
 

 أ

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 تناسب اراضی سامانه ملیراهنماي 

 



 

 ب

 

  فهرست مطالب
 صفحه                                عنوان 

  ١  ..............................................................................................  یاراض تناسب یمل سامانه يراهنما  -1

  ١  .....................................................................................................................  سامانه به ورود - 1-1

  ٢  ...........................................................................................................................  ماتیتنظ - 1-2

  ٢  ..............................................................................................................................  یابیارز - 1-3

  ٣  ..........................................................................................................  یاراض تناسب یابیارز - 1- 1-3

  ٤  ............................................................................................................  خاك کد انتخاب -1- 1- 1-3

  ٤  ............................................................................................................  محدوده انتخاب  -2- 1- 1-3

  ٥  .................................................................................................  ییایجغراف مختصات نقاط  -3- 1- 1-3

  ٥  ...............................................................................................................  ناستا انتخاب  -4- 1- 1-3

  ٦  ..............................................................................................................  حوضه انتخاب  -5- 1- 1-3

  ٦  ...............................................................................................................  دشت انتخاب  -6- 1- 1-3

  ٧  ...................................................................................................................  کشور کل  -7- 1- 1-3

  ١٠  ...............................................................................................  ها نقشه نهیزم ریتصو انتخاب - 2- 1-3

  ١١  ...............................................................................................................  اسیمق امکانات - 3- 1-3

  ١٢  ......................................................................................................  شینما قابل يها نقشه  - 4- 1-3
  

  



 

 ج

 

  ها فهرست شکل
 صفحه                                عنوان 

  ١  .................................................................................................................  LOG IN صفحه - 1 شکل

  ١  ....................................................................................................................  یاصل صفحه - 2 شکل

  ٢  ..............................................................................................  یاصل صفحه در موجود يمنوها - 3 شکل

  ٢  .........................................................................................................  عبور کلمه رییتغ نحوه - 4 شکل

  ٣  ...........................................................................................................  یابیارز یاصل صفحه - 5 شکل

  ٣  ..............................................................................  یاراض تناسب یابیارز يبرا انتخاب قابل موارد - 6 شکل

  ٤  .....................................................................................................  خاك کد اساس بر یابیارز - 7 شکل

  ٤  ......................................................................................................  محدوده اساس بر یابیارز - 8 شکل

  ٥  .............................................................................................  ییایجغراف نقاط اساس بر یابیارز - 9 شکل

  ٦  .............................................................................................  استان انتخاب اساس بر یابیارز -10 شکل

  ٦  ......................................................................................................  حوضه اساس بر یابیارز -11 شکل

  ٧  .........................................................................................................  دشت انتخاب صفحه -12 شکل

  ٧  .................................................................  ها استان ای ها حوضه کشور، کل نهیگز اساس بر یابیارز -13 شکل

  ٨  ............................................................................  ارس حوضه يبرا انگور محصول یابیارز جهینت -14 شکل

  ٩  .................................................................................................  یابیارز جینتا کامل مشاهده -15 شکل

  ١٠  ...............................................................................  خاك واحد هر يبرا یابیارز جینتا اتیجزئ -16 شکل

  ١١  ...................................................................................................  نهیزم پس نقشه انتخاب -17 شکل

  ١١  .............................................................................................................  اسیمق امکانات -18 شکل

  ١٢  ...........................................................  یابیارز یخروج در شینما قابل يها نقشه انتخاب یچگونگ -19 شکل

 



 

١ 

 

  تناسب اراضیملی سامانه راهنماي  -1
  سامانه به ورود -1- 1

  .شود وارد سامانه به پرسش، پاسخ و عبور کلمه کاربري، نام کردن وارد با تواندمی کاربر

 

 log inصفحه  -1شکل 

  .که در واقع همان صفحه اصلی سامانه است شود میداده نشان  ،2 شکل در شدهارائه  نمایش صفحه ،ورود از پس

  

  صفحه اصلی - 2شکل 
  

 وجود دارند.  اصلی در صفحه، 3هاي مشخص شده در شکل منو
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  صفحه اصلیمنوهاي موجود در  -3شکل 

 تنظیمات -2- 1

  .)4شکل مطابق ( در این قسمت کلمه عبور خود را تغییر دهدکاربر می تواند 

 

  ر کلمه عبوریتغینحوه  - 4شکل 
 ارزیابی -3- 1

  .)5(شکل  ندشوبا انتخاب این گزینه منوهاي زیر نمایش داده می
 تناسب اراضی ارزیابی -1

 هازمینه نقشهانتخاب تصاویر  -2

 امکانات مقیاس -3

 هاي قابل نمایشنقشه -4
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  صفحه اصلی ارزیابی -5شکل 

 تناسب اراضی ارزیابی -3-1- 1

  باشد:شود که به شرح زیر میدر این قسمت اطالعات مورد نیاز براي تناسب دریافت می
انتخاب  ،خواهید تناسب اراضی را ارزیابی کنیدکه می وشی، ر6نشان داده شده در شکل  ابتدا باید از بین موارد

  د.روارد ک مورد نیاز را می توان و اطالعات هباز شد . سپس پنجره مربوطهنمایید
  

  
  ارزیابی تناسب اراضی موارد قابل انتخاب براي -6شکل 



 

۴ 

 

  اب کد خاكانتخ -1-3-1-1
  دهد.ارزیابی را انجام می سامانهتخاب گزینه محاسبه ارزیابی، با انتخاب محصول و خاك و ان    

 

  ارزیابی بر اساس کد خاك - 7 شکل
  انتخاب محدوده  -1-3-1-2

-ارزیابی را انجام می سامانهبا انتخاب محصول، انتخاب محدوده و نام خاك و انتخاب گزینه محاسبه ارزیابی، 

  دهد.

 
  ارزیابی بر اساس محدوده - 8 شکل

  



 

۵ 

 

  نقاط مختصات جغرافیایی  -1-3-1-3
  دهد.ارزیابی را انجام می سامانهبا تکمیل اطالعات و انتخاب گزینه محاسبه ارزیابی، 

 

  ارزیابی بر اساس نقاط جغرافیایی - 9 شکل
  انتخاب استان  -1-3-1-4

  دهد.ارزیابی را انجام می سامانهخاب گزینه محاسبه ارزیابی، با تکمیل اطالعات و انت



 

۶ 

 

 

  ارزیابی بر اساس انتخاب استان - 10 شکل
  هانتخاب حوض  - 1-3-1-5

ارزیابی  سامانهانتخاب گزینه محاسبه ارزیابی، در این قسمت نیز حوضه و محصوالت مورد نظر انتخاب شده و با 
  دهد.را انجام می

 

  هضارزیابی بر اساس حو -11 شکل
  انتخاب دشت  -1-3-1-6

انتخاب دشت براساس کد اختصاص داده شده به هر دشت در کل کشور قابل انجام است. براي تعیین کد دشت 
که در  رانهاي مطالعاتی ایها و محدودهها، زیرحوضهروش کددهی حوضهمورد نظر، کاربر می تواند به راهنماي 

قسمت راهنماي سامانه بارگذاري شده است، مراجعه نماید. پس از انتخاب محصوالت مورد نظر و دشت/دشتهاي 
  دهد.ارزیابی را انجام می سامانه دلخواه،
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  دشت صفحه انتخاب - 12 شکل
  کل کشور  -1-3-1-7

  )، انجام شود.14) یا براساس استان ها (شکل 13ل ارزیابی به این روش می تواند براساس حوضه ها (شک

 

 یا استان ها حوضه ها ،گزینه کل کشورارزیابی بر اساس  -13 شکل



 

٨ 

 

  

وارد منتیجه ارزیابی  ،بی تناسب اراضیدر هر یک از قسمت هاي بخش ارزیا پس از انتخاب گزینه محاسبه ارزیابی
، شکل نشان داده شده در انگورنمایش داده می شود. به عنوان مثال با انتخاب ارزیابی حوضه ارس براي انتخابی 

  .، ارائه می شود15شکل 

  

 

  محصول انگور براي حوضه ارس نتیجه ارزیابی -14شکل 
، نتیجه ارزیابی هر کد خاك (هر پلی گون از نقشه) براي 14مل نتایج ارزیابی در شکل با انتخاب گزینه مشاهده کا

  .)15(شکل  گیاه مورد نظر نمایش داده می شود
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  مشاهده کامل نتایج ارزیابی -15شکل 
اك مورد نظر بدست آورید. ، می توانید اطالعات مناسبی درباره تناسب اراضی واحد خ15با انتخاب جزئیات در شکل 

، شاخص خاك، شاخص ACZنمایش داده شده و شامل فنولوژي بکار رفته براساس روش  16این اطالعات در شکل 
  اراضی و عامل محدودکننده اقلیمی است. اقلیم و شاخص
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  براي هر واحد خاك نتایج ارزیابیجزئیات  - 16شکل 
 ها زمینه نقشه انتخاب تصویر - 2- 3- 1 

 .نمود مشخص را نقشه نمایش نوع توان می ،قابلیت این از فادهاست با

 تنها تصاویر الیه ها و حوزه ها نمایش داده می شود. 

 شودراه تصاویر نمایش داده می هم ها بهنقشه کشور. 

 شودتنها نقشه نمایش داده می. 

  براي برقراري ارتباط باGoogleEarth ابتدا باید  این گزینه استفاده شود از)GoogleEarth  دانلود
 .)ده باشدش
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  انتخاب نقشه پس زمینه - 17شکل 

  

 امکانات مقیاس -1-3-3

  به شرح زیر می باشد: ونمایش داده شده است  18امکانات مقیاس در شکل     
 .بدست آورید متفاوت سطح هايواحد بان را مشخص کنید و مساحت آاي را توانید محدودهمی 1 قسمت در

 .مشخص کنید متفاوت طولواحدهاي  براساسرا فاصله دو نقطه توانید می 2 قسمت در

  .توانید مشخص کنیدبر روي نقشه و نشانگر موس را می مختصات مکان مشخص شده، 3 قسمت در

 

  امکانات مقیاس -18شکل 
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  هاي قابل نمایش نقشه  - 1-3-4 

  .روي نقشه مشخص نمایید ) مورد نظر را بريها (ناحیه يهادر این قسمت می توانید الیه

 

  

 

    در خروجی ارزیابی نقشه هاي قابل نمایش انتخاب چگونگی - 19شکل 


