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چکیده
در اين پژوهش ،دو روش نظريه مجموعههای فازی و پارامتريک-ريشه دوم (فائو) برای ارزيابی تناسب اراضی منطقه خواجه
با مساحت تقريبی 7500هکتار برای محصول هندوانه مورد استفاده قرار گرفت .همچنین از برنامهنويسی به وسیله نرمافزار
متلب برای مدلسازی با روش نظريه مجموعههای فازی استفاده شد .نتايج مؤيد اين مطلب است که همبستگی بین شاخص
اراضی و عملکرد مشاهده شده در سطح منطقه ،برای نظريه مجموعههای فازی ( )r=0.78بیشتر از پارامتريک ( )r=0.74بوده و
اختالف نسبتاً زياد ضريب همبستگی محاسبه شده نشاندهنده نیاز به واسنجی جداول پیشنهادی سايس در رابطه با نیازهای
اقلیمی ،زمیننما و خاک برای منطقه است .همچنین نرم افزار متلب با توجه به حدود انتقالی انتخاب شده مناسب ،توانسته
وزنها را به طور دقیق برآورد نمايد .با وجود اينکه روش فازی نتايج بهتری نسبت به پارامتريک ارائه میدهد ،ولی نتايج آن به-
طور حتم وابسته به تعیین حدود انتقالی و نوع انتخاب توابع عضويت میباشد.
واژههای کلیدی :توابع عضويت ،تولید مشاهده شده ،روش فائو ،نرمافزار مطلب ،شاخص اراضی
مقدمه
در دهههای آتی تأمین امنیت غذايی جهانی و منطقه ای و افزايش محصوالت کشاورزی برای جمعیت در حال رشد ،به
صورت يک چالش پديدار خواهد شد .يکی از مهمترين سیاستهای کشاورزی در کشورهای در حال توسعه در راستای امنیت
غذايی ،ارزيابی زمین های زراعی و پتانسیل کشاورزی به منظور حمايت از کاربری فعلی و آتی کشاورزی است ( Orhan et al.,
 .)2003ارزيابی اراضی توسط فائو 1معمول ترين دستورالعمل برای ارزيابی اراضی بوده که مبتنی بر فاکتورهای بیوفیزيکی و
پارامترهای اقتصادی -اجتماعی است ( .)FAO, 1985از نظر فائو اراضی بر حسب کیفیت در چهار سطح تناسب رده ،کالس،
زيرکالس و واحد طبقهبندی میشوند .رده ،مناسب يا نامناسب بودن زمین برای کشت تیپ بهرهوری مورد نظر ،کالس درجه
تناسب زمین ،زير کالس نوع محدوديت و واحد میزان محدوديت را نشان میدهد ( .)FAO, 1976اين روش توسط محققین
زيادی در نقاط مختلف جهان و ايران مورد مطالعه قرار گرفته است .شهبازی و جعفرزاده ( )1383ارزيابی تناسب کیفی تناسب
اراضی را برای محصوالت ذرت ،گندم ،جو ،پیاز ،يونجه و چغندر قند در اراضی شرکت خوشه مهر شهرستان بناب با سه روش
محدوديت ساده ،استوری و ريشه دوم انجام دادند و گزارش کردند که روش ريشه دوم نتايج بهتری نسبت به ساير روشها
میدهد .جعفرزاده و عباسی ( )Jafarzadeh & abbasi, 2006بر اساس روش فائو ارزيابی تناسب اراضی ايستگاه تحقیقاتی
خلعتپوشان را برای محصوالت پیاز ،سیب زمینی ،ذرت و يونجه انجام دادند و واکنش خاک ،بافت و آهک را مهمترين عوامل
بازدارنده رشد اين گیاهان عنوان کردند .فائو برای تناسب اراضی از منطق دو ارزشی بولین 2استفاده میکند که اين منطق
توسط تعدادی از محققین ارزيابی اراضی مورد نقد قرار گرفته است ()Delagado et al., 2009; Burrough., 1989؛ زيرا منطق
فوق طبیعت پیوسته خاک ،تغییرات در طول زمیننما و عدم قطعیت در اندازهگیریها را در نظر نمیگیرد .هرکدام از اين موارد
ممکن است منجر به اين شود که اراضی کامال مناسب به اشتباه نامناسب معرفی شوند ،چرا که با جداول و تعاريف سخت-
گیرانه ،احتیاجات يک زمین خوب منطبق نیستند .استفاده از نظريه مجموعههای فازی در ارزيابی تناسب اراضی میتواند به
1-FAO
2-Boolean
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عنوان روشی برای غلبه بر مشکالت مرتبط با ابهام در تعريف و ساير بیاطمینانیها شود ( .)Eaalem et al., 2010نظريه فازی
اولین بار توسط زاده ( )Zade, 1965به منظور تعريف و تعیین کمی کالسهايی ارائه شد که به صورت مبهم و ناگويا مانند
خوب ،بد و امثال آن بیان می شوند .در منطق فازی تعیین مرزی مشخص مشکل و تعلق عناصر مختلف به مفاهیم و موضوعات
گوناگون ،نسبی بوده و عضويت به صورت دامنهای از اعداد ،صفر تا يک در نظر گرفته میشود .در نهايت اين عضويت به صورت
تابعی بیان میشود که تابع عضويت نام دارد .تنگ و همکاران ( )Tange et al., 1991از روش فازی برای ارزيابی اراضی منطقه
هامن در استان لیائونینگ چین برای گیاه ذرت استفاده کردند .نتايج نشان داد که هر دو روش پارامتريک و فازی برای ارزيابی
و تناسب منطقه مناسب بوده ولی روش فازی دارای ضريب همبستگی بیشتری بین شاخص اراضی و میزان محصول واقعی
دارد .وان رانست و همکاران ( ) Van Ranst et al., 1996روش محدوديت ساده ،پارامتريک ،رگرسیون چند متغیره و فازی را در
مورد کشت کائوچو در کشور تايلند مورد مقايسه قرار داده و نشان دادند که بهترين ارتباط آماری بین تولید مشاهده شده و
شاخص اراضی در روش فازی ديده میشود .هدف از اين مطالعه ،مقايسه روشهای پارامتريک و فازی در ارزيابی و تناسب
اراضی منطقه خواجه برای تیپ بهرهوری هندوانه میباشد.
مواد و روشها
منطقه خواجه با وسعتی حدود  7500هکتار در استان آذربايجانشرقی (شکل  )1بوده و ما بین ً 38ْ 7َ 30تا ً30
َ 38ْ 11عرض شمالی و ً 46ْ 37َ 30تا ً 46ْ 44َ 30طول شرقی واقع شده (شکل  )1است .مواد مادری از مجموعه
تشکیالت مارنی -آهکی دوره های پلیوسن و میوسن و تشکیالت آهکی همراه با رسوبات دوران چهارم بر روی خاکستر
آتشفشانی تشکیل شده است .نهشتههای اين منطقه به صورت واحدهای مارنی ،ژيپس ،ماسهسنگ ،شیل و آهکهای ماسهای
تهنشست شدهاند .اطالعات  30ساله ايستگاه سینوپتیک تبريز بهعنوان نزديکترين ايستگاه بین سالهای  65-94نشان داد که
خاکهای اين منطقه دارای رژيم رطوبتی  Aridic border to Xericو رژيم حرارتی  Mesicمیباشند .جهت نیل به اهداف ذکر
شده ،تعداد  80خاکرخ به صورت شبکهبندی منظم انتخاب و بر اساس روش نقشه برداری آمريکا ( Schoenberger et al.,
 )2006تشريح و از هر افق نمونه برداری خاک انجام و به آزمايشگاه منتقل گرديد .پس از آنالیز نمونهها و تجزيه و تحلیل نتايج،
خاکهای بر اساس سیستم جامع ردهبندی آمريکايی ( )USDA, 2014در ردههای انتیسول و اريدیسول قرار گرفتند .سپس
تعداد  26خاکرخ بعنوان خاکرخهای شاهد هر واحد نقشه انتخاب و از اين  26واحد 15 ،واحد تحت کشت هندوانه بوده ،که از
آنها با استفاده از پرسش از زارعان محلی و موسسه تحقیقات خاک و آب بهعمل آمد و ارزيابی و تناسب اراضی بر اساس روش
فازی در آن  15واحد نقشه صورت گرفت .تعیین احتیاجات هندوانه با استفاده از چهارچوب فائو مشخص ( )Sys et al.,1993و
مطالعات آزمايشگاهی و تعیین ويژگیهای فیزيکی و شیمیايی خاکها بر اساس روشهای استاندارد تعیین شدند.
برای ارزيابی با نظريه مجموعههای فازی از توابع عضويت کندل معادلههای  2 ،1و )Tange et al., 1991( 3بر اساس
نیازهای تیپ بهره وری انتخابی ،برای تعیین درجه عضويت هريک از ويژگی اراضی به کالسهای تناسب اراضی استفاده گرديد.
در نهايت درجه عضويتها در ماتريسی بنام ماتريس خصوصیات ( )Rقرار داده شدند .شايان ذکر است که برای عملکرد
محصول مورد نظر نیز بر اساس جداول مربوطه و برای کالسهای مختلف تناسب توابع عضويت تعريف و ماتريس استاندارد
(تناسب معیار) ايجاد گرديد که با  Pنشان داده شده است.
()1
()2
()3
 MFتابع عضويت متغیر  b1 ،Xو  b2حدود آستانه بااليی و پايینی و  dيک پارامتر تجربی بوده و عرض منطقه انتقالی
(منطقه مشترک ما بین دو کالس تناسب) تابع عضويت را مشخص میسازند که از طريق آزمون و خطا محاسبه گرديد.
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شکل  -1محدوده منطقه مطالعاتی و محل حفر خاکرخها

هر يک از ويژگی ها اراضی دارای تاثیرات منحصر به فردی روی تولید محصول است .اين تاثیرات نسبی را میتوان با روش-
های مختلفی از جمله شبیه سازی ،فرآيند تحلیل سلسله مراتبی و روش آماری بدست آورد .پس از برآورد وزنها ،در ماتريسی
بنام ماتريس اوزان ( )wقرار داده خواهند شد .برای شبیهسازی اوزان از نرمافزار  MATLABنسخه ) 7.10.0.499 (R2014aبه
منظور برنامهنويسی استفاده گرديد .برای تولید وزنها ،نرمافزار به صورت تصادفی مقاديری بین  0و  1برای هريک از ويژگیها
تولید میکند و اين عمل  400بار تکرارمیشود .برای محاسبه ماتريس اوزان يا  )8×1( Wبا ماتريس خصوصیات يا )5×8( R
ترکیب و نتیجه آن به ماتريس تناسب اولیه يا  )5×1( Stقرار داده شد .ماتريس معیار يا  )5×1( Pتابع عضويت تولید محصول
در هر واحد اراضی است .در درايههای آن اين عمل در حالتهای مختلف اوزان تکرار شده و ماتريس اوزان مرجع از بین 1000
ماتريس تولید شده برای هر واحد از طريق مقايسه ماتريس معیار ( )Pبا ماتريسهای تناسب اولیه ( )Stبا استفاده از رابطههای
 4و  5انجام و شباهت آنها بین دو ماتريس از طريق يک مالک فاصلهای توسط نرمافزار تعیین شد.
()4
()5

)Mt= 1- d (St, P

 nتعداد کالسهای تناسب d(St,P) ،معیار فاصله بین دو ماتريس معیار و تناسب اولیه محاسبه شده بوده و انديسهای  Stو
انديس  Pبه ترتیب مربوط به ماتريس تناسب اولیه و ماتريس معیار میباشد .هر چه قدر مقادير تابع عضويت  Mtبزرگتر باشد،
نشان دهنده مناسب بودن بردار اوزان است .زيرا در اين صورت فاصله آماری بین دو ماتريس ( )Pو ( )Stکمتر میباشد .در
نهايت از میانگین اوزان مرجع واحدهای مختلف اراضی ماتريس اوزان نهائی ( )Wحاصل گرديد .در واقع از بین  1000ماتريس
تناسب اولیه ( )Stبرای هر واحد ،هر کدام  Mtبیشتر و ) d(St,Pکمتری داشته باشد ،با ماتريس معیار مربوط به تولید واقعی
واحد اراضی مربوطه ،حداقل اختالف را دارد .به منظور تعیین کالس نهايی تناسب اراضی در هر واحد اراضی ،از عملگر ترکیب
فازی (رابطه  )6استفاده شد و ماتريس خصوصیات ( )Rهر واحد در ماتريس نهائی اوزان ( )Wکه از روش شبیهسازی بهدست
آمده بود ،بطور جداگانه ضرب گرديد و ماتريس نهايی تناسب اراضی ( )Eبدست آمد .برای برآورد شاخص اراضی ،مجموع
عناصر ماتريس نهايی تناسب اراضی برابر يک قرار داده شده (نرمال کردن) و عناصر جديد ،به ترتیب در متوسط شاخص
کالسهای مختلف تناسب اراضی ،بر اساس رابطه  7ضرب گرديد.
()6

)(E)= (W) o (R
LI   E0j * Aj

()7
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 :oعملگر فازی که نرم  Tمثلثی 1به جای حداقل و کونرم  Tمثلثی 2به جای حداکثر ايجاد میشود
شاخص اراضی :E0j ،مقدار نرمال شده ماتريس  :Aj ،Eمیانگین حداقل و حداکثر شاخصهای هريک از کالسهای تناسب
اراضی بوده که اين عدد برای کالس  18/75 ،N1میباشد.
(:LI .)Ruan, 1990

برای ارزيابی تناسب اراضی با روش فائو ،مشخصات اندازهگیری شده در صحرا و آزمايشگاه با استفاده از ضرايب وزنی
میانگینگیری (جدول )2و با  8نیاز رويشی هندوانه بر اساس جداول سايس و همکاران ( )Sys et al., 1993مقايسه و درجه
تناسب هر ويژگی محاسبه و در نهايت با استفاده از فرمول ( 8فرمول ريشه دوم) شاخص اراضی ( )LIبرای هر واحد محاسبه
گرديد.
[]8
 B ،Aو  Cو ،...درجات تناسب تخصیص يافته به هريک از مشخصههای اراضی Rmin ،درجه تناسب حداقل در بین مشخصه
میباشد (.)Sys et al., 1991
نتایج و بحث
نتايج نشان داد که که بر اساس وزنهای بهدست آمده (جدول  ،)1بافت دارای بیشترين وزن و عمق دارای کمترين وزن
(درجه اهمیت) میباشد .با توجه به ماتريسهای نهايی تناسب اراضی نیز در هر واحد اراضی (جدول  ،)2شاخص اراضی
محاسبه و کالس نهايی تناسب اراضی در هر يک از واحدهای اراضی تعیین شد (جدول .)3
جدول -1وزنهای نهایی ویژگیهای موثر در رشد هندوانه
شیب

سنگريزه

عمق

آهک

گچ

EC

ESP

بافت

0/51

0/38

0/06

0/24

0/31

0/25

0/18

0/68

شاخصهای اراضی محاسبه شده با روش پارامتريک و فازی (جدول  ،)3مويد اين است که ارزيابی تناسب اراضی به روش
فازی باعث افزايش شاخص اراضی شده است .همبستگی باالتر بین شاخص اراضی محاسبهشده و تولید مشاهده شده بر اساس
نظريه مجموعههای فازی ( 0/78و  )0/74نیز حاکی از دقت باالی اين مدل و بهبود کالسهای تناسب است .مقايسه نتايج اين
تحقیق با نتايج وان رانست ( )Van Ranst et al, 1996نشاندهنده اين است که روش فازی ،با باالترين ضريب همبستگی،
دارای دقت و توانايی بیشتری در پیش بینی تولید محصول است ،چرا که روش فازی ،ماهیت پیوسته تغییرات اراضی را در نظر
گرفته و در انعکاس تغی یرپذيری مکانی خصوصیات خاک کارائی بهتری دارد ،با اين حال ،دقت نتايج ارزيابی تا حدود بسیاری
وابسته به اوزان تعیین شده برای خصوصیات مختلف اراضی است .از مزايای اين روش میتوان به در نظر گرفتن پیوستگی
اراضی و نیز محدود ننمودن خاک به دادههای اندازهگیری اشاره نمود ( .)Burrough, 1989از معايب نظريه فازی در ارزيابی
تناسب اراضی ،حجم نسبتا زياد محاسبات میباشد که اين حجم زياد محاسبات با برنامهنويسی در محیط نرمافزار مطلب تا حد
زيادی کاهش میيابد .همچنین نتايج نشان میدهد که اختالف ضريب همبستگی بین روش پارامتريک و روش فازی در
محصول هندوانه بیشتر از گندم آبی که در تحقیقی توسط سرمديان و کشاورزی ( )1390در منطقه قزوين و محمدی و گیوی
( )1380در فالورجان استان اصفهان محاسبه شده ،میباشد .اين مطلب نشاندهنده اين است که جداول سايس برای هندوانه
برای شرايط ايران نیاز به واسنجی داشته و میزان تولید را کمتر از مقدار واقعی برآورد میکند.

1 -Triangular norm T
2 -Triangular conorm T
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جدول -2ماتریس معیار و ارزیابی واحدهای مختلف اراضی
ماتريس ارزيابی
نام واحد

]N 2

N1

S3

ماتريس معیار

E = [ S1

S2

]N1 N 2

S3

P  [S1 S 2

1

]E = [0/ 5 0/ 5 0/ 12 0/ 06 0/ 03

]P = [0/ 05 1 0/ 28 0/ 04 0/ 01

2

]E = [0/ 07 0/ 36 0/ 61 0/ 16 0/ 06

]P = [0/ 01 1 0/ 18 0/ 03 0/ 01

3

]E = [0/ 11 0/ 24 0/ 43 0/ 21 0/ 02

]P = [0/ 01 0/ 03 0/ 25 1 0/ 09

4

]E = [0/ 14 0/ 35 0/ 56 0/ 19 0/ 11

]P = [0/ 01 0/ 04 0/ 33 1 0/ 08

5

]E = [0/ 08 0/ 23 0/ 52 0/ 52 0/ 03

]P = [0/01 0/01 0/03 0/ 99 1

6

]E = [0/ 14 0/ 19 0/ 26 0/ 27 0/ 48

]P = [0/ 01 0/ 03 0/ 23 1 0/ 09

7

]E = [0/09 0/ 23 0/ 53 0/ 52 0/03

]P = [0/ 01 0/ 03 0/ 19 1 0/ 1

8

]E = [0/08 0/ 82 0/ 41 0/08 0/02

]P = [0/ 06 1 0/ 25 0/ 03 0/ 01

9

]E = [0/ 45 0/ 73 0/ 09 0/ 05 0/ 03

]P = [0/ 01 0/ 01 0/ 03 0/ 5 1

10

]E = [0/ 13 0/ 25 0/ 50 0/ 49 0/ 04

]P = [0 0/ 01 0/ 03 0/ 90 1

11

]E = [0/ 39 0/ 62 0/ 76 0/ 89 0/ 01

]P = [0/ 01 0/ 06 0/ 8 1 0/ 05

12

]E = [0/ 08 0/ 22 0/ 48 0/ 68 0/ 03

]P = [0/01 0/02 0/07 1 0/ 41

13

]E = [0/ 04 0/ 29 0/ 45 0/ 82 0/ 21

]P = [0/ 23 1 0/ 06 0/ 02 0/ 01

14

]E = [0/ 06 0/ 33 0/ 54 0/ 91 0/ 02

]P = [0/01 0/04 0/ 31 1 0/08

15

]E = [0/ 22 0/ 93 0/ 16 0/ 06 0/ 02

]P = [0/11 1 0/11 0/02 0/01

جدول -3شاخص اراضی و کالسهای تناسب اراضی تعیین شده در دو روش فازی و پارامتریک
واحد
اراضی

میزان محصول
()Kg/ha

شاخص اراضی
(پارامتريک)

کالس تناسب
(پارامتريک)

شاخص اراضی
(فازی)

کالس تناسب
(فازی)

1

18960

70/27

S2

77/58

S1

2

11230

64/98

S3

70/61

S2

3

12060

56

S2

66/69

S2

4

12370

53/3

S2

67/29

S2

5

8790

8/09

N

23/54

S2

6

11960

68/08

S2

75/41

S1

7

11740

55/93

S2

62/37

S2

8

19100

87/82

S1

92/06

S1

9

7870

11/63

N

21/23

N

10

8520

12/31

N

20/98

N

11

13290

51/62

S2

61/22

S2

12

10070

58/74

S2

62/54

S2

13

10190

56/61

S2

64/82

S2

14

12320

60/75

S2

70/61

S2

15

20230

94/4

S1

95/69

S1
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Comparison of parametric and Fuzzy Set Theory in land suitability evaluation for Watermelon in Khajeh
region
M. J. Vahidi1*and M. Servati2
1*-Assistant Prof, Soil Science Department, University of Birjand, email: m.jvdi@birjand.ac.ir
2-Assistant prof, Shahid Bakeri High Education Center of Miandoab, Urmia University

Abstract
In this research, the parametric Square Root Method via a Fuzzy Set Theory were used to evaluate the suitability
of Watermelon for about 7500 ha in Khajeh region located in East Azerbaijan province. The analysis was done
with MATLAB analytical software. The results revealed that, calculated correlation coefficients between land
index and observation production with fuzzy method is (r= 0.78) more than Parametric method (r= 0.74) and
relatively large difference in calculated correlation coefficient revealed that, there is a need for calibration of Sys
proposed tables about requirements of climate, landscape and soil in this region. Based on suitable selected
transition zoon, MATLAB Software is able to accurately estimation of the weights. Although the fuzzy
approach provides better results than parametric square root method, but it’s results surely depend on type and
determination of the transition zoon and membership functions.
Keywords: FAO method, Land Index, MATLAB ssoftware, Membership functions, Observation production
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