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 :چکیده
 بشر در هايی است که و محدوديت ها توان امکانات، از دقیق و جامع شناخت گرو در منابع، از کارآ و بهینه استفاده و پايدار توسعه به دستیابی   

کند که توان  چای در يک منطقه حاصلخیز با مساحت زياد ايجاب می قرار گرفتن حوزه آبخیز قوری .مواجه است آن با مطلوب وضع به رسیدن
در اين راستا اين . های الزم طبق توان و استعداد منطقه انجام گردد ريزی ع کاربری مشخص گردد تا برنامهاکولوژيکی هر محدوده از حوزه برای هرنو

برای  .ارزيابی کند و کشاورزی، مرتعداری و جنگلداری منطقه بررسی توان تعیین چای را برای اکولوژيکی حوزه آبخیز قوری پژوهش سعی دارد توان
های مورد  منتقل شده و اقدام به تهیه نقشه ArcGISافزار  آوری شده بعد از بازديدهای محلی به محیط نرم ات جمعپژوهش، اطالع اين اين منظور در

نتايج  .ها با استفاده از مدل اکولوژيک مورد بررسی قرار گرفت محیطی تهیه شده و هر يک از يگان های زيست نیاز گرديد و در ادامه نقشه نهايی يگان
درصد از وسعت  5/1داری  درصد و برای کاربری جنگل 89و مرتعداری در اين حوزه، حدود  کشاورزی کاربری برای مستعد نهايی نشان داد که مناطق

 .شود منطقه را شامل می

 چای قوری، ArcGISداری،  توان اکولوژيک، کاربری کشاورزی، مرتعداری و جنگل :كلیدی های واژه

 
 

 :مقدمه
ای تا ضمن حصول اطمینان از عملکرد بناها، به نظر خوب رسیده و  ضرورت يک طرح خوب و متناسب بر روی زمین، ضرورت هرگونه توسعه   

آمايش سرزمین تنظیم روابط بین انسان، سرزمین و (. 73، ص1739توکل، )ظاهری سازگار با منظر محیط پیرامونی و فلسفه محیطی خود پیدا کند 
انسانی در سرزمین برای استفاده مناسب و پايدار از کلیه امکانات انسانی و فضايی سرزمین در جهت بهبود وضعیت اجتماع در طول زمان  های فعالیت

 (.1795اونق و همکاران، )باشد  ها می برای همه نسل
بع طبیعی است که همراه با برخی از عوامل های پیش روی انسان قرن بیست و يکم کاهش بیش از اندازه منا شک از جمله بزرگترين چالش بی   

ريزی بحران جهانی هستند  ها، نارسايی توزيع متعادل منابع، رشد صنعتی و رشد اقتصادی در حال پی چون رشد فزاينده جمعیت، افزايش آلودگی
بنابراين انسان در (. 2005همکاران،  سیکات و)بانی کاهش بیش از حد منابع، استفاده غیر منطقی انسان از سرزمین است (. 1797میرمحمدی، )

زيرا سرزمین يک منبع . ای جهت پیشگیری از کاهش بیش از اندازه منابع طبیعی باشد راستای کاهش و يا جلوگیری از اين بحران بايد در پی چاره
 (.1885میلر، )جديدند های آن اگر بجا از آن استفاده شود، ابدی و قابل ت پذير است، اما بسیاری از سودمندی محدود و آسیب

های  ها و فعالیت تواند میان توان طبیعی محیط، جوامع و کاربری های متناسب با توان، روشی است که می تعیین توان بالقوه و تخصیص کاربری   
های  م اجرای انواع طرحشکی نیست که نايل شدن به توسعه پايدار، مستلز. انسان در فضا يک رابطه منطقی و يک سازگاری پايدار به وجود آورد

 .برداری از منابع طبیعی کشور بر اساس توان بالقوه منابع و ظرفیت قابل تحمل محیط زيست است توسعه و بهره

 مستثنی امر اين از نیز ها نخستین انسان .بوده است انسان توجه مورد همواره آن و تغییرات شرايط و حوادث و پیرامون طبیعی محیط شناخت   

 بیشتر هرچه را او گشوده، زندگی انسان افق در جديدی را های روزنه خاص های با ويژگی علمی شناخت بین، اين در .اند داشته توجه به آن و نبوده

 (.1738جعفری،  مقدس)سازد  می رهنمون های پژوهش کانون سوی به
ريزی و طراحی  برنامه فرآيند در که آنجا از و سرزمین طبیعی کاربرد نوع يا بالقوه قدرت تعیین از محیط عبارت است اکولوژيک توان ارزيابی   

 در ای مناسب عنوان شیوه به روندی چنین گیرد می قرار توجه مورد اکولوژيک سرزمین توان ارزيابی اساس بر اکولوژيک حفظ تعادل محیط،
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 اکولوژيک موجوديت رهیافت زيست محیطی، هسته ارزيابی توان های روش تمامی در(. 1739توکل، )گردد  تلقی می سرزمین مديريت و برداری بهره

 (.1731 زاده، میراب) نظر قرار دارند مد دو هر زيست محیط و انسان رهیافت اکولوژيک در .است کرده حفظ را خود
ای در سطح استان اردبیل، به  طی مطالعه( 1782)حاتمی نژاد و همکاران . در زمینه آمايش سرزمین مطالعات پژوهشی زيادی انجام شده است   

های زراعت ديم، کاربری  نتیجه اين مطالعه نشان داد که در عرصه. مقايسه وضعیت موجود کاربری اراضی و توان اکولوژيکی منطقه پرداخته است
درصد جزو  73تان نزديک به های مربوط به زراعت ديم در سطح اس بدين صورت که از کل کاربری. وضع موجود مغاير با توان اکولوژيک منطقه است

درصد جزو اراضی حفاظتی  33/7های مربوط به زراعت آبی،  همچنین از کل کاربری. باشد که به زير کشت و کار رفته است اراضی حفاظتی می
توان اکولوژيک بخش مرکزی شهرستان کیار را بری کاربری کشاورزی  GISای مشابه و با استفاده از  در مطالعه( 1798)نوری و همکاران . باشد می

مطیعی لنگرودی . محیطی و سنجش آنها با مدل اکولوژيک، مناطق مستعد کشاورزی را مشخص کردند های زيست ارزيابی نمودند و با استخراج يگان
 Fuzzyمرتعداری از تکنیک فرآيند تحلیل سلسله مراتبی فازی سازی توان اکولوژيک محیط از نظر کشاورزی و  به منظور مدل( 1781)و همکاران 

AHP  در محیطArcGIS های کشاورزی و مرتعداری در محدوده شهرستان مرودشت  های مستعد برای فعالیت استفاده نمودند و به اين طريق عرصه
همچنین نتايج حاصل از . ه مورد مطالعه بوده استنتايج اين پژوهش حاکی از وجود هر هفت طبقه مدل کشاورزی ايران در منطق. مشخص کردند

های فازی پايه استفاده  توان از روش های مناطق کشاورزی می دهد که برای افزايش دقت در تعیین کاربری آنالیز حساسیت اين تحقیق نشان می
 . نمود

 نیازمند با محیط زيست، بیشتر تناسب و باالتر کارايی داشتن برای دارد، محیط سروکار با تنگاتنگ طور به که فعالیتی عنوان به کشاورزی   

چای در منطقه حاصلخیزی همچون جلگه مغان باعث گرديده  با توجه به قرار گرفتن حوزه آبخیز قوری. است توان محیطی روزافزون علمی شناسايی
در آن دخیل ... اک، فیزيوگرافی منطقه، عمق و زهکشی و اکثر مناطق اين حوزه بدون در نظر گرفتن توان اکولوژيک که عواملی مانند نوع و بافت خ

شرايط  منطقه همچنین با وجود اينکه در. گردد هستند، به زير کشت ديم برود که در نهايت منجر به فرسايش و از بین رفتن خاک و آب اين حوزه می
تجربه  براساس همواره منطقه در دارد، کشاورزی وجود فعالیت، اين از باالتر درآمد و کسب کشاورزی بهتر متفاوت برای توان با محیطی متفاوت

بنابراين، اين . است نگرفته جدی قرار بررسی و مطالعه مورد منطقه توان واقعی و گاه استعداد هیچ و شده می انجام خطا و آزمايش و کشاورزان
 محیطی توان ارزيابی به برای کشاورزان تر مناسب راهبردهای ارائه و منطقه مختلف های محیطی بخش های توان از بهتری شناخت هدف با مطالعه

 .پردازد می منطقه
 

 :ها مواد و روش

 مطالعه مورد محدوده معرفی -1-2

طول  13̊  17΄ 70̋تا   13̊  71΄ 10̋ای بین   کیلومتر در محدوده 108کیلومتر مربع و محیط  09/121چای با مساحتی حدود  ی آبخیز قوری حوزه   

ی آبخیز  اين حوزه بزرگترين و مهمترين حوزه. واقع شده است 79و در زون عرض شمالی در استان اردبیل   78̊  70΄ 75̋تا    78̊  12΄ 15̋  شرقی و
 (.1شکل )باشد  باشد، به طوريکه بیشترين رسوبات تولید شده در منطقه در اين حوزه می پذيری می آباد از نظر فرسايش گسترده در شهرستان پارس

 111متر از سطح دريا شروع و تا ارتفاع  889اين حوزه از ارتفاع . ريزد های خروسلو سرچشمه گرفته و به رودخانه ارس می چای از کوه رودخانه قوری
 .متر است 15/715ادامه دارد و ارتفاع متوسط آن 
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 چای ی آبخیز قوری موقعیت جغرافیایی و شبکه هیدروگرافی حوزه: 6شکل 

 

 روش كار -1-1
 کلیه)های محیطی  ويژگی گذاری همه هم روی از کاربری، برای تناسب يا توان نظر همگن از های پهنه تعريف و شناسايی های روش از يکی   

 مخدوم،)است  استوار تحلیل سیستمی و تجزيه رهیافت بر چند عامله روش اين اساس .شود می انجام همگن واحدهای حصول به و (ارزيابی عوامل
منطقه  اکولوژيک توان با مطابق کشاورزی، مستعد کاربری مناطق تعیین به محیطی توان ارزيابی و با شناسايی شده سعی روش اين در(. 91: 1795

 .شود پرداخته
 اين اگرچه .گرديده استفراهم  مشکالت انديشی و حل به منظور چاره امکان کاربرد اطالعات جغرافیايی جغرافیايی اطالعات سیستم با استفاده از   

 از .(153: 2005بالل حسین، )است  نقشه تولید و ها ی تحلیل ارائه جستجو، برای ای وسیله بلکه نیست، گیری اتوماتیک سیستم تصمیم يک سیستم

نیز فرآيند  از مدل اکولوژيک های مورد نیاز استفاده شده است و با استفاده ی نقشه کلیه ی تهیه برای ArcGISافزار  در اين پژوهش از نرم اينرو،
 :به شرح زير است کلی ی سه مرحله مراحل کار در. منطقه انجام گرفته است اکولوژيک ارزيابی توان

 ... و جانوری پوشش آب، منابع اقلیم، شامل ها اين شاخص :آنها ی نقشه ی تهیه و اكولوژیك های شاخص شناسایی( الف   
 :گرديد تهیه ذيل های نقشه هدف، به دستیابی برای پژوهش، اين در است و
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زمین؛  شکل های واحد ی نقشه تهیه -1جغرافیايی؛  جهات ی نقشه ی تهیه -7دريا؛  از سطح ارتفاع ی نقشه ی تهیه -2شیب؛  های نقشه ی تهیه -1
 .ی گیاهی جامعه ی ی نقشه تهیه -3خاک؛  فرسايش احتمال و ی خاک نقشه ی تهیه -7ی هیدروگرافی؛  نقشه ی تهیه -5

 های يگان از يک هر الذکر های فوق نقشه گذاری هم روی با کار روش تناسب به اين مرحله در :ها داده بندی جمع و تحلیل و تجزیه (ب   

 .گردد می تهیه های اکولوژيک ويژگی جدول سپس و گردد می مشخص (های همگن پهنه) محیطی -زيست

 هر توان اکولوژيکی مدل مطالعه، از الگوگیری با و شده تهیه جداول و ها نقشه از طريق مرحله اين در :سرزمین محیطی توان ارزیابی (ج   

 .گردد می تعیین منطقه
 

 :نتایج

. آيد طبقات ارتفاع به دست می شیب، جهات جغرافیايی و نقشه طبقات های نقشه گذاری هم از رویاين نقشه  :زمین نقشه واحدهای شکل   
ها براساس  بندی تمامی طبقه. است گرديده طبقه تهیه نه در طبقاتی جهات جغرافیايی شیب نقشه در هشت و منطقه طبقاتی شیب نقشه همچنین

های جنوبی، زاگرس و نیمرخ شمالی البرز، حوزه  بندی دکتر مخدوم، برای مناطقی غیر از کرانه طبق طبقه. بندی دکتر مخدوم انجام شده است طبقه
 .از اينرو در اين پژوهش منطقه مورد مطالعه يک طبقه ارتفاعی دارد. گیرد متر قرار می 1000بقه اول يعنی کمتر از آبخیز قوری در ط

 
 
 

 
 چای نقشه شیب حوزه آبخیز قوری: 1شکل 
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 چای نقشه جهات جغرافیایی حوزه آبخیز قوری: 1شکل 

 
های خاک،  محیطی به نقشه بعد از تهیه نقشه واحد شکل زمین، به منظور به دست آوردن نقشه واحدهای زيست :محیطی نقشه واحدهای زیست   

. آيد به دست میمحیطی پايه يک  واحدهای زيستخاک، نقشه  تیپهای واحد شکل و  با تلفیق نقشه. پوشش گیاهی و تراکم پوشش گیاهی نیاز است
در مرحله بعد، . شش نوع از آن موجود است منطقه اين در به انجام رسیده که (1795) بندی دکتر مخدوم براساس طبقه نیز خاک تیپ تعداد طبقات

محیطی پايه دو  با نقشه پوشش گیاهی نقشه واحدهای زيست( خاک تیپ با زمین شکل تلفیق نقشه)محیطی پايه يک  با تلفیق نقشه واحدهای زيست
 .شود محیطی پايه دو با نقشه تراکم پوشش گیاهی تلفیق می محیطی نقشه واحد زيست های زيست يگاندر نهايت برای تهیه نقشه . تهیه گرديد

محیطی،  های زيست ی يگان در اين پژوهش، با توجه به شرايط منطقه مانند وسعت منطقه، فیزيوگرافی، پوشش و ديگر عوامل، برای تهیه نقشه   
يگان به  77محیطی با  های زيست بنابراين نقشه نهايی يگان. ی آنها ادغام گرديد ر مناطق دربرگیرندهکیلومتر مربع د 5/0مناطقی با وسعت کمتر از 

 .به دست آمد( 1)صورت شکل 
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 چای ی آبخیز قوری محیطی نهایی حوزه های زیست ی یگان نقشه(: 1)شکل 

 

 :گیری بحث و نتیجه
 در پارامترها از يک هر های پارامترها، ويژگی ساير گذاری هم روی با که دهند می تشکیل ها را بندی طبقه اساس نهايی محیطی زيست واحدهای   

تشکیل  محیطی زيست يگان 77 جمعاً شده کار ذکر مراحل انجام همانطور که اشاره شد، در اين پژوهش در نهايت با .گردد درج می نهايی جدول
 .شده است

 بتوان تا باشد مشخص و معلوم نحوی به ها يگان از يک هر های ويژگی که است نیاز گردد، آماده ارزيابی کار برای ها يگان از يک هر آنکه برای   

 تنظیم و تهیه محیطی زيست واحدهای های ويژگی جدول نهايی، گام در اين مقصود، به نیل برای .گذراند نظر از را ها ويژگی آن نگاه يک در

 نقشه واحدهای روی از به دست آمده اکولوژيک های شاخص اطالعات جدول و کلیه در منابع اکولوژيک های ويژگی با درج ترتیب، اين شود تا به می
 .داری قابل ارزيابی گردد محیطی، توان اکولوژيکی منطقه از نظر کشاورزی، مرتعداری و جنگل زيست

 پهنه در ها فعالیت ترين تعیین مناسب مرحله ترين مهم مرحله، اين .است سرزمین فرآيند آمايش میانی مرحله سرزمین، اکولوژيک توان ارزيابی   

 های با مدل مقايسه و محیطی زيست های در يگان ها، تلفیق داده و پردازش مرحله در شده گردآوری اطالعات اساس، از بر اين .است سرزمین

مقايسه  و سنجش شرط پیش گوناگون های برای کاربری مفروضاتیيا  مدل داشتن. شود می ها گزينش فعالیت ترين مناسب شده، ساخته اکولوژيک
 شباهت ايران به اکولوژيک نظر از کشورهايی که و ايران سرزمین در گرفته انجام های نتايج بررسی اساس بر .هاست مدل اين با اکولوژيک اطالعات

 تعیین و ها اين مدل با اکولوژيک اطالعات سنجش و مقايسه به توان نسبت می آنها اساس بر که است شده اکولوژيک تهیه دسته مدل يک دارند،

محیط و ديگر عوامل از جمله اقلیم  اکولوژيک های ويژگی به با توجه قسمت، در اين(. 212-195: 1795مخدوم، )نمود  اقدام ها ترين فعالیت مناسب
 .ه استبرای آن پرداخته شد مناسب های مکان تعیین به کشاورزی، کاربری منطقه برای

 با 2و  1طبقات  .است محیطی توان هفت طبقه داری شامل مرتعداری و مدل جنگل و کشاورزی اکولوژيک بندی دکتر مخدوم، مدل طبق طبقه   

اراضی با توان کم تا متوسط برای کشاورزی و  نمايانگر 7معرفی شده است، طبقه  داری کشاورزی و جنگل اصلی های فعالیت باال برای توان
محدوديت متوسط  3تا  1طبقات . کاری دارند توان متوسط برای مرتعداری و ديم 5توان باال و طبقه  1داری است، طبقه  محدوديت نسبی برای جنگل
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 ایچر و حفاظت برای 3 طبقه های غیر مستقیم کشاورزی و مرتعداری نیز توان کمی دارد و فعالیت به 7 طبقه. داری نیز دارد تا شديدی برای جنگل

 .دارد وحش توان حیات
يعنی  2و  1کیلومتر مربع، طبقات  770يگان با وسعت  17در بخش توان اکولوژيک منطقه برای کاربری کشاورزی و مرتعداری،  تحقیق، اين در   

کیلومتر مربع مربوط به  51يگان با وسعت  17. شود درصد حوزه از نظر وسعت می 95شود که حدود  هايی مستعد برای زراعت آبی را شامل می زمین
 5کیلومتر طبقه  1و دو يگان با وسعت  1کیلومتر مربع طبقه  9/3دو يگان با وسعت . گردد از توان سرزمین برای کشاورزی و مرتعداری می 7طبقه 

توان برای اهداف  که می 7 و 2، 1طبقات . گردد وسعت کمتری از منطقه را شامل می( 5و  1)بنابراين مشاهده می شود که طبقات میانی . باشد می
 .باشد درصد می 89کشاورزی و مرتعداری در نظر گرفت، حدود 

مساحتی . داری هیچ محدوديتی نداشته باشد يعنی طبقه يک وجود ندارد داری نیز توان اکولوژيک منطقه، مکانی که از نظر جنگل در بخش جنگل   
کیلومتر مربع هم طبقه سه است که محدوديت نسبتاً متوسطی  5/1. داری دارد برای جنگل کیلومتر مربع طبقه دو بوده و محدوديت کمی 93/1حدود 

 72همچنین . درصد از وسعت حوزه است 91شود که حدود  کیلومتر مربع را شامل می 757داری  طبقه چهار با محدوديت متوسط برای جنگل. دارد
 .اری داردد را برای جنگل 3و  7، 5کیلومتر مربع از حوزه را طبقات 

های بزرگ همجوار  پوشی کرده و با پلیگون های کوچک که از آنها چشم ها، پلیگون گردد برای کاربردی کردن اين پژوهش در نهايت پیشنهاد می
نیز انجام  ها ترين مساحت های اجرايی برای کوچک ريزی ، حفظ شده تا برنامه(کیلومتر مربع 5/0های زير  مساحت: در اين پژوهش)گردند  ادغام می

 .گردد
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 ی آبخیز رشیدعلی چای محیطی حوزه های زیست های اكولوژیکی یگان ویژگی(: 2)جدول 

شماره 

 یگان

 توان اكولوژیك ویژگی

كاربری 

 فعلی

جهت  حاصلخیزی

 شیب

درصد 

 شیب

طبقه 

 ارتفاعی

عمق  بافت خاک

 خاک

واحد  زهکشی

 اراضی

تراكم  تیپ گیاهی

 گیاهی

 كشاورزی

 مرتعداری

 جنگلداری

 7 7 70-50 زراعت ديم دشت بسیار باال عمق کم شنی متر1000> 0-2 شمالی متوسط زراعی 2

 7 7 70-50 زراعت ديم دشت بسیار باال عمق کم شنی ” 0-2 شرقی شمال متوسط زراعی 1

 7 1 70کمتر از  مرتع ضعیف دشت بسیار باال عمق کم شنی ” 0-2 شرقی پايین مرتعی 1

 7 7 70-50 مرتع متوسط دشت بسیار باال عمق کم شنی ” 2-5 غربی متوسط مرتعی 1

 7 7 70-50 مرتع متوسط دشت باال عمق کم شنی لومی ” 2-5 شمالی متوسط مرتعی 5

 7 5 70-50 مرتع متوسط کوه باال عمق کم شنی لومی ” 20-70 جنوبی متوسط مرتعی 6

 7 1 50-35 زراعت آبی دشت پايین عمیق لومی ” 0-2 شمالی باال زراعی 7

 7 7 70کمتر از  مرتع ضعیف دشت پايین عمیق لومی ” 0-2 شرقی شمال پايین مرتعی 8

 7 7 70کمتر از  مرتع ضعیف دشت پايین عمیق لومی ” 0-2 شرقی پايین مرتعی 3

 7 7 70کمتر از  مرتع ضعیف دشت پايین عمیق لومی ” 0-2 جنوب شرقی پايین مرتعی 21

 7 7 70کمتر از  مرتع ضعیف دشت پايین عمیق لومی ” 0-2 جنوبی پايین مرتعی 22

 2 1 50-35 زراعت آبی دشت پايین عمیق لومی ” 0-2 جنوب غربی باال زراعی 21

 2 1 50-35 زراعت آبی دشت پايین عمیق لومی ” 0-2 شمال غربی باال زراعی 21

 1 2 70-50 مرتع متوسط دشت پايین عمیق نیمه شنی رسی لومی ” 0-2 شمالی متوسط مرتعی 21

 5 7 70کمتر از  مرتع ضعیف دشت پايین عمیق نیمه شنی رسی لومی ” 0-2 شرقی شمال پايین مرتعی 25

 5 7 70کمتر از  مرتع ضعیف دشت پايین عمیق نیمه شنی رسی لومی ” 0-2 غربی پايین مرتعی 26

 5 7 70کمتر از  مرتع ضعیف دشت پايین عمیق نیمه شنی رسی لومی ” 0-2 شمال غربی پايین مرتعی 27

 1 2 70-50 مرتع متوسط دشت پايین عمیق نیمه شنی رسی لومی ” 2-5 شمالی متوسط مرتعی 28

 5 2 70-50 مرتع ضعیف دشت پايین عمیق نیمه شنی رسی لومی ” 2-5 شرقی شمال پايین مرتعی 23

 5 2 70-50 مرتع ضعیف دشت پايین عمیق نیمه شنی رسی لومی ” 2-5 شمال غربی پايین مرتعی 11

 1 2 70-50 زراعت ديم دشت پايین عمیق نیمه شنی رسی لومی ” 5-9 جنوبی متوسط زراعی 12

 5 1 70کمتر از  مرتع ضعیف دشت پايین عمیق نیمه شنی رسی لومی ” 9-12 جنوبی پايین مرتعی 11

 5 5 70کمتر از  مرتع ضعیف کوه بسیار پايین عمیق نیمه لومی رسی ” 20-70 شرقی شمال پايین مرتعی 11
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 (2)ادامه جدول 

شماره 

 یگان

 توان اكولوژیك ویژگی

كاربری 

 فعلی

جهت  حاصلخیزی

 شیب

درصد 

 شیب

طبقه 

 ارتفاعی

عمق  بافت خاک

 خاک

واحد  زهکشی

 اراضی

تیپ 

 گیاهی

تراكم 

 گیاهی

 كشاورزی

 مرتعداری

 جنگلداری

 1 2 70-50 زراعت ديم دشت بسیار پايین عمیق نیمه رسی لومی ” 0-2 شمالی متوسط زراعی 11

 3 7 70کمتر از  مرتع ضعیف دشت بسیار پايین عمیق نیمه رسی لومی ” 0-2 غربی پايین مرتعی 15

 1 2 70-50 زراعت ديم دشت بسیار پايین عمیق نیمه رسی لومی ” 0-2 شمال غربی متوسط زراعی 16

 1 2 70-50 مرتع متوسط دشت بسیار پايین عمیق نیمه رسی لومی ” 2-5 شمالی متوسط مرتعی 17

 1 2 70-50 زراعت ديم دشت بسیار پايین عمیق نیمه رسی لومی ” 2-5 شرقی شمال متوسط زراعی 18

 1 2 70-50 زراعت ديم دشت بسیار پايین عمیق نیمه رسی لومی ” 2-5 جنوب غربی متوسط زراعی 13

 1 2 70-50 زراعت ديم دشت بسیار پايین عمیق نیمه رسی لومی ” 2-5 شمال غربی متوسط زراعی 11

 1 2 70-50 زراعت ديم دشت پايین عمیق نیمه شنی لومی رسی ” 0-2 شمالی متوسط زراعی 12

 3 7 70کمتر از  مرتع ضعیف دشت پايین عمیق نیمه شنی لومی رسی ” 2-5 شمالی پايین مرتعی 11

 1 2 70-50 زراعت ديم دشت پايین عمیق نیمه شنی لومی رسی ” 5-9 شرقی شمال متوسط زراعی 11
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