
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 َبی وقطٍي تُيٍ  داری مرتع -کطبيرزیاراضی ثب استفبدٌ از مذل ي تىبست  ضىبسی خبکمطبلعٍ 

)مطبلعٍ مًردی: حًزٌ آثخيس ثروطيه، ضُرستبن ريدان، استبن  GISکبرثری اراضی ثب استفبدٌ از

 َرمسگبن(

 
 *5جعفرپًر، عبطفٍ 4، سکيىٍ جعفرپًر3، اثًرر ويکىبم2ایمبن ضيرياوی سبريیی،1گراحمذ وًحٍ

 زیست داوطگبٌ تُرانزیست گريٌ مُىذسی طراحی محيطعضً َيئت علمی داوطکذٌ محيط -1

 داوطجًی کبرضىبسی ارضذ اکًَيذريلًشی داوطگبٌ تُران -2

 داوطجًی کبرضىبسی ارضذ مُىذسی آثخيسداری داوطگبٌ َرمسگبن -3

 يستداوطگبٌ پيبم وًر مر داوص آمًختٍ کبرضىبسی مُىذسی آة ي خبک -4

 آمًختٍ کبرضىبسی ارضذ مُىذسی آثخيسداری داوطگبٌ َرمسگبنداوص -5
 

atefeh.jafarpoor@yahoo.com* 

 

 

 چکيذٌ

ٞب ٚ  سػذ. اػتفبدٜ اص سٚؽ ؿٙبخت تٛاٖ طجيؼي يه ػيؼتٓ اوِٛٛطيه ٚ پٛيب جٟت ٔذيشيت صحيح ٚ جبٔغ ضشٚسي ثٝ ٘ظش ٔي

 يىياوِٛٛط دس ايٗ تحميك اص ٔذَ٘بپزيش اػت.  ٞبي ٚالؼي ٞش وبسثشي اجتٙبة ٞبي جذيذ ٚ ٘ٛيٗ جٟت ثشآٚسد پتب٘ؼيُ ٔذَ

ثشاي ٔطبِؼٝ ي اػتفبدٜ اص اساضي اػت اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. ٞٓ چٙيٗ ثشا ٛاٖتطجمٝ  7 دٞٙذٜ ٘ـبٖوٝ  داسي ٚ ٔشتغ يوـبٚسص

-10ي  ٞب افكدس ٞش پشٚفيُ، خصٛصيبت    ٞب خبنپشٚفيُ حفش ؿذ ٚ پغ اص تؼييٗ ثبفت  13ي ٚاحذ اساضي ٞب خبنخصٛصيبت 

اص  ِحبظ ٘ٛع، ػٗ،  ٞب خبني ؿذ ٚ ػپغ اص سٚؽ آٔشيىبيي  شيٌ ا٘ذاصٜخبن  PH ٚECٞش پشٚفيُ ؿبُٔ  ٔتش يػب٘ت 30-10ٚ  0

 وٝ ىبيآٔش خبن حفبظت ػبصٔبٖ سٚؽاص  خبنٞيذسِٚٛطيه ٞبي اصّي  ٌشٜٚي ؿذ٘ذ ٚ دس آخش ثٙذٓ يتمؼتىبُٔ، سدٜ ٚ صيش سدٜ 

 وٝ ايٗ ٔٙطمٝ، شديٌ ئ لشاس 6 طجمٝٔٙطمٝ ٔٛسد ٘ظش دس تؼييٗ ؿذ. ٘تبيج ٘ـبٖ داد وٝ ثبؿذ ئ سٚا٘بة ايجبد پتب٘ؼيُ ئجٙب ثش

ثٝ  يوـبٚسص يٞب ؿبخٝ يشػب ٚ جٟتتٛاٖ داسد  ٔؼيـتي داسي ٔشتغي تٛاٖ وٓ داسد. ثشا يثٙذ تشاعثب  يٚ ثبغجب٘ يص٘جٛسداس يثشا

 يىبييسٚؽ آٔش ثٛدٜ ٚ ثب تٛجٝ ثٝ sandyloamي ثبفت خبن ؿٙبػ خبنثب تٛجٝ ثٝ ٘تبيج آصٔبيـبت  وـت ٚ وبس تٛاٖ داسد. يظٜٚ

. ثبؿذ ٔي  Torriorthent ٚ ٌشٜٚ ثضسي Orthentسدٜ  يش( ٚ صEntisolػَٛ ) ا٘تييب جٛاٖ ثذٖٚ تىبُٔ  يٞب جضء خبنحٛصٜ خبن 

٘ـبٖ داد وٝ ٔٙطمٝ ٔٛسد ٘ظش اص ثيٗ  آٔشيىب خبن حفبظت ػبصٔبٖ سٚؽثٝ   خبنٞيذسِٚٛطيه ٞبي اصّي  ٌشٜٚٞٓ چٙيٗ ٘تبيج 

وٝ ؿبُٔ   Aٞيذسِٚٛطيىي ٌشٜٚدس ادأٝ آٔذٜ اػت، دس  ٞب آٖ( وٝ خصٛصيبت A ،B ،C  ٚDي ٞيذسِٚٛطيىي خبن)ٞب ٌشٜٚ

 ٚ ثٛدٜ خٛثي صٞىـي داساي ٞب خبن ايٗ.شديٌ ئلشاس  ٞؼتٙذ ٔشطٛة وبٔالً وٝ ٍٞٙبٔي يحت ثبال ٘فٛرپزيشي ؿذت ثب يٞب خبن

 ػجه خيّي تب ػجه ػطحي ثبفت ٘ظش اص ٞب خبن ايٗ اػت. ضؼيف ٞب آٖ دس سٚا٘بة تِٛيذ پتب٘ؼيُ ٚ داس٘ذ ثباليي آثٍزسي

 .ثبؿٙذ ٔي

 يٚاحذ اساضٞيذسِٚٛطيىي، حٛصٜ ثش٘طيٗ،  ٞبي ٌشٜٚتٙبػت اساضي، تٛاٖ اوِٛٛطيه، کلمبت کليذی: 
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 مقذمٍ -الف

دس ػشاػش د٘يب ٚ ٔخصٛصبً وـٛسٞبي دس حبَ تٛػؼٝ سؿذ جٕؼيت ٚ ِضْٚ تأٔيٗ ٘يبصٞبي غزايي ٔٙجش ثٝ اػتفبدٜ غيشاصِٛي ٚ 

ٞبي ٔختّف آثخيض، اثؼبد ٔختّف، افشاد ٔشتجط  ثب تٛاٖ ٚ تٙبػت ٔٙبثغ آة ٚ خبن ؿذٜ اػت. تّفيك ػٛأُ ٔؤثش ثش ثخؾ٘بٔٙبػت 

)ِٛ ٚ ًٚ٘،  ٞبي ٔختّف اص اثؼبد اسصيبثي ٚ ٔذيشيت يىپبسچٝ حٛضٝ آثخيض ٞؼتٙذ ٞب دس ٔميبع ٞب ٚ دادٜ ثب آثخيض ٚ ٘يض ٔذَ

ا٘ذ وٝ ثبػث افضايؾ  ؿذٜ ٍّي ٔٙبطك ٔشتفغ آثخيضٞب ثٝ اساضي وـبٚسصي تجذيُاي اص اساضي جٙ ٔالحظٝ (. ثخؾ لبث2007ُ

خيضي، وبٞؾ ويفيت آة ٚ تغييش  تٛجٝ ٔيضاٖ فشػبيؾ خبن ٚ ثٝ تجغ آٖ وبٞؾ حبصّخيضي آٖ ؿذٜ اػت، افضايؾ ػيُ لبثُ

 ٚ تٙبػت ٔٙبثغ آة ٚ خبن اػت ػبٔب٘ٝ التصبدي ٚ اجتٕبػي ٔٙبطك ٔختّف آثخيض اص ديٍش ٘تبيج ٔٙفي اػتفبدٜ خبسج اص تٛاٖ

يبثذ وٝ اساضي ثش اػبع تٙبػت ثشاي ا٘ٛاع  وـبٚسصي پبيذاس دس صٛستي تحمك ٔي .(2010، ػبدٚيٗ ٚ ٕٞىبساٖ، 1376)ٌيٛي، 

ثبػث ٔحذٚد ٘ظش ثٝ سؿذ ػشيغ جٕؼيت ٚ تٛػؼٝ ؿٟشٞب وٝ ثشداسي لشاس ٌيشد.  ثٙذي ؿذٜ ٚ ٔٛسد ثٟشٜ ٞب، طجمٝ ٔختّف وبسثشي

دس وـٛس ٔب  ٔتأػفب٘ٝ (.1983فبئٛ،) ٌشدد ؿذٖ وـبٚسصي ؿذٜ اػت، ِضْٚ اػتفبدٜ ثٟيٙٝ اص اساضي، ثيؾ اص ٞش صٔبٖ احؼبع ٔي

تٛجٟي ثبػث ؿذٜ وٝ ٘ـذٜ اػت ٚ ايٗ ثي يتٛجٟ يوبسثشلجُ اص ٚاٌزاسي ثشاي ٞش ٘ٛع  ٞب آٖثٝ ٔؼئّٝ لبثّيت اساضي ٚ اسصيبثي 

ثشداسي لشاس ٌيش٘ذ. ٞضاساٖ ٞىتبس اص ثٟتشيٗ ٚ  ٔٛسد ثٟشٜ ٚ اػتؼذادؿبٖاص اساضي وـٛس خبسج اص لبثّيت  أشٚصٜ ٞضاساٖ ٞىتبس

ا٘ذ وٝ ايٗ ٚالؼيت ثب تٛجٝ ثٝ سؿذ جٕؼيت ٚ حبصّخيضتشيٗ اساضي وـٛس ٔٛسد اػتفبدٜ ؿٟشػبصي ٚ تٛػؼٝ صٙؼت لشاس ٌشفتٝ

ٔيالدي، ٔٛضٛع  1976ػبصٔبٖ خٛاسثبس جٟب٘ي )فبئٛ( دس ػبَ  ٛاٞذ ثٛد.ثضسي خٞبي  دؿٛاسئؼئّٝ وٕجٛد غزا دس آيٙذٜ، يىي اص 

 ٞبي ثش٘بٔٝخٛيؾ لشاس داد. دس دٚ دٞٝ اخيش ٔب ؿبٞذ ٘تبيج ٘بٔطّٛة  ٞبي ثش٘بٔٝالذأبت ٚ  تشيٗ ٟٔٓاسصيبثي تٙبػت اساضي سا جضٚ 

ايٓ. ثٝ وٕه اسصيبثي اساضي ساثطٝ ثيٗ صٔيٗ وٛتبٜ ٔذت تِٛيذ ٔحصٛالت ثيـتش دس وـٛسٞبي تٛػؼٝ يبفتٝ ٚ دس حبَ تٛػؼٝ ثٛدٜ

( 1374صبحت جٕغ ) ثٝ ٘ٛع اػتفبدٜ اص آٖ پي ثشد. تٛاٖ ٔيٚ ثش اػبع ايٗ ساثطـٝ  ؿٛد ٔياص آٖ ٔـخص  ثشداسي ثٟشٜٚ ٘ٛع 

ٔطبِؼبت اسصيبثي ٔٙبثغ ٚ لبثّيت ( 1375ٔصطفٛي )ٔطبِؼبت اسصيبثي ٔٙبثغ ٚ لبثّيت اساضي ٔٙطمٝ ٌضيه ثيشجٙذ ا٘جبْ داد. 

٘يض اسصيبثي ويفي تٙبػت اساضي ٔٙطمٝ  (1375ضيبئيبٖ ٚ ٕٞىبساٖ )اساضي ثشاي پشٚطٜ وٙتشَ ػيُ حٛصٜ آثخيض ػبسفي ا٘جبْ داد. 

يذ ويفي ٚ التصبدي تٙبػت ٚ تؼييٗ پتب٘ؼيُ تِٛ  سصيبثي( ا1377داس٘جبٖ اػتبٖ فبسع سا ثشاي ٌٙذْ ٚ جٛ ا٘جبْ داد٘ذ.ٌيٛي )

اسصيبثي ويفي، وٕي ٚ ( 1378ٔحٙت وؾ، جالِيبٖ ٚ ٌيٛي )اساضي ثشاي ٔحصٛالت ػٕذٜ ٔٙطمٝ فالٚسجبٖ اصفٟبٖ ا٘جبْ داد. 

سصيبثي ويفي تٙبػت اساضي ( ا1380صاسػيبٖ ). التصبدي تٙبػت اساضي ٔٙطمٝ ؿٟشوشد ثشاي ٔحصٛالت صساػي ٟٔٓ سا ا٘جبْ داد٘ذ

ثٙذي ٔٙطمٝ ٔطبِؼبتي ثش طجك تٛاٖ طجيؼي ٚ ٞذف اص ايٗ تحميك پٟٙٝ ثشسػي وشد. دؿت ليش ٚ وبسصيٗ دس اػتبٖ فبسع سا

ثبؿذ.  ٞبي آٖ جٟت وبسثشي ثٟيٙٝ ٚ اػتفبدٜ ٔطبثك ثب تٛاٖ اوِٛٛطيه  ثشاي أٛس ٔختّف وـبٚسصي ٚ ٔٙبثغ طجيؼي ٔي ظشفيت

ٌيشد.  ثش اػت وٝ ثش سٚي تٙبػت ا٘جبْ ٔيثٙذي ويفي ٔؤ ثٙذي ويفي تٙبػت اساضي، تؼييٗ دسجبت تٙبػت ثش پبيٝ دسجٝ طجمٝ

ٞب ثٝ طٛس جذاٌب٘ٝ، ثذٖٚ تٛجٝ ثٝ تٙبػت آٖ ثشاي ػبيش ٔصبسف ٚ ٔؼتمُ اص تٛصيغ  ثشسػي اساضي ثشاي ٞش يه اص اػتفبدٜ

 ثبؿذ. جغشافيبيي، ٚػؼت ٚ ٔحُ ايٗ اساضي ٔي

 َب ريشمًاد ي  -ة

 تًصيف مىطقٍ

تبثغ اػتبٖ ٞشٔضٌبٖ ثٛدٜ ٚ دس ؿٟشػتبٖ سٚداٖ ٚالغ ؿذٜ اػت. طَٛ حٛصٜ حٛصٜ آثخيض ثش٘طيٗ اص ٘ظش تمؼيٕبت ػيبػي  

ٔتش ثشآٚسد ؿذٜ اػت. طَٛ  8/154ٔتش ٚ پبييٗ تشيٗ ٘مطٝ استفبػي آٖ  5/812ويّٛٔتش، ثّٙذتشيٗ ٘مطٝ استفبػي 53/19ٔزوٛس 

ثبؿذ. ذٜ ٘يض، سٚػتبي وٟٙٛؿتشي ٔيثبؿذ. تٟٙب سٚػتبيي وٝ دس ٔحذٚدٜ ٔٛسد ٔطبِؼٝ ٚالغ ؿويّٛٔتش ٔي 7آثشاٞٝ اصّي ٘يض 
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ؿشلي  ٚ  ػشض   57ͦ   21΄ 3΄΄ تب  57ͦ   12΄ 14΄΄طَٛ ٞبي  ٔٙطمٝ ٔطبِؼبتي ثش٘طيٗ اص ٘ظش ٔٛلؼيت جغشافيبيي دس ثيٗ 

 لشاس داسد. 27ͦ  17΄ 14΄΄تب   27ͦ   9΄ 33΄΄ ٞبي ؿٕبِي

 

 . ٔٛلؼيت حٛصٜ آثخيض ثش٘طيٗ دس ايشاٖ ٚ اػتبٖ ٞشٔضٌب1ٖؿىُ

 وٝ تيض ٞبيٝ ٔشتفغ تب لّ ٞبي وٜٛ ياساض ٚاحذثبؿذ وٝ ؿبُٔ  ٔيحٛضٝ آثخيض ثش٘طيٗ داساي ػٝ تيپ اساضي ٚ چٟبس ٚاحذ اساضي 

آٖ سا  ي٘ؼجتبً ٔشتفغ وٝ لؼٕت فٛلب٘ تب ٔشتفغ يٞب تپٝ ؿبُٔ اساضي ٚاحذ،  ؿذٜ يُتـى يدٌشٌٛ٘ ٞبي ػًٙٚ  ياص ٔٛاد آٞى

ٔحؼٛة  ػبص٘ذٜاػت وٝ جضء  يٝ٘بصن ال ٞبي آٞه ٚ يُؿ ٞبي ػًٙ اص ٞب تپٝ يٗا يالتجٙغ تـىوٝ  يػٍٙ صدٌي ثيشٖٚ

 5تب  0 ثيٗ ٞب آٖ يػٕٛٔ يتداس٘ذ. ؿ يوٕ يؾٚ دس حبَ حبضش فشػب يبدص يؾدس اثتذا فشػبٞب وٝ  فالت اساضي ٚاحذٚ  ؿٛ٘ذ ٔي

ٌزؿتٝ  ياساض يبئٕىٗ اػت آثبس ٚ ثمب ياساض يٗ. دس اثبؿذئتش ٔ 50تب  5 يٗدسصذ اػت ٚ اختالف استفبع دس ٔٙطمٝ ث

 لشاس ٌشفتٝ اػت. يپت يٗدس ا يشاٖوـٛس ا تشيؾٔـبٞذٜ ؿٛد. ث

 

 . ٘مـٝ ٚاحذٞبي اساضي حٛصٜ آثخيض ثش٘طي2ٗ٘مـٝ ؿٕبسٜ  

 ريش کبر

دس ٞش پشٚفيُ، خصٛصيبت    ٞب خبنپشٚفيُ حفش ؿذ ٚ پغ اص تؼييٗ ثبفت  13ٚاحذ اساضي  ٞبي خبنثشاي ٔطبِؼٝ خصٛصيبت 

اص   ٞب خبنؿذ ٚ ػپغ اص سٚؽ آٔشيىبيي   ٌيشي ا٘ذاصٜخبن  PH  ٚECٞش پشٚفيُ ؿبُٔ  ٔتش ػب٘تي 10-30ٚ  0-10  ٞبي افك
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 يىياوِٛٛط ٔذَ اصثشاي ٔطبِؼٝ اسصيبثي لبثّيت اساضي  (.2جذَٚ ) ؿذ٘ذ ثٙذي تمؼيِٓحبظ ٘ٛع، ػٗ، تىبُٔ، سدٜ ٚ صيش سدٜ 

، يبسي()ثب آثي، ثبغجب٘يآث وـت ٕ٘بيبٍ٘ش 3ٚ 2ٚ 1طجمبت  اػت. طجمٝ تٛاٖ 7 دٞٙذٜ ٘ـبٖاػتفبدٜ ؿذ وٝ  داسي ٚ ٔشتغ يوـبٚسص

 يٚ ص٘جٛسداس ي، ٔشغذاسي(، دأپشٚسيبسي)ثذٖٚ آثي، ثبغجب٘يٓوـت د يـٍشٕ٘ب 4ٞؼتٙذ. طجمٝ  يٚ ص٘جٛسداس ي، ٔشغذاسيدأپشٚس

داسي  ٚ ٔشتغ ي، ص٘جٛسداسي، ٔشغذاسي(، دأپشٚسيبسي)ثذٖٚ آثي، ثبغجب٘يٓوـت د يبٍ٘شٕب٘ 5. طجمٝ ثبؿذ ٔي 1داسي دسجٝ  ٚ ٔشتغ

 يبٍ٘شٕ٘ب 7ٚحؾ اػت. طجمٝ  يبتح يدس تشاع ٞب ٚ چشا ي، ثبغجب٘ي، ص٘جٛسداسٔؼيـتي داسي ٔشتغ ٕ٘بيـٍش 6 طجمٝٚ  2دسجٝ 

)اٌش اص ٘ظش  7ٚ 6ٚ  5طجمبت  ٞبي وبسثشي يآ٘ىٝ اجشا يؼٙيطشفٝ اػت. يٗ يهٔذَ ٕٞچٙ يٗ. اثبؿذ ٔيٚحؾ  يبتح يچشا

 ياػت أب اجشا پزيش أىبٖيىي اص ٘ظش اوِٛٛط 4تب  1ثب تٛاٖ طجمٝ  ٞبيي ػشصٔيٗثٝ صالح ثبؿذ( دس  يٚ اجتٕبػ يالتصبد

 .يؼتٔجبص ٘ 7ٚ  6ٚ  5ٚ 4ثب تٛاٖ  ٞبي ػشصٔيٗدس  3ٚ 2ٚ 1طجمبت  ٞبي وبسثشي
حٛصٜ آثخيض ثش٘طيٗ يٚاحذ اساض يٞب خبنيبت ؿشح خصٛص. 1جذَٚ 

 

ٚ  يٚاحذ وـبٚسصجضء  11پشٚفيُ ؿٕبسٜ  ، ٚاحذ دؿت ٚ تپٝ ٔبٞٛس 10تب  6، ٚاحذ وٛٞؼتبٖجضء  5تب  1 ٞبي ؿٕبسٜپشٚفيُ 

حٛصٜ  ٞبي حٛصٜحفش ؿذٜ دس صيش  ٞبي پشٚفيُ. ٘مـٝ 3. ؿىُؿٛ٘ذ ٔي ثٙذي دػتٝجضء ٚاحذ وـبٚسصي  12ٚ  11پشٚفيُ ؿٕبسٜ 

 .دٞذ ٔيآثخيض ثش٘طيٗ سا ٘ـبٖ 
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 ٞب دس حٛصٜ آثخيض ثش٘طيٗ . ٔٛلؼيت پشٚفي4ُ٘مـٝ ؿٕبسٜ

-ٔي سٚا٘بة ايجبد پتب٘ؼيُ ٔجٙبي ثش وٝ آٔشيىب خبن حفبظت ػبصٔبٖ سٚؽ اص خبن ٞيذسِٚٛطيه  اصّي ٞبي ٌشٜٚثشاي تؼييٗ 

 ثبؿذ اػتفبدٜ ؿذ.

 ٚ ثٛدٜ خٛثي صٞىـي داساي خبوٟب ايٗ ٞؼتٙذ. ٔشطٛة وبٔالً وٝ ٍٞٙبٔي حتي ثبال ٘فٛرپزيشي ؿذت ثب ٞبيخبن: Aٌشٜٚ

 ػجه خيّي تب ػجه ػطحي ثبفت ٘ظش اص خبوٟب ايٗ اػت. ضؼيف آٟ٘ب دس سٚا٘بة تِٛيذ پتب٘ؼيُ ٚ داس٘ذ ثباليي آثٍزسي

 .ثبؿٙذ ٔي

 ثبفت وٝ خٛة صٞىـي ثب ػٕيك ٞبي خبن ٞؼتٙذ. ٔشطٛة وٝ ٍٞٙبٔي حتي ٔتٛػط ٘فٛرپزيشي ؿذت ثب ٞبيخبن: Bٌشٜٚ

 .اػت ٔتٛػط تب سيض ٘ؼجتب ٔؼٕٛالً آٟ٘ب

 ثٝ آة ٘فٛر ٔب٘غ وٝ اي اليٝ ثب ٕٞشاٜ ػٕذتبً ٞؼتٙذ. ٔشطٛة وبٔالً وٝ ٚلتي حتي وٓ ٘فٛرپزيشي ثب ٞبيخبن :Cٌشٜٚ

 ٘ؼجتب آٟ٘ب سٚا٘بة تِٛيذ تٛا٘بيي ٚ داس٘ذ وٕي آثٍزسي ضشيت ٚ ثٛدٜ سيض ٘ؼجتبً تب سيض ثبفت داساي يب ٚ ٔيٍشد٘ذ تشپبييٗ لؼٕتٟبي

 اػت صيبد

 آة ػفشٜ ثب ٞبيسػي، خبن ٞبيخبن ؿبُٔ ٚ ٞؼتٙذ خيغ وٝ ٍٞٙبٔي حتي وٓ خيّي ٘فٛرپزيشي ثب ٞبيخبن :Dٌٜٚش

 لبثُ غيش ػبص٘ذٞبي سٚي ثش ػٕك وٓ ٞبيخبن ٚ آٖ ٘ضديه يب ٚ ػطح دس سػي ػخت اليٝ ثب ٞبيدائٕي، خبن ٚ ثبال صيشصٔيٙي

 ايٗ دس ٌشد٘ذ.ٔي ٌشٜٚ ايٗ ؿبُٔ ٘يض حٛصٜ ػٍٙي ٞبيلؼٕت ٚ ثٛدٜ وٓ خيّي ا٘تمبَ لبثّيت داساي ٞبخبن ايٗ ثبؿذ. ٔي ٘فٛر

 . داسد ٚجٛد صيبدي سٚا٘بة تِٛيذ لذست ٌشٜٚ

 ٚ فيضيىي خصٛصيبت ثشسػي ٕٞچٙيٗ ٚ اساضي ٚاحذٞبي اجضاي طئٛٔٛسفِٛٛطي ؿشايط ثشسػي اص ؿٙبػي ثؼذ دسٔطبِؼبت خبن

خبن،  ػطحي خبن، ثبفت ٞب، ػٕكػًٙ تىتٛ٘يه  ٔٛجٛد، ٞبيتشن ٚ ػٍٙي، دسص ثشٚ٘ضدٌي ٔيضاٖ ثٝ تٛجٝ ثب، خبن ؿيٕيبيي

 ؿشح ثٝ SCS سٚؽ طجك خبن ٞيذسِٚٛطيىي ػٍٙشيضٜ، ٌشٜٚ ػٕمي، ٔيضاٖ وٙٙذٜ ٔحذٚد ٞبيصٔيٗ، اليٝ ػطح دس وبِىشيت

 : ٌشديذ:  تٟيٝ صيش جذَٚ
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 ٞبي ٞيذسِٚٛطيىي خبن دس حٛصٜ ٔٛسد ٔطبِؼٝ ٌشٜٚ . تؼيي2ٗجذَٚ ؿٕبسٜ 

 ٌشٜٚ ٞيذسِٚٛطيىي ٔـخصبت ثبفت ػطحي پشٚفيُ دس ٚاحذ اساضيؿٕبسٜ 

Pr 1-1.2 طحي ػجهثبفت ػ A 

Pr2-1.2 طحي ػجهثبفت ػ A 

Pr 3-1.2 طحي ػجهثبفت ػ A 

Pr4-1.2 طحي ػجهثبفت ػ A 

Pr 5-1.2 طحي ػجهثبفت ػ A 

Pr 6-2.1 ػجهطحي ثبفت ػ A 

Pr 7-2.1 طحي ػجهثبفت ػ A 

Pr8-2.1 طحي ػجهثبفت ػ A 

Pr 9-2.1 طحي ػجهثبفت ػ A 

Pr 10-2.1 طحي ػجهثبفت ػ A 

Pr 11-3.1 طحي ػجهثبفت ػ A 

Pr 12-3.1  ػطحي ػجهثبفت A 

Pr 13-3.1 ثبفت ػطحي ػجه A 

 .دٞذ ٔيؿىُ صيش ٚضؼيت ٌشٜٚ ٞيذسِٚٛطيىي خبن دس حٛصٜ ٔٛسد ٔطبِؼٝ سا ٘ـبٖ 

 

 ٞبي ٞيذسِٚٛطيىي خبن حٛصٜ ثش٘طيٗ . ٌش7ٜٚ٘مـٝ ؿٕبسٜ 

 ارزیبثی تىبست اراضی

 يوٝ ثشخ يي٘ظش ٚجٛد داسد، تب جب وبسثشدٚ  يٗثش ػش حذٚد ٔشص ا داسي ٔشتغ( ٚ يٓ)د يوـبٚسص يٞب اص ؿبخٝ يىي ثيٗ يشاٖا دس

دٚ  يذسِٚٛطيىئـىُ، ٔذَ ٞ يٗاص ا يضثٝ خبطش پشٞ، يٗ. ثٙبثشايؼتٔـخص ٘ داسي ٔشتغٚ  يٓد يٗحذ ث ا٘ذسوبساٖ دػتاص 

دٚ  يه اص ايٗٞش  ٞبي ؿبخٝاػت وٝ  يؼتٝٔذَ ؿب يٗثٝ ا پشداختٗاص  يؾپ ؿٛد ٔيجب اسائٝ  يه داسي ٔشتغٚ  يوـبٚسص يوبسثش

ٚ  ئشغذاس، ي، دأپشٚسي، ثبغجب٘يوبس، ػّٛفٝيٓ(، وـت ديبةؿبُٔ وـت آة )فبس يوـبٚسص وبسثشي ٔؼّْٛ ٌشد٘ذ. يوبسثش

اػت.  يٗٚحؾ سدٜ ٘خؼت يبتح ٚ چشائتحشن  يب پٛيب يٌبٚداس سٚ يب يؿبُٔ ٌٛػفٙذداس داسي ٔشتغ وبسثشياػت.  يص٘جٛسداس

 ٚ پشٚسي داْ، ي، ثبغجب٘يٓ، وـت ديوٝ وجب ثٝ وبس وـت آث وٙذ ٔي يٗداسي ٔؼ ٚ ٔشتغ يوـبٚسص يىياوِٛٛط ٕ٘ٛ٘ٝثب  يبثياسص
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 يىياوِٛٛط ٕ٘ٛ٘ٝ. ػبصد ٕ٘يفشآٚسدٜ سا ٔـخص  يداسد، ٘ٛػ ٝيىت ٞب فشآٚسدٜتؼذاد  يسٚ يٙىٝٔذَ، ثب ا يٗ. أب اآيذ ٔي داسي ٔشتغ

 طجمٝ تٛاٖ اػت.  7 دٞٙذٜ ٘ـبٖ يداسي، ثٝ طٛس وّ ٚ ٔشتغ يوـبٚسص

 : ٌيشد ٔيلشاس  يشص ٞبي ٚيظٌيثب  6 طجمٝ دسا٘جبْ ؿذٜ ٔٙطمٝ ٔٛسد ٘ظش  ٔطبِؼبتتٛجٝ ثٝ  ثب

 ٞبي ؿبخٝ يشػب ٚ جٟتتٛاٖ داسد  ٔؼيـتي داسي ٔشتغي تٛاٖ وٓ داسد. ثشا ثٙذي تشاعثب  يٚ ثبغجب٘ يجٛسداسص٘ يثشا يٗػشصٔ 

 وـت ٚ وبس تٛاٖ داسد. يظٜثٝ ٚ يوـبٚسص

 يٞب سا تٙبػت اساض اص ا٘ٛاع اػتفبدٜ ي٘ٛع ثٝ خصٛص يبجبتثب احت ياص اساض يٙئؼ يپٚ ٔطبثمت داؿتٗ ٔـخصبت ت ٕٞبٍٞٙي

 ثٙذي طجمٝسا ٘ـبٖ خٛاٞٙذ داد.  ئٛجٛد، دسجبت ٔختّف تٙبػت اساض ٞبي ٔحذٚديت ٔيضاٖ. ٌٛيٙذ ٔيآٖ ٘ٛع اػتفبدٜ  يثشا

 يٞب ا٘ٛاع اػتفبدٜ يثشا ٞب آٖٔٙطمٝ ثش حؼت دسجٝ تٙبػت  يه اساضئختّف  ٞبي لؼٕت ثٙذي ٌشٜٚ يثٝ ٔؼٙ يتٙبػت اساض

ٔٙطمٝ ٔٛسد ٔطبِؼٝ ا٘جبْ  اجتٕبػي ٚ التصبدي، يضيىيف يٞبفتٗ فبوتٛسثب دس ٘ظش ٌش ثٙذي ٌشٜٚ يٗاػت. ا ؿذٜ ثيٙي پيؾ

 . ٌيشد ٔي

ٞبي اصّي ؿبُٔ صساػت آثي، صساػت ديٓ، ٔشتغ، جٍُٙ ٚ ثبغبت ٔذ٘ظش  دس ايٗ تحميك تؼييٗ تٙبػت اساضي ثشاي ا٘ٛاع اػتفبدٜ

 .ؿٛد اوتفب ٔياػت ٚ تٟٙب ثٝ  ٔـخصبت فيضيىي حبوٓ ثش اساضي دس ساثطٝ ثب اٞذاف ٔٛسد ٘ظش 

 

 

 

 

 . ٘مـٝ تٙبػت اساضي حٛصٜ آثخيض ثش٘طيٗ.5٘مـٝ ؿٕبسٜ

 وتبیج ي ثحث -ج

 وبسثشياػت.  يٚ ص٘جٛسداس ي، ٔشغذاسي، دأپشٚسي، ثبغجب٘ي، ػّٛفٝ وبسيٓ(، وـت ديبةؿبُٔ وـت آة )فبس يوـبٚسص وبسثشي

 يىيثب ٔذَ اوِٛٛط يبثياػت. اسص يٗٚحؾ سدٜ ٘خؼت يبتح ٚ چشائتحشن  يب پٛيب يٌبٚداس سٚيب يؿبُٔ ٌٛػفٙذداس داسي ٔشتغ

ٔذَ،  يٗ. أب اآيذ ٔي داسي ٔشتغ ٚ ي، دأپشٚسي، ثبغجب٘يٓ، وـت ديوٝ وجب ثٝ وبس وـت آث وٙذ ٔي يٗداسي ٔؼ ٚ ٔشتغ يوـبٚسص

داسي، ثٝ طٛس  ٚ ٔشتغ يوـبٚسص يىياوِٛٛط ٔذَ. ػبصد ٕ٘يفشآٚسدٜ سا ٔـخص  يداسد، ٘ٛػ ٝيىت ٞب فشآٚسدٜتؼذاد  يسٚ يٙىٝثب ا

 يٚ ص٘جٛسداس ي، ٔشغذاسپشٚسي داْ، يبسي)ثب آثي، ثبغجب٘يوـت آث يبٍ٘شٕ٘ب 3ٚ 2ٚ 1طجمٝ تٛاٖ اػت. طجمبت  7 دٞٙذٜ ٘ـبٖ يوّ

. ثبؿذ ٔي 1داسي دسجٝ  ٚ ٔشتغ يٚ ص٘جٛسداس ي، ٔشغذاسي(، دأپشٚسيبسي)ثذٖٚ آثي، ثبغجب٘يٓوـت د يـٍشٕ٘ب 4ٞؼتٙذ. طجمٝ 

 ٕ٘بيـٍش 6 طجمٝاػت. 2داسي دسجٝ  ٚ ٔشتغ ي، ص٘جٛسداسي، ٔشغذاسي(، دأپشٚسيبسي)ثذٖٚ آثي، ثبغجب٘يٓوـت د يبٍ٘شٕ٘ب 5طجمٝ 

ٚحؾ  يبتح يچشا يبٍ٘شٕ٘ب 7ٚحؾ اػت. طجمٝ  يبتح يٚ چشا ٞب جًٙ ٔتبسوۀدس  ي، ثبغجب٘ي، ص٘جٛسداسٔؼيـتي داسي ٔشتغ

ثٝ  يٚ اجتٕبػ ي)اٌش اص ٘ظش التصبد 7ٚ 6ٚ  5طجمبت  ٞبي وبسثشي يآ٘ىٝ اجشا يؼٙيطشفٝ اػت. يٗ يهٔذَ ٕٞچٙ يٗ. اثبؿذ ٔي

دس  3ٚ 2ٚ 1طجمبت  ٞبي وبسثشي ياػت أب اجشا پزيش أىبٖيىي اص ٘ظش اوِٛٛط 4تب  1ثب تٛاٖ طجمٝ  ٞبيي ػشصٔيٗصالح ثبؿذ( دس 

 يشص ٞبي ٚيظٌيثب  6 طجمٝ دسٜ ٔٙطمٝ ٔٛسد ٘ظش ا٘جبْ ؿذ ٔطبِؼبتتٛجٝ ثٝ  ثب.يؼتٔجبص ٘ 7ٚ  6ٚ  5ٚ 4ثب تٛاٖ  ٞبي ػشصٔيٗ
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ٚ تٛاٖ داسد  ٔؼيـتي داسي ٔشتغي تٛاٖ وٓ داسد. ثشا يثٙذ جًٙ ٔتبسوۀثب  يٚ ثبغجب٘ يص٘جٛسداس يثشا يٗ:  ػشصٌٔيشد ٔيلشاس 

 توان میاین مطلب را  خبن يذسِٚٛطيىيٞ يٞب ٌشٜٚدس ٔٛسد  وـت ٚ وبس تٛاٖ داسد. يظٜثٝ ٚ يوـبٚسص ٞبي ؿبخٝ يشػب جٟت

 ٌشدد ثيبٖ ٞيذسِٚٛطيىي ػبُٔ يه ثب تٛا٘ذٔي خصٛصيبت ايٗ اػت. ثشؤٔ سٚا٘بة پيذايؾ دس خبن خصٛصيبتعنوان کرد که 

 خبن حذٚدي تب ٚ ػطحي خبن ٘ٛع. ثبؿذ ٔي خبن ٔذت طٛال٘ي ثٛدٖ ٔشطٛة حبِت دس ٘فٛرپزيشي ػشػت حذالُ ػبُٔ ايٗ

٘ـبٖ  آٔشيىب خبن حفبظت ػبصٔبٖ  سٚؽثٝ   خبنٞيذسِٚٛطيه ٞبي اصّي  ٌشٜٚ٘تبيج  ؿٛد. ٌشفتٝ ٘ظش دس ثبيؼتي ٘يض ػٕمي

 خبوٟبيوٝ ؿبُٔ   Aٞيذسِٚٛطيىي  ٌشٜٚ، دس (A ،B ،C ٚ D) ٞيذسِٚٛطيىي خبن ٞبي ٌشٜٚداد وٝ ٔٙطمٝ ٔٛسد ٘ظش اص ثيٗ 

 آثٍزسي ٚ ثٛدٜ خٛثي صٞىـي داساي خبوٟب ايٗ. ٌيشد ٔيلشاس   ٞؼتٙذ ٔشطٛة وبٔال وٝ ٍٞٙبٔي حتي ثبال ٘فٛرپزيشي ثبؿذت

ٞٓ  .ثبؿٙذ ٔي ػجه خيّي تب ػجه ػطحي ثبفت ٘ظش اص خبوٟب ايٗ اػت. ضؼيف آٟ٘ب دس سٚا٘بة تِٛيذ پتب٘ؼيُ ٚ داس٘ذ ثباليي

ثب ٔؼبحت  ٞب وٜٛػٝ تيپ اساضي ؿبُٔ تيپ  ٞب دس حٛصٜ آثخيض ثش٘طيٗ  آٖٚاحذٞبي اساضي ٚ ٔـخصبت چٙيٗ طجك ٔطبِؼبت 

ثب تٛجٝ ثٝ ٘تبيج ٞىتبس ٚػؼت اػت، ٕٞچٙيٗ  1300ٞب ثب  فالت ٞىتبس ٚ تيپ 4900ٞىتبس، تيپ تپٝ ٔبٞٛسي ثب  4577

جٛاٖ ثذٖٚ تىبُٔ  يٞب جضء خبنحٛصٜ خبن  يىبييسٚؽ آٔش ثٛدٜ ٚ ثب تٛجٝ ثٝ sandy loamثبفت خبن  ؿٙبػي خبنآصٔبيـبت 

 .ثبؿذ ٔي Torriorthentٚ ٌشٜٚ ثضسي  Orthentسدٜ  يش( ٚ صEntisol)ػَٛ  ا٘تييب

 
 مىبثع -د

ٔمبالت وٛتبٜ ٞفتٕيٗ وٍٙشٜ   اسصيبثي ويفي تٙبػت اساضي دؿت ليش ٚ وبسصيٗ دس اػتبٖ فبسع. ٔجٕٛػٝ(،1380صاسػيبٖ، ؽ.،) .1

 .صفحٝ 598. دا٘ـٍبٜ ؿٟشوشد. ػّْٛ خبن ايشاٖ

. ٔٛػؼٝ 940. ٘ـشيٝ فٙي ؿٕبسٜ  اساضي ٔٙطمٝ ٌضيه ثيشجٙذٔطبِؼبت اسصيبثي ٔٙبثغ ٚ لبثّيت  (،1374صبحت جٕغ، ع.،) .2

 .صفحٝ 114تحميمبت خبن ٚ آة. ػبصٔبٖ تحميمبت، آٔٛصؽ ٚ تشٚيج وـبٚسصي. ٚصاست وـبٚسصي . 
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