عالی، 

هکتار در کالس نسبتاً مناسب و بقیه در  650مناسب، 

هاي نامناسب قرار گرفتند. بنابراین استفاده از کالس

تواند با تعیین تناسب و اي میسیستم ارزیابی مدیترانه

وري خاص، یکی از هاي بهرهیپقابلیت اراضی براي ت

هزینه براي مدیریت پایدار اراضی  هاي سریع و کمروش

 محسوب گردد.

  

  تشکر و قدردانی

شرقی و وسیله از جهاد کشاورزي استان آذربایجان بدین

ورزان که اطالعات اولیه را در اختیار  شرکت مهندسین آب

 گردد.دادند، تشکر و قدردانی می مؤلفین مقاله قرار
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Land suitability of Golfaraj region for Sugarbeet cultivation using 

Mediterranean system 
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Abstract 
Sugar beets are used primarily for production of sucrose, a high energy pure food. The identification 
of suitable locations for the production of this valuable plant is of crucial importance. In this regard, 
land evaluation suitability determination spatial Mediterranean land evaluation method is one of the 
main management procedures in sustainable agriculture for planning. The purpose of this research is 
using Mediterranean land evaluation to land suitability evaluation for sugar beet in an area with 7990 
ha extension, which is located in North of East Azerbaijan province (Golfaraj-Jolfa). The goal of this 
study is land planning of Golfaraj (Jolfa), thus soil morphological and analytical data were carried out 
for 17 land units. Based on each model effective parameters, bioclimatic deficiency, land capability 
and qualitative land suitability were determined using above mentioned models. The result of Terraza 
model showed that rainfed cultivation is possible with 20-40 percentages in yield for sugar beet. Also, 
considering some of the management recommendation such as identifying the sensitive time of crops 
for irrigation, reduce the water consumption without any negative impacts on annual yield. According 
to Cervatana model results, total area was distinguished as good. Therefore, qualitative land suitability 
evaluation of susceptible lands using Almagra model revealed that 24.3, 39.9, 8.1 and 27.7 of total 
area can take place in excellent (S1), suitable (S2), moderately suitable (S3) and unsuitable (S4,S5) 
respectively by soil texture and carbonate. In summary, MicroLEIS DSS tool appears to be useful in 
semi-arid regions, such as Golfaraj area located in East Azerbaijan (Iran), to formulate sustaining 
agro-ecological systems. 
 
Keywords: Land suitability, MicroLEIS, Sugarbeet, Sustainable agriculture 
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