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 )شرح مساله(مقدمه 

تعـدادي روش  . نیازمند این است که معیارهاي متعددي در نظر گرفته شـوند راي یک گیاه زراعی   تعیین تناسب اراضی ب   
  زراعـی هـاي مناسـب و نامناسـب کـشت گیاهـان       سازي توزیع مکانی پتانسیل تناسب اراضی جهت انتخاب مکان         براي مدل 

گیـران   وسـط کـشاورزان و تـصمیم   توانـد ت    مـی کند که    حلی فراهم می  این تحقیق اطالعاتی در سطح م     . پیشنهاد شده است  
تجزیـه   روشی جدیـد بـراي   این روش کار تقریباً. جهت انتخاب تناوب زراعی براساس تناسب اراضی مورد استفاده قرار گیرد   

مـدیران   بهبود ببخـشند و   خود راتوانند تولید یممنطقه ن کشاورزان بر طبق نتایج آ  .  ایران است  تحلیل تناسب اراضی در   و  
. تعیـین منـاطق مناسـب رشـد گیاهـان زراعـی در نطـر بگیرنـد        ها را در  کارگیري نتایج این روش ه اثرات ب  باید  نیز ریز برنامه

توان زمینه توسعه سطح زیرکـشت و تولیـد    زراعی میطورکلی با شناسایی مناطق مناسب و نامناسب جهت کشت گیاهان    به
لذا مطالعـه حاضـر   .  کیفیت و کمیت منابع محیطی جلوگیري کردهاي صحیح، از نزول   آنها را فراهم کرد و با اعمال مدیریت       

هـاي   کـشاورزي شهرسـتان  کلـزا در اراضـی    -تناوب زراعی گندممنظور شناسایی مناطق مناسب و نامناسب جهت اجراي      به
کنـد کـه    یقیق اطالعاتی در سـطح محلـی فـراهم مـ        همچنین این تح  . گمیشان در استان گلستان انجام شد     بندرترکمن و   

  . با توجه به نتایج تناسب اراضی استفاده گردد مناسب الگوي کشتتواند براي انتخاب یم

  ها ترین یافته مهم
 درصد از اراضی کشاورزي دو شهرستان 92/30 و 65/13ترتیب  که به نشان داد  در این پژوهشها ابینتایج ارزی

هاي جنوبی و  مناسب هستند که در بخش مناسب و نسبتاً کلزا بسیار - ترکمن و گمیشان جهت اجراي تناوب گندمبندر
ك مطلوب و میزان ماده آلی مناسب برخوردار خا ECها از بارش کافی، میزان  این پهنه. اند مرکزي این مناطق واقع شده

هاي شمالی، شرقی و مرکزي   درصد در قسمت78/39 و 65/15ترتیب با  هاي ضعیف و نامناسب به پهنه. بودند
، )متر زیمنس بر  دسی12باالتر از (در این مناطق شوري باالي خاك . هاي بندرترکمن و گمیشان قرار گرفتند شهرستان

 مقایسه .کلزا معرفی شدند - کننده اجراي تناوب زراعی گندمن اندك ماده آلی، از عوامل محدودیزا بهاره و م کمبارش
 84/42(مناسب و نسبتاً مناسب براي گیاه کلزا  هاي بسیار که مجموع درصد پهنهدادهاي گندم و کلزا نشان  مساحت پهنه

 16/57هاي ضعیف و نامناسب گیاه کلزا  نههمچنین مجموع درصد په. است)  درصد05/38(تر از گندم  ، بیش)درصد
تري با خصوصیات محیطی   درصد بدست آمده و گواه آن است که کشت کلزا تناسب بیش95/61  معادلدرصد و گندم

   .کلزا، سهم گیاه کلزا مؤثرتر است - سنجی اجراي تناوب گندم منطقه داشته و در نقشه امکان



  ؛ 386: معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابـان شـهید بهـشتی، صـندوق پـستی          
  32225989: ، نمابر49138-15739: کد پستی

 

 

 اهمیت موضوع

ین استان حدود سطح زیر کشت آن در ا. استترین گیاهان زراعی در استان گلستان  گندم یکی از مهم
رد گندم دیم متوسط عملک. شود کشت میصورت دیم  ه درصد آن ب60باشد که حدود   هزار هکتار می400

اجراي تناوب . اند سیاري از منابع محیطی تنزل یافته ب در مقابل واستان پایین استاین در برخی از مناطق 
 جهت توسعه. تولید را پایدار سازدتواند وضعیت منابع محیطی را بهبود ببخشد و   می کلزا-زراعی گندم

 ،د که پاسخ گیاه زراعی به عوامل زیستی، فیزیکیتوجه شواین نکته به هاي زراعی کارامد، الزم است  سامانه
 ؟تاثیر قرار گیرد وسیله مدیریت زراعی تحت هتواند ب ها می شیمیایی و اقلیمی چگونه است و چطور این پاسخ

با توجه به وابستگی کشور ما به واردات روغن و اهتمام و کوشش دولت در قطع این وابستگی، طرح افزایش 
از سویی با در نظر گرفتن مزایاي تناوب . ی در کشور از دهه قبل در حال اجراستهاي روغن تولید دانه

هاي روغنی و  تواند باعث افزایش سطح زیر کشت و تولید دانه گندم با کلزا، اجراي آن در اراضی مستعد می
راي منظور تعیین تناسب اراضی جهت اج مطالعه حاضر بهدر همین راستا، . بهبود عملکرد گندم دیم شود

هاي بندرترکمن و گمیشان در استان گلستان،  دیم در اراضی کشاورزي شهرستانکلزا  - تناوب زراعی گندم
هاي تناسب اراضی   این ارزیابی منتج به تولید نقشه.انجام شد GIS کمک با  ومحیطیبا ارزیابی متغیرهاي 

ل محیطی با اهمیت متفاوت پوشانی چندین عام وسیله هم هجهت اجراي این نوع تناوب خواهد شد که ب
   . حاصل شده است
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 

  .ترکمن و گمیشانهاي بندر  کلزا در شهرستان- بندي شده جهت اجراي تناوب گندم هاي طبقه هاي پهنه مساحت - 1جدول 
  )درصد(اراضی کشاورزي ها به کل  نسبت مساحت پهنه  )هکتار(مساحت   ها بندي پهنه رتبه

  65/13  33/10460  بسیار مناسب
  92/30  23/23729  مناسب
  65/15  96/11997  ضعیف

  78/39  72/30520  نامناسب
  
  

  
  

   .هاي بندرترکمن و گمیشان کلزا در شهرستان -سنجی اجراي تناوب گندم  نقشه امکان–1شکل 


