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  چکیده 
پتانسیل تولید اراضی براي تامین مواد غذایی بشر بخصوص گندم محدود است و بستگی به عوامل محیطی مؤثر بر تولیـد از  

شـناخت  براي  در این تحقیق به مرور و بررسی این عوامل و ارائه راهکارهایی. قبیل اقلیم، زمین نما، خاك و مدیریت دارد
مناطق مورد مطالعه شامل دشـت میـان آب شوشـتر و دشـت     . این عوامل و نقش آنها بر تولید پرداخته شد هايمحدودیت

براي تعیین پتانسیل تولید اراضی از مدل رشد فائو و روش ارزیابی تناسب اراضی . باشندعقیلی گتوند از استان خوزستان می
 6023تـا   933نشان داد که پتانسیل تولید اراضی در منطقه میان آب براي گنـدم آبـی از    نتایج. پارامتري استفاده گردید

کیلوگرم در هکتار متغیر است و کاهش عملکرد بعلـت عوامـل    6687تا  2454 در هکتار و براي منطقه گتوند از کیلوگرم
یـا   لید اراضـی در منطقـه میـان آب   یل توپتانس. محدود کننده از قبیل محدودیتهاي آهک، زهکشی، شوري و قلیائیت است

ضریب همبستگی آنهـا   مشاهده شده زارع مقایسه گردید و عملکرد  پیش بینی شده گندم آبی در شرایط فعلی با عملکرد
ود دهد مدل تهیه شده با شرایط منطقه تطابق خوبی دارد و همبستگی خوبی بین دو عملکرد وجاست که این نشان می 0.77
و  گنـدم آبـی توسـط زارع مقایسـه گردیـد     پتانسیل تولید اراضی براي گندم آبی با عملکرد  ه گتوند نیزو براي منطق. دارد

را نشان داد که داللت بر این دارد که مدل پیش بینی محصول در هر دو منطقـه   80/0همبستگی باالیی با ضریب تشخیص 
علت عملکرد بیشـتر  . مین عملکرد محصول استو نشان دهنده صحت مدل در تخ. تطابق خوبی با عملکرد گندم آبی دارد

  .باشدگندم آبی در گتوند نسبت به شوشتر، شوري پایین در منطقه گتوند می
  

  .گندم، پتانسیل تولید زمین و تناسب اراضی :واژه هاي کلیدي
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   مقدمه
 يازهـا یدر حـال توسـعه، ن   يشتر کشورهایدر ب

موجــب  ،شــدت در حــال ریــجمع يو اقتصــاد یاجتمــاع
 ،یاراضـ  يانـواع کـاربر   يبـرا  یده که منـابع اراضـ  یگرد

مسـئله اساسـی   . ابدید غذا اختصاص یتول يبرا بخصوص
فـراهم   يا برایدن یعیطبمنابع ییتواناالمللی، در جامعه بین

  ).1996فائو، ( ت روبه رشد، استیجمع يازهایننمودن 
هـاي ظرفیـت تولیـد منـابع اراضـی      محـدودیت 

ط اقلیمی، خاك، لنـدفرم، نـوع کـاربري و    مربوط به شرای
مدیریت پایدار منابع اراضی مستلزم . مدیریت اراضی است

ریزي بـر اسـاس آگـاهی از ایـن     گذاري و برنامه سیاست
که تقاضاي جهانی  دهد یممطالعات اخیر نشان .منابع است

سال دیگر رو بـه افـزایش    40براي مواد غذایی حداقل تا 
میلیـارد نفـر    9سط این قرن به جمعیت جهان در اوا.است

گنـدم یکـی از    ).2010چارلز و همکـاران،  (خواهد رسید 
شـود،  غالت کلیدي است که در سراسر جهان کشـت مـی  

 جهان نفر از مردم ها ونیلیمکالري اولیه و منبع تغذیه براي 
  ). 2010بکور و همکاران، ( کندفراهم می را

سطح زیر کشت گندم در کشور ایـران در سـال   
میلیون هکتـار بـود کـه معـادل      4/6حدود  92-91زراعی 

درصـد کـل    72و  یدرصد سطح محصـوالت زراعـ   3/52
ـ  یکه سـهم اراضـ  . باشدیسطح غالت کشور م  5/37 یآب

ـ م. درصد اسـت  5/62م ید یدرصد و اراض زان عملکـرد  ی
 67/13تن برآورد شده که معـادل   ونیلیم 3/9گندم کشور 

درصـد از   67/56و  یعد محصوالت زرایدرصد از کل تول
ـ  ید غالت کشور اسـت کـه سـهم اراضـ    یکل تول  69 یآب

 متوسـط عملکـرد  . درصد اسـت  21م ید یدرصد و اراض

 گندم عملکرد و کیلوگرم در هکتار 2675 کشور آبی گندم

 بیشـترین  .اسـت  بوده هکتار در کیلوگرم 721 کشور دیم

ـ با م گندم آبی عملکرد  هکتـار  در کیلـوگرم  4398 نیانگی

 در کیلـوگرم  1421 با آن کمترین و تهران استان به قمتعل

، يآمارنامـه کشـاورز  (دارد  تعلـق  لنیگـ  اسـتان  به هکتار
1390.(   

براي تعیین میزان مواد غـذایی، الزم اسـت کـه بـر تولیـد      
نظـارت   محصوالت کشاورزي در منـاطق مختلـف جهـان   

افزایش تقاضا براي مواد غذایی در سراسر جهـان و  . شود
ود در دسـترس بـراي تولیـد، لـزوم اسـتفاده از      منابع محد

ـ  ابزارهاي جدید براي برآورد تولید محصـول   طلبـد یرا م
بینـی   یشپشناخت عواملی که ). 2012پادیال و همکاران، (

ي هـا  روشعملکرد منطقه اي محصول را محدود کـرده و  
بودونـگ،  (مدیریت را بهبود بخشد، امري ضروري اسـت  

2009 .( 

ــیش ــراي پ ــی عمب ــل از  بین ــول قب ــرد محص لک
هـا ماننـد برآوردهـاي     یـک تکنبرداشت، طیف وسـیعی از  

و  محصـول ي شبیه سـازي  ها مدلچشمی، روش آنالوگ، 
چیپـانچی و همکـاران،   (ي رگرسیون وجـود دارد  ها روش
؛ ماسلی و همکاران، 2003، دورایوامی و همکاران ، 1999
). 2007؛ وال و همکـاران،  1981؛ پینتر و همکـاران،  2001
در اکولـوژي، زراعـت و علـوم     غالبـاً ي محصـول  هـا  مدل

در . شـود محیطی براي شبیه سازي محصـول اسـتفاده مـی   
ي شبیه سازي رشـد محصـول بـه    ها مدلي گذشته، ها سال

طور گسترده اي به عنوان یـک ابـزار مهـم بـراي بررسـی      
عملکرد محصول در شرایط مختلف اقلیمی مورد اسـتفاده  

ن و چـ  ).2012و همکـاران،  تسـکانو  (قرار گرفتـه اسـت   
از یک مدل رگرسیون خطی براي پـیش  ) 2008(همکاران 

بینی عملکرد گندم زمستانه در اسـتان شـاندونگ اسـتفاده    
 . کردند

از تئـوري فـازي   ) 2010( کشاورزي و همکاران
براي ارزیابی تناسب اراضی در منطقه زیاران استان قزوین 

را براي گنـدم   خصوصیت اراضی نه ها آن. استفاده نمودند
براي اثر وزن خصوصیات مختلف بـر  . آبی در نظر گرفتند

) AHP(١یز سلسله مراتبـی  آنالعملکرد محصول از فرآیند 
استفاده شد و نتیجه گرفته شد کـه کـاربرد تکنیـک فـازي     
براي ارزیابی تناسب اراضی و طبقه بندي تغییرات پیوسته 

ران شـهبازي و همکـا   .از اهمیت زیادي برخـوردار اسـت  

                                                   
1- Analytic Hierachy Process 
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 9000طی تحقیقی ارزیـابی اراضـی بـه وسـعت     ) 2009(
ي اهـر در آذربایجـان شـرقی را بـا     هـا  خـاك هکتار را در 

ــز    ــري میکرولی ــمیم گی ــتم تص ــتفاده از سیس ــتم (اس سیس
بـراي گنـدم،   ) اطالعات ارزیابی اراضی میکـرو کـامپیوتر  

نتیجـه   ها آن. و سیب زمینی انجام دادند چغندر قندذرت، 
هکتـار بـراي کشـت     1670بافـت بـراي   گرفتند که عامل 

دومین عامل محـدود کننـده   . کننده بودزمینی محدودسیب
نتـایج نشـان داد کـه کـالس تناسـب      . کربنات کلسیم بود

و  چغندر قنداراضی محصوالت سیب زمینی، گندم، ذرت، 
  . یابدکاهش میبه ترتیب سیب زمینی 

ــاث  ــدم تحــت ت ــیعملکــرد محصــول گن م، یر اقل
و  اسـت  یت استفاده از اراضیریو مد یات اراضیخصوص

در حال حاضر عملکرد فعلی گندم پاییزه هم براي کشـت  
استفاده  .دیم و آبی خیلی پایین تر از شرایط ایده آل است

تواند با دقت یم یتناسب اراض یابین ارزینو يهاروش از
ـ باال م کشـت گنـدم    يرا بـرا  یزان مناسـب بـودن اراضـ   ی

ه موجـب کـاهش عملکـرد    ک یاتیمشخص کند و خصوص
در را  ییاصالح آنها راهکارها يو برا ییشناساشود را یم

ـ . شنهاد دادیپجهت افزایش عملکرد محصول  ن در یهمچن
باال ل عملکرد محصول را با دقت یپتانستوان هر منطقه می

 کاهش عملکرد محصول توسط زارع را ن نمود و عللییتع
  . نمود یبررس

 
  روش تحقیق

ـ زمراحـل   یط ید اراضیل تولیپتانسمحاسبه  ر ی
د بـا اسـتفاده از مـدل رشـد     یـ ل تولیپتانسـ  ردیگیانجام م
خالص گیاه  1زیست تودهمقدار تولید  رشد فائو مدلفائودر

براي بهترین واریته در شرایط مطلوب  و عملکرد محصول
، آب و مواد غذائی و در شرایط مااز نظر تابش خورشید، د

فـائو،  ( شـود یزده مـ خمـین  ، تهـا  یمـاري کنترل آفات و ب
1979.(  

 
 
 
 

                                                   
1- Biomass 

  ارزیابی خصوصیات اراضی
خصوصـیات اراضـی بـا     ،براي ارزیابی اراضـی 

اراضی بـه روش   شاخصتطبیق داده شد و  گندمنیازهاي 
ــوع ــارامتري از ن ــین  اســتوري و ریشــه دوم پ ــگردتعی  دی

در منـاطق مرطـوب    ).1993، 1991سـایس و همکـاران،   (
ه در ارزیـابی تناســب  خصوصـیات اراضـی مـورد اسـتفاد    

ي، ریـ گ لیسـ شامل اقلیم، توپـوگرافی، زهکشـی،    یاراض
ــت  ــب باف ــنگریزه -ترکی ــیت   -س ــه خصوص ــق و س عم

ــامل حاصــلخیزي  ــاهري  ش ــاتیونی ظ ــادلی ک ــت تب ظرفی
٢)ACEC(  ،ي بازي یا ها ونیکاتpH و کرین آلی است.  

-براي مناطق خشـک خصوصـیات گـچ، آهـک، شـوري     
  گرددیزي میقلیائیت جایگزین خصوصیات حاصلخ

 
   یگندم آب يبرا پتانسیل تولید اراضی

پتانسیل تولید اراضی با توجه به پتانسیل تولیـد  
شـاخص  . گردید نییتع یتابشی و شاخص اراض-حرارتی

ي استوري و ریشه دوم بـر  ها فرمول به نیز با توجه یاراض
 .)1979فائو، (اساس خصوصیات خاك محاسبه گردید 

ر پتانسیل تولید اراضی، با توجه به اثر مدیریت ب
تـا رابطـه   .  مورد استفاده قرار گرفتنیز  شاخص مدیریت

در شـرایط  با عملکـرد زارع   تولید اراضی لیعملکرد پتانس
این شاخص به ترتیب براي مـدیریت  . واقعی بررسی شود

ــاال، متوســط و ضــعیف  ــد  5/0و  75/0، 1ب منظــور گردی
  .)1392، یدجاللیس(

 
  و بحث نتایج

در منطقه عقیلی گتوند از  ج حاصلیتابر اساس ن
 گنـدم  پتانسیل تولیـد  )1392، یدجاللیس( استان خوزستان

یلوگرم در هکتار ک 8041 برابر مدل رشد فائوآبی به روش 
ــین زده شــد ــابی خصوصــیات اراضــی .تخم ــراي  ارزی ب

انجـام   )ریشـه دوم (به روش پارامتري  آبی محصول گندم
بدست  یاراض يها صشاخبا توجه به نتایج حاصل  گردید

 مختلـف،  یاراض يواحدها يبرا آمده به روش ریشه دوم

                                                   
2 - Apparent Cation Exchange capacity 
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براي گنـدم  پتانسیل تولید اراضی  .بدست آمد 84تا  26از 
حرارتی تابشی یـا پتانسـیل   با توجه به پتانسیل تولید آبی 

 به صـورت که  یاراض و تأثیر عوامل محدود کننده در یآب
 محاســبه شــده بــراي ســطوح مختلــف یاراضــشــاخص 

کیلوگرم در هکتار بـراي روش   6687تا  2454مدیریتی از 
 بـه علـت  و کـاهش عملکـرد   . ریشه دوم تخمین زده شـد 

آهــک،  هــاي یتعوامــل محــدود کننــده از قبیــل محــدود
 .اسـت  و عدم مدیریت صحیح زهکشی، شوري و قلیائیت

توسط کشاورز را  ینقشه عملکرد گندم آب) الف 1 (شکل 

ـ یب شیشه پنق) ب 1(نشان داده و شکل  ل یشـده پتانسـ   ین
صحت  يدهد برایرا نشان م یگندم آب يبرا ید اراضیتول

ـ  يبرا ید اراضیل تولیپتانس ینیبشیپ ينقشه ها  یگندم آب
ـ یبشیتوسط زارع با عملکرد پ یعملکرد گندم آب شـده   ین

بـا ضـریب    ییبـاال  یو همبسـتگ  )2(شـکل  دیسه گردیمقا
ین دارد که مدل نشان داد که داللت بر ارا  80/0تشخیص 

عملکـرد   ددرصـ  80تواند بـا دقـت   بینی محصول میپیش
بینی کند و نشان دهنـده صـحت   توسط زارع را پیش گندم

  .مدل در تخمین عملکرد محصول است

  
 وزستاناستان خ گتوندو  درمنطقه عقیلی) ب(و پتانسیل عملکرد تولید اراضی براي گندم آبی ) الف(عملکرد گندم آبی زارع  -1شکل 

 
 

 الف

 ب

 ید اراضیل تولیپتانس
  )kg/ha(یگندم آب يبرا

 الف

 ب

 ید اراضیل تولیپتانس
  )kg/ha(یگندم آب يبرا
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مطالعه دیگري در منطقه میان آب شوشتر توسط 
منطقه مورد مطالعه به  ،انجام گردید) 1378(سیدجاللی 

هکتار در منطقه میان آب شوشتر از  36205مساحت 
استان خوزستان، بین دو شاخه از رودخانه کارون بنامهاي 
شطیط و گرگر در شمال شهرستان مالثانی و جنوب 

و طول   32تا    35 31الی شوشتر بین عرض شم
شرح مطالعه انجام که  قرار دارد  49تا   50 48شرقی 

شده براي تخمین پتانسیل تولید گندم آبی در منطقه میان 
 :آب شوشتر در ذیل آمده است

 
  ارزیابی خصوصیات اراضی براي گندم
و آب و هوائی براي ارزیابی خصوصیات اراضی 

انجام گردید ) ریشه دوم(ي روش پارامتر محصول گندم به
شرح نتایج بدست آمده بـراي حالـت هـاي مختلـف هـر      

ارائـه شـده اسـت    ) 1جـدول  (فامیلی براي گندم آبـی در  
  ). 1378سیدجاللی، (

 

 
  )کیلوگرم در هکتار(عملکرد زارع 

Clppsqm :پارامتریک - به روش ریشه دوم  پتانسیل تولید اراضی  
  ،گتوندیلیدر منطقه عق)ریشه دوم(بینی شده به روش پارامتري  یشپه گندم توسط کشاورز و عملکرد رگرسیون بین عملکرد دان -2شکل 

 
  مقایسه عملکرد قابل پیش بینی با عملکرد زارع براي گندم آبی در منطقه میان آب شوشتر - 3شکل 
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  ر، استان خوزستانکالس و تحت کالسهاي تناسب اراضی براي گندم آبی در منطقه میان آب شوشت - 1جدول 
ــت   حالتهاي فامیلی خاك ــالس و تحـ کـ

 کالس تناسب فعلی
ــالح  ــاي اص نیازه

 اراضی
کالس و تحت کـالس  

 تناسب آتی اراضی
 (%)مساحت  )هکتار(مساحت 

2-7 ،12-1 ،10-1 ،
12-2 ،5-1 ،17-1 ،
  3-11و  6-1، 2-4

S2s غیر قابل اصالح S2s  8303 22.93 

 S2s 1304 3.60 آبشوئی S2ns 2-3و  6-2، 9-1
 S2s 4939 13.64 آبشوئی و زهکشی S2nsw 4-11و  11-3
8-1 ،8-2 ،2-5 ،2-
 2-2و  1-1، 3

S2sw زهکشی S2s 3033 8.38 

و  2-6، 13-3، 16-1
17-2 

S3sw زهکشی S2s 1205 3.33 

4-2 ،11-1 ،2-6 ،
 2-11و  2-1، 18-1

S3nsw آبشوئی و زهکشی S2s 7918 21.87 

2-9 ،2-8 ،13-2 ،7-
    1-13و  4-3 ،1

N1ns  آبشوئی S2s 2034 5.62 

19-1   ،14-1  ،15-
    1-3و  4-1،   1

N1nsw آبشوئی و زهکشی S2s 3421 9.45 

 0.15 53    محل تجمع آب
منـــاطق مســـکونی و 

 مطالعه نشده
   3995 11.03 

 100 36205    مجموع
S2   :نسبتا مناسب    S3  :تناسب بحرانی    N1  :در شرایط فعلی نامناسب  

w  : محدودیت زهکشی  s  : آهک، بافت، عمق(محدودیت فیزیکی خاك(  n  :محدودیت شوري و قلیائیت 
 

 مقایسه عملکرد گندم آبی در مناطق گتوند و شوشتر - 2جدول 
  
  
 
 
 
 
 

  پتانسیل تولید اراضی براي گندم
 روش مدل رشد فـائو پتانسیل تولیدگندم آبی به 

 فـائو پتانسیل تولید گنـدم آبـی بـه روش    . محاسبه گردید
پتانسیل تولیـد اراضـی بـا     .کیلوگرم در هکتار است 8041

شـرایط آبـی و تـأثیر عوامـل      توجه به پتانسـیل تولیـد در  
مقـدار آن در  . شـود در خاك تخمین زده میمحدود کننده 

کیلوگرم در هکتـار   6023تا  933اي گندم آبی از منطقه بر
کننـده از  کاهش عملکرد بعلت عوامل محدود. تمتغیر اس

 قبیل محدودیتهاي آهک، زهکشی، شوري و قلیائیت است

  پتانسیل آتی تولید اراضی در منطقه پس از اصالح 

  
 4849از  ك و آبیاري اراضیي قابل اصالح خامحدودیتها

سـرانجام  . کیلوگرم در هکتار متغیر خواهـد شـد   6352تا 
بینی شده گندم آبـی  پتانسیل تولید اراضی یا عملکرد پیش

بـا عملکـرد مشـاهده شـده زارع مقایسـه       در شرایط فعلی
ضریب همبسـتگی  . ارائه شده است  3گردید که در شکل 

تهیـه شـده بـا     دهد مـدل است که این نشان می 77/0آنها 
شرایط منطقه تطابق خوبی دارد و همبستگی خوبی بین دو 

  .عملکرد وجود دارد
  
 

  )کیلوگرم در هکتار(عملکرد   منطقه عقیلی گتوند  منطقه میان آب شوشتر
  بی  پتانسیل تولید آ  8041  8041
  )در شرایط فعلی(پتانسیل تولید اراضی   2454-6687  933-6023

  )در شرایط آتی(پتانسیل تولید اراضی   محاسبه نشده  4849-6352
  نسبت افزایش عملکرد آتی به فعلی  محاسبه نشده  25/2

  عملکرد زارع   1800-5500  1500-4800
  نوع محدودیتها  آهک، زهکشی، شوري و قلیائیت  آهک، زهکشی، شوري و قلیائیت
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در منـاطق گتونـد و    یسه عملکرد محصول گنـدم آبـ  یمقا
  شوشتر

 بـه ک ینوپتیستگاه سـ ین ایکتریکه نزد ییاز آنجا
 دمحاسبه عملکر يبرا ،باشدیمورد مطلعه شوشتر م اطقمن

ـ  طیل محصول گنـدم در شـرا  یپتانس ـ از ا یآب سـتگاه  ین ای
داکثر عملکرد قابل حصـول در هـر دو   د و حیاستفاده گرد

ح و یشـخم صـح  و  یت عالیریبا مدمنطه شوشتر و گتوند 
 ي، مبارزه با علفهـا هایماریکنترل آفات و ببه موقع،  ياریآب

لـوگرم در  یک 8041برابر و استفاده مناسب از نهاده ها هرز 
ـ د یئو محاسبه گردبا استفاده از مدل رشد فاهکتار  بـا   یول

شـدت   يراان دو منطقه از نظـر خـاك د  ینکه ایتوجه به ا
 يتهایخاك هستند و نوع محـدود  يتهایمحدوداز  یمختلف

ـ ائی، قليشورج در منطقه شامل یرا  یت، آهـک و زهکشـ  ی
گنـدم   يمختلف برا ید اراضیل تولیپتانس يدارا. باشدیم
منطقـه گتونـد   نکـه  یبا توجه به ا یباشند و از طرفیم یآب

ــکمتــر  يت شــوریمحــدود يدارا ــد م ــه گتون -یاز منطق
شـود کـه عملکـرد آن از منطقـه شوشـتر      یمالحظه م.باشد

  ).2جدول (شتر است یب
د یـ ل تولین پتانسـ یبا توجه به اختالف عملکرد ب

ـ      یآب  یبا استفاده از مدل رشـد فـائو و عملکـرد گنـدم آب
 ه گرفـت جـ یتوان نتیمتوسط زارع در منطقه مورد مطالعه 

ک ین اختالف عملکرد شده از یکه دو مسئله مهم موجب ا
ت،آهـک و  یائی، قليل شوریاز قب یخاک يتهایطرف محود

از  ياریف بسیرت ضعیگر مدیطرف داست و از  یزهکش
ــل  يتهایدر صــورت رفــع محــدود. کشــاورزان اســت قاب
کـه رفـع    یت و زهکشیئیا، قليل شوریاصالح خاك از قب

و افزودن مـواد اصـالح    یو زهکش ییات آبشویآن با عمل
ـ ائیت قلییبـا محـدود   يخاکها يل گچ برایکننده از قب  تی
ـ .میسر است تـوان عملکـرد محصـول را بطـور قابـل      ی، م
مالحظـه   2کـه در جـدول   یش داد بطوریافـزا  يمالحظه ا

ـ یان آب شوشـترعملکرد پتانسـ  یشود در منطقه میم  یل آت
ل یت به پتانسش عملکرد نسبیبرابر افزا 25/2نشان دهنده 
ـ ا. در منطقـه اسـت   یعملکرد فعل حاصـل   ین درصـورت ی

ح کشت و کار یت صحیریز مدیخواهد شد که کشاورزان ن

ـ را لحاظ کننـد کـه ا   ت شـخم  ایـ ت شـامل عمل یرین مـد ی
ها، مبارزه بـا  یماریبه موقع، کنترل آفات و ب ياریح، آبیصح

ـ  يهرز و استفاده از کودهـا  يعلفها  ی،وانیـ ح, ، سـبز یآل
این بنابر. باشدیاه میاز گیبر اساس ن ی و بیولوژیکییایمیش

اختالف بین عملکرد گنـدم آبـی توسـط زارع و پتانسـیل     
توان به مدیریت ضعیف تولید اراضی در شرایط آتی را می

کشــاورز ارتبــاط داد زیــرا در پتانســیل تولیــد اراضــی در 
شرایط آتی محدودیتهاي قابل اصالح رفع شده و آنچه از 

  .ماند مربوط به مدیریت ضعیف استلکرد میاختالف عم
 

  یجیترو رهیافت
پتانسیل تولید اقلیمی در شرایط آبی براي هر دو 

 ت ولـی بـا توجـه بـه    کیلوگرم در هکتار اسـ  8041منطقه 
ئیت و آهک اخاکی در منطقه مانند شوري قلی دیتهايمحدو

عملکـرد کشـاورزان در منطقـه عقیلـی     و مدیریت ضعیف 
و در منطقـه میـان آب شوشـتر     5000تا  1800گتوند بین 

بـا  . کیلوگرم در هکتار متفـاوت اسـت   4800تا  1500بین 
مروجان قادر خواهند بود  یقاتین تحقیج چنیاستفاده از نتا

 ییراهنمـا  یح از اراضینه استفاده صحیکشاورزان را در زم
د یاز توان تول یدر حال حاضر کشاورزان بدون آگاه. کنند
 یکننـد در حـال  یاقدام به کشت م ینتخود بطور س یاراض

، یمـ یاقل يتهایبا توجـه بـه محـدود    ید اراضیکه توان تول
مناطق مختلف متفاوت  يت برایرین نما و مدیو زم یخاک

  .باشدیم
از کشــاورزان بعلــت  یدر منطقــه گتونــد بعضــ

ف و عدم کنترل علف هـرز عملکـرد گنـدم    یت ضعیریمد
چگونه یآنها ه یراضکه ا ین بدست آوردند در حالییپا یآب

ح و یت صحیرینداشت و با مد یمیو اقل یت خاکیمحدود
را داشـته   ییتوانسـتند عملکـرد بـاال   یکنترل علف هرز مـ 

جاد یا یتیم محدودیکه خاك و اقل ین مواقعیدر چن. باشند
د حداکثر عملکرد را یت خوب بایریکند کشاورز با مدینم

ت یرید که مـد بودن ین منطقه کشاورزانیدر هم.داشته باشد
آنها  یم در اراضیخوب بود و خاك و اقل یلیکشت آنها خ

ن کشـاورزان  یـ جاد نکرده بـود و ا یا یتیچگونه محدودیه
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 يبرا ید اراضیل تولیک به پتانسیار باال نزدیبس يعملکرد
شامل  حیت صحیرین با مدیابنابر.بدست آوردند یگندم آب

و  عملیات شخم صحیح، آبیاري بـه موقـع، کنتـرل آفـات    
بیماریها، مبارزه با علفهاي هرز و استفاده از کودهاي آلـی،  

و حیوانی، شیمیایی و بیولوژیکی بر اساس نیاز گیـاه  , سبز
اصالح محدودیتهاي خاکی از قبیل شوري و قلیائیت خاك 

  .بدست آورند ییعملکرد باال ندتوانیم کشاورزان
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