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چکیده
جهت شناخت محدودیتهای تولید و برنامهریزی کشت ،ارزیابی تناسب اراضی اجتنابناپذیر است که یکی از پرکاربردترین
روشها در این زمینه روش فائو است .تحقیقات نشان داده که روش پارامتریک-ریشه دوم دقیقترین روش از زیر مجموعه روش-
های ارزیابی به روش فائوست .این پژوهش به منظور افزایش دقت روش پارامتریک در برآورد شاخصهای اراضی برای کشت
گندم آبی در شهرستان هریس انجام شد .برای این منظور ،دادههای مزرعهای و آزمایشگاهی از  70خاکرخ واقع در مزارع گندم
آبی اخذ گردید ،سپس با استفاده از جداول سایس ابتدا ارزیابی اقلیمی و سپس ارزیابی خاکی و زمیننما صورت گرفت و سپس با
استفاده از روش پارامتریک جهت برآورد شاخص اراضی اصالحنشده ترکیب شدند .برای بدست آوردن شاخصهای اصالحشده
از ضرایب اصالحی سایس و همکاران استفاده شد .نتایج نشان داد که در روشهای پارامتریک (ریشه دوم) شاخصهای اصالح-
نشده اراضی نسبتا پایینتر از حد قابل انتظار بود .شاخصهای اراضی اصالحشده نتایج بهتری نشان داد .ضرایب تشخیص روابط
رگرسیونی بین پتانسیل تولید اراضی و عملکرد مشاهده شده ،به ترتیب  0/81 ،0/87 ،0/11و  0/19برای مدل ریشه دوم اصالح نشده
و ریشه دوم اصالح شده میباشد .با توجه به نتایج فوق میتوان نتیجهگیری کرد که ضرایب اصالحی بهدلیل ضریب تشخیص
باالتر و خطای پایینتر نسبت به سایر روشها ،عملکرد واقعی را بهتر تخمین میزند.
کلمات کلیدی :پتانسیل تولید ،عملکرد واقعی ،فائو ،گندم
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با توجه به رشد روزافزون جوامع بشری که عامل مؤثر در محدود شدن زمینهای کشاورزی میباشد ،نیاز به استفاده بهینه از
اراضی بیش از زمانهای گذشته احساس میشود ( .)Ayoubi and jalalian, 2010ارزیابی کیفی تناسب اراضی با استفاده از روش
فائو ،از پرکاربردترین روش های ارزیابی تناسب اراضی است .این روش مشتمل بر سه مرحله جمعآوری اطالعات درباره
ویژگیهای اراضی ،تعیین احتیاجات تیپ بهرهوری و مقایسه ویژگیهای اراضی با نیازهای تیپهای بهرهوری مورد مطالعه میباشد
( .)Sys & etal., 1991aیاسمینا و همکاران ( )Yasmina et., 2001از روش پارامتریک برای ارزیابی اراضی استان بناسلیمن در
مراکش استفاده و نشان دادند که اکثر اراضی دارای تناسب بحرانی  S3بوده و بافت ،عمق و زهکشی مهمترین عوامل محدودکننده
رشد تیپهای بهرهوری مورد مطالعه میباشند .چینن ( )Chinen, 1991میزان تولید را برای محصوالت آفتابگردان ،ذرت و کتان در
منطقه کاپینی زامبیا با استفاده از مدل فائو برآورد نمود .نتایج مؤید این بود که با وجود همبستگی زیاد بین عملکرد محاسبه شده و
عملکرد مشاهده شده ،اختالف بین آنها معنیدار است که این اختالف ناشی از سطحهای مدیریتی مختلف اراضی میباشد .اشرف
( )2011پتانسیل تولید منطقه ای واقع در شمال دامغان در استان سمنان را با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی بر مبنای روش فائو
برای کاشت گندم تعیین کرد .پتانسیل تولید زمین در این منطقه بین  380و  0000کیلوگرم در هکتار متغیر بود .پایین بودن پتانسیل
تولید زمین در برخی واحدهای نقشه به علت محدودیت شوری و قلیائیت تشخیص داده شد .اعتدالی و همکاران ( Etedali et al.,

 )2012و ثروتی و همکاران ( )Servati et al., 2014کارایی بیشتر روش فائو را در برآورد پتانسیل تولید به ترتیب نسبت به روش-
های واگنینگن و آلبرو 2گزارش نمودند .از آنجایی که برای ارزیابی تناسب اراضی و پیشبینی پتانسیل تولید اراضی با استفاده از
مدلهای فائو ،به ترتیب از شاخصهای اراضی و خاک استفاده میشود ،در این تحقیق از شاخصهای اصالح شده در ارزیابی
اراضی غرب شهرستان هریس از استان آذربایجانشرقی برای گندم آبی استفاده شد و نتایج با نتایج حاصل از بکارگیری
شاخصهای اصالح نشده مقایسه شد.
مواد و روشها

موقعیت منطقه مطالعاتی
تمامی بر اساس میانگین دمای سالیانه منطقه مورد مطالعه  13/98 °Cو افزودن یک درجه سانتیگراد به آن ،میانگین دمای
سالیانه خاک در عمق کمتر از  90سانتیمتری  10/98 °Cبوده و دارای رژیم حرارتی مزیک میباشد .همچنین با توجه به میانگین
بارندگی منطقه ( 201/8میلیمتر) و برنامه نیوهال ،رژیم رطوبتی منطقه از نوع اریدیک هم مرز با زریک 3است .منطقه خواجه جزو
کم ارتفاعترین بخش شهرستان هریس بوده و در زمره اراضی حاشیهای مسیر رودخانه آجی چای محسوب میگردد .لندفرمهای
منطقه مطالعاتی شامل پدیمنت ،دشت (دامنهای و سیالبی) ،پالیا و تپه میباشد .از لحاظ منطقهبندی ،منطقه خواجه جزو منطقه
آذربایجان بوده و بیشتر فعالیتهای آن تحت تأثیر فاز ساوین و گنبدهای نمکی کنترل میگردد .از نظر زمینشناسی منطقه عمدتاً از
مجموعه تشکیالت مارنی-آهکی دورههای پلیوسن و میوسن و تشکیالت آهکی همراه با رسوبات دوران چهارم بر روی خاکستر
آتشفشانی تشکیل شده است .نهشتههای این منطقه به صورت واحدهای مارنی ،ژیپس ،ماسهسنگ ،شیل و آهکهای ماسهای ته-
نشست شدهاند (نقشه زمینشناسی .)2002
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ارزیابی کیفی تناسب اراضی
برای انجام مطالعات ارزیابی تناسب اراضی  70خاکرخ در مزارع گندم آبی در منطقه مطالعاتی انتخاب گردی د .از آنجاییک ه
در مناطق مرطوب ویژگیهای اراضی م ورد اس تفاده در ارزی ابی تناس ب اراض ی ش امل اقل یم ،توپ وگرافی ،زهکش ی ،س یلگیری،
مجموعه بافت-سنگریزه-عمق و سه ویژگی مربوط به حاصلخیزی خاک (ظرفیت تب ادل ک اتیونی ظ اهری ( ،)ACECک اتیونه ای
بازی یا  pHو کربن آلی میباشد ،برای مناطق خشک ،ویژگیهای گچ ،آهک و شوری و قلیائیت جایگزین ویژگیهای مرتبط ب ا
حاصلخیزی میگردد .بنابراین با توجه به شرایط منطقه مطالعاتی در این تحقیق برای محاسبه ش اخصه ای اراض ی از ویژگ یه ای
مورد استفاده برای مناطق خشک استفاده گردید .شایان ذکر است که بهغیر از ویژگیه ای س یلگی ری ،زهکش ی و توپ وگرافی از
میانگین وزنی و ضرایب عمقی تا عمق  100سانتیمتری (با توجه به یکساله بودن تیپ بهرهوری گندم) برای محاسبه س ایر ویژگ ی-
های بهکار رفته استفاده شد ( .)Sys & etal., 1991aسپس این ویژگیها با نیازهای رویشی گندم آبی بر اساس جدولهای سایس و
همکاران ( )1113مقایسه و درجه تناسب هر ویژگی محاسبه و در نهایت با استفاده از رابطه  )Khidir, 1986( 1و رابط ه Storie, ( 2

 )1976شاخص اراضی اصالح نشده ( )LIبرای هر واحد محاسبه گردید.
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در این روابط B ،A ،و  Cو ،...درجات تناسب تخصیص یافته به هر یک از ویژگیهای اراضی و  Rminدرجه تناس ب ح داقل در
بین ویژگیهاست .سپس شاخصهای اصالحنشده اراضی با استفاده از رابطههای  3تا  7برای روش اس توری و رابط هه ای  8ت ا 12
برای روش ریشه دوم ( ،)Sys & etal., 1991aبه شاخصهای اصالحشده اراضی تبدیل شدند.
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کالس S1

𝐶𝐿𝐼 = 75 + (𝑆𝐿𝐼 − 43)0.439

کالس S2

𝐶𝐿𝐼 = 50 + (𝑆𝐿𝐼 − 10)0.333

کالس S3

𝐶𝐿𝐼 = 25 + (𝑆𝐿𝐼 − 1)0.424

کالس N1

𝐶𝐿𝐼 = (𝑆𝐿𝐼)0.625

کالس N2

𝐼𝐿𝑆 = 𝐼𝐿𝐶

کالس S1

𝐶𝐿𝐼 = 75 + (𝑆𝑄𝑅𝐼 − 60)0.625

کالس S2

𝐶𝐿𝐼 = 50 + (𝑆𝑄𝑅𝐼 − 24)0.410

کالس S3

𝐶𝐿𝐼 = 25 + (𝑆𝑄𝑅𝐼 − 5)0.455
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()11
()12

کالس N1

𝐶𝐿𝐼 = (𝑆𝑄𝑅𝐼)0.625

کالس N2

𝐼𝑅𝑄𝑆 = 𝐼𝐿𝐶

چنانچه کمترین درجه تناسب مربوط به  8ویژگی 89 ،یا بیشتر باشد از رابطههای کالس  20 ،S1تا  89از رابطههای کالس ،S2
 00تا  20از رابطههای کالس  29 ،S3تا  00رابطههای کالس  ، N1کمتر از  29از رابطههای کالس  N2استفاده میگردد .در این
رابطهها  0 CLIشاخص اصالحشده اراضی 9 SLI ،شاخص اصالحنشده اراضی به روش استوری و  2 SQRIشاخص اصالحنشده
اراضی به روش ریشه دوم میباشد .در نهایت کالس تناسب اراضی برای شاخصهای اصالحشده و اصالح نشده اراضی تعیین -
گردید.

ارزیابی کمی تناسب اراضی
در این روش ،بر اساس پتانسیل ژنتیکی محصول و ویژگیهای گیاهی آن ،با استفاده از دادههای اقلیمی همانند تابش خورشید و
درجه حرارت ،مقدار تولید پتانسیل برآورد گردید .معادله نهایی برای برآورد تولید پتانسیل محصول با استفاده از پهنهبندی
اکولوژیکی-زراعی از روابط  10 ،13و  19قابل محاسبه است (.)FAO, 1983, 1991, 1996

()31
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bgm = f × bo + (1 − f) × bc

()31

) Ct = C30 (0.044 + 0.0019 t + 0.001 t 2
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 :Yتولید پتانسیل یا پتانسیل گرمائی-تابشی تولید (کیلوگرم وزن خشک در هکتار) :bgm ،حداکثر سرعت تولید ناخالص
زیستتوده (کیلوگرم بر هکتار در ساعت) :KLAI ،نسبت حداکثر سرعت تولید ناخالص زیستتوده وقتی که شاخص سطح
برگ غیر پنج بوده نسبت به وقتی که پنج است ،چنانچه قبال نیز ذکر گردید از روی نمودار مربوطه ( )Sys & etal., 1993قابل
محاسبه است :Hi .شاخص برداشت که از تقسیم وزن دانه بر وزن کل بوته بهدست میآید :l ،طول سیکل رشد (روز) :Ct ،ضریب
تنفس :C30 ،برای لگومها برابر  0/0283و برای غیرلگومها برابر  0/0108میباشد :t ،متوسط درجه حرارت در طول سیکل رشد،
 :fبخشی از روز که آسمان ابری است :(1-f) ،بخشی از روز که آسمان آفتابی است که از اطالعات اقلیمی منطقه برآورد گردید،
 :boحداکثر سرعت تولید ناخالص زیستتوده ناخالص در روزهای ابری (کیلوگرم بر هکتار در روز) .مشخصات گیاه مثل شاخص
برداشت و شاخص سطح برگ در آزمایشگاه اندازهگیری و حداکثر سرعت فتوسنتز با توجه به تیپ بهرهوری از روی نمودار
مربوطه ( )Sys & etal., 1993برآورد گردید.
نتایج و بحث
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- Corrected Land Indices
- Storie Land Indices
6
- Square Root Land Indices
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جدول یک برخی از ویژگیهای اراضی و زمیننمای مورد ارزیابی را نشان میدهد.
جدول  .1پارامترهای آماری ویژگیهای اراضی انتخابی در مدلسازی عملکرد گندم
ویژگیهای اراضی

حداقل

حداکثر

میانگین

ضریب تغییرات

واریانس

شیب (درصد)

0

1

0/03

89/2

10/3

pH

7 /1

8 /2

7 /2

3/29

0/022

آهک (درصد)

0 /0

23/3

19/2

27/9

17/9

گچ (درصد)

0/18

18/2

7 /8

101/9

23/7

شن (درصد)

11/09

71/8

31/3

23/9

120/1

سیلت (درصد)

10/02

09/2

28/7

22/2

97/00

رس (درصد)

10/7

00/2

31/2

20/2

91/3

سنگریزه (درصد

0/03

38/1

8/31

82/0

08/01

حجمی)

بررسی ها از زارعان منطقه نشان داد که از نظر میزان نهاده مصرفی ،میان مزارع با اندازههای مختلف تفاوتی نیست ولی از لحاظ
اعمال مدیریتی تفاوتهایی مشاهده میشود .پتانسیل تولید در غرب هریس از  1000تا  2100و  700تا  2000کیلوگرم در هکتار به
ترتیب با روش های ریشه دوم اصالح نشده و شده تخمین زده شد .شایان ذکر است که برای محاسبه شاخص خاک اصالح شده،
ابتدا بدون تاثیر پارامتر اقلیم ،شاخص خاک اصالح نشده محاسبه و نهایتا با استفاده از روابط  3تا  12شاخص خاک اصالح شده
محاسبه گردید .آبیاری نامناسب ،عدم مبارزه با علف های هرز ،تاریخ نامناسب کاشت و عدم تأمین به موقع سموم ،آفت کش ها،
کود و  ...تعیین کننده سطح مدیریت در یک منطقه و واحد اراضی است .همچنین فقط در برآورد پتانسیل تولید بهوسیله روش
ریشه دوم اصالح شده است که در تمامی واحدها میزان تولید مشاهدهشده کمتر از پتانسیل تولید آن واحد است .در بقیه روش ها
گاهی مشاهده می شود که پتانسیل تولید کمتر از تولید مشاهده شده است که این ناشی از کم برآوردی روش های مذکور است.
بررسی دقت ارزیابی با استفاده از روابط رگرسیونی بین تولید مشاهدهشده (واقعی) و تولید برآورد شده (پتانسیل تولید) در سطح
منطقه مطالعاتی نشان داد که روش اصالح شده نسبت به روش اصالح نشده از دقت باالتری برخوردار هستند.
نتیجهگیری
اقلیم برای کشت آبی تیپ بهرهوری گندم ،محدودیتی ایجاد نمیکند .برخی از واحدهای اراضی که شیب آنها چندان زیاد
نیست میتوان با انجام عملیات تسطیح ،اقدام به اصالح اراضی نمود .در برخی از واحدهای اراضی مازاد گچ و شوری و قلیائیت
بیشترین محدودیت را ایجاد کردهاند .اگر چه شوری قابل اصالح است ،اما نیاز به انجام مطالعات بیشتر و سرمایهگذاری دارد.
پتانسیل تولید در غرب هریس از  1000تا  2100و  700تا  2000کیلوگرم در هکتار به ترتیب با روشهای ریشه دوم اصالح نشده و
شده تخمین زده شد .ضرایب تشخیص روابط رگرسیونی بین پتانسیل تولید اراضی و عملکرد مشاهده شده ،به ترتیب ،0/19 ،0/81
ریشه دوم اصالح نشده و ریشه دوم اصالح شده میباشد .با توجه به نتایج فوق میتوان نتیجهگیری کرد که مدل ارائه شده به
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 عملکرد مشاهده شده را،روش ریشهدوم اصالح شده با توجه به ضریب تشخیص باالتر و خطای پایینتر نسبت به سایر روشها
.بهتر پیشبینی میکند
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