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ارزيابي تناسب اراضي منطقه هوراند با استفاده از روش نقطه ايدهآل برای جو آبي
مسلم ثروتی ،*1مجیدپیشنماز احمدی ،2حمیدرضا ممتاز 9و مصطفی حسنلو
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چكيده

دریافت1934/14/41 :

يكي از بهترين سياست های كشاورزی ،ارزيابي تناسب زمين های قابل

پذیرش نهایی1931/49/24 :

كشتتت و اتانلتتيل توليتتد آ هتتا بتته منظتتور اشتتتيناني و ايايتتت از

كليات كليدی:
عيلگر تركيب،
كارشناسا مقلي،
مدلسازی،

كاربریهای فعلي و آتي است؛ بنابراين مدلسازی اتانلتيل توليتد از
اهييت زيادی برخوردار ميباشد .در ايتن تققيتا از نقطته ايتدهآل
برای مدلسازی توليد جو آبي در بخشي از اراضي شهرستا هورانتد
استفاده شد .برای اين منظور تعدادی از ويژگيهای خاك و زميننيا
با بررسي منابع انتخاب و ميزا وز آ ها در توليد جتو آبتي توست

مقياس ايوسته،
نقشه تناسب

كارشناسا مقلي معين گرديد .به منظور استنتاج تناسب اراضي بترای
جو بر اساس نقشهبرداری نقطه ايدهآل ،اليههای نقشته وز دار شتد و
بهعنوا داده های ورودی بهكار گرفته گرديد و نهايتتا نقشته تناستب
اراضي جو به صورت مقياس ايوسته متغير از صتفر ننامناستبت تتا يت
نكامال مناسبت تهيه شد .برای مقايله نتايج ااصل از كاربرد روش نقطه

*عهدهدار مکاتبات

ايدهآل از عيلگر تركيب استفاده شد .نتايج نشا داد كه  86/68درصد

Email: sarvati@urmia.ac.ir

از منطقه مورد مطالعه دارای درجه تناسب بين  0/۵تتا  0/8متيباشتد،
بنابراين در منطقه مورد مطالعه مكا های مناسب زيادی بترای توليتد
جو يافت شد .تطابا نقشه كالسهای تناسب اراضتي ااصتل از نقطته
ايدهآل با نقشه توليد واقعي بيش از  %00است؛ هيچنين ضريب تنيين
مقاسنهشده از رابطه بين شاخص اراضي مقاسنهشده با روش ايدهآل
 0/66بوده كه در سطح ااتيال  ۵درصد معنيدار است؛ بنابراين نقطه
ايدهآل نتايج نلنتا دقيقي را ااصل ميكند؛ زيرا اثرات ويژگيهتايي
به اداقل و اداكثر از نقطه ايدهآل را دارند را

را كه ارزش نزدي
به الاب ميآورد.

مقدمه

تخریا

اراضای باهویا ه در کشاورهای در حاال توسااعه

چالشی که در دهه هاای آتای وجاود خواهاد داشات

میباشد .یکی از بهترین سیاستهای کشاورزی ،ارزیاابی

تامین غذای جمعیت در حال رشد و جلاوگیری از فرار و

زمینهای زراعی و پتانسیل تولید آنها به جهت

و تناس

142
ثروتی و همکاران :ارزیابی تناس اراضی منطره هوراند...

پشتیبانی و حمایت از کاربری های فعلی و آتی است (.)9

این عمل بر اساس فاصله آنها از نرطاه ایادهآل از رابطاه

ارزیابی اراضی توسط  FAOیعنای معماولتارین رویکارد

( )1قابل مقاسبه است.

باارای ارزیااابی تناس ا

اراضاای ماایباشااد کااه مبتناای باار

وی گیهای بیوفیزیکی و اقتصادی-اجتماعی منطره است.
روشهای مورد استفاده فائو ارزیابیکنناده تناسا

زماین

برای استفادههای وی ه اراضی بهجای استفادههای عمومی
از آن (استفاده از اراضی بسته به قابلیت آنها) میباشد (7
و  .)21ایان روش توسااط مقرراان زیااادی در دنیااا مااورد
اسااتفاده قرارگرفتااه اساات کااه از آن جملااه ماایتااوان بااه
مطالعااات یاساامینا و همکاااران ،)23( 1خااردبین و لناادی
( ،)14اشاارو و همکاااران )1( 2هالاادر )11( 9و آیااالو و
سالسی )2( 4اشاره نمود .فائو برای ارزیابی تناس
از  8وی گی برای تناس
همه وی گیها را در تناس

اراضی

اراضی استفاده مایکناد و وزن
اراضی بجز مقدوکنندهترین

وی گی یکسان را در نظر میگیارد و نظارات کارشناساان
کشاااورزی را در تناساا

اراضاای وارد نماایکنااد (.)22

روش های مختلفی برای غلبه بر مشکالت مرتبط باا ابهاام
در تعریف و سایر بیاطمینانیها پیشنهاد شده است کاه از
آن جمله میتوان به روشهای نظریه مجوعاههاای فاازی
( ،)27میکرولیز ( ،)1فرآیند تقلیل سلسله مراتبای )1( 1و
روشهااای تلفیراای آنهااا ( )19اشاااره کاارد .روش نرطااه
ایدهآل 1نیاز مایتواناد در ارزیاابی تناسا

اراضای مفیاد

باشد .نرطه ایدهآل یک روش تصمیمسازی قاوی بارای
اولویتبندی گزینهها از طریق شبیه نماودن یافتاههاا باه
جواب ایدهآل است .در این روش ،گزینه انتخاابشاده
بایستی کوتاهترین فاصاله را از نرطاه ایادهآل مثبات 7و
دورترین فاصله را از نرطه ایدهآل منفی 8داشته باشد .این

1
p

()1

p
Si   i wip  xij  x i  



در این رابطه  Si+میزان نزدیکی نسبی هار گزیناه باه
راهحل ایدهآل مثبت wi ،وزنی است که برای وی گای باا
روش فرآیند تقلیال سلساله مراتبای ( )AHPیاا آنتروپای
شانون مقاسبه میگردد؛  xijارزش نرمالشده هر وی گای
انتخابشده x+i ،ارزش ایادهآل بارای معیاار و  pضاری
توان میباشد که از یک تا بینهایت متغیر است .طبق نظر
3

مااالک زوسااکی ( )11مرااادیر بااا ی  pانعکاااسدهنااده
حااداقلشاادن تفکیااک از نرطااه آیاادهآل ماایباشااد .اگاار
ضااری

تااوان یااک باشااد ،فاصااله مسااتطیلی تخمااین زده

میشود .برای برای  Pبرابر با  2فاصله خاط -مساتریم باه-
دست میآید .اگر

P

باشد ،حداقل تفکیک جساتجو

میشود .فضای هدو بین دو وی گی بهعنوان نموناه در
شکل  1نشان داده شدهاست .در اینجا  A+و  A-به ترتی
راهحل ایادهآل مثبات و منفای هساتند؛ ماثال وی

گای A1

نسبت به وی گی  A2فاصاله کام تاری از راهحال ایادهآل
مثبت و فاصاله بای تاری از راهحال ایادهال منفای دارد.
شایان ذکر است کاه هار دو شااخا دارای جنباه مثبات
هستند.
روش نرطااه ایاادهآل باارای مرتاا کااردن مجموعااه
وی گایهااای مقتماال مااوثر در یااک فرآینااد باهکااار باارده
ماایشااود .بااهعبااارت دیگاار ایاان روش ،روشاای اساات کااه
میتواند عالوه بر شناساایی نرطاه ایادهآل منفای ،تفکیاک
وی گی از آن نرطه را نیز مقاسبه نماید .روش نرطه ایدهآل

روش با اساتفاده از معیارهاای متریاک تفکیاک ،بهتارین
وی گیها را از گستره وی گیهاا اساتنتام مایکناد (.)13
1- Yasmina et al
2 -Ashraf et al
3 -Halder
4 -Ayalew1 and Selassie
5 -Analytical Hierarchy Process
6- Ideal Point Methods
7- Positive ideal point, PIS
8- Negative ideal point, NIS

شكلن1ت فضای هدف بين دو ويژگي  A1و  A2در روش
نقطه ايدهآل
Figure (1) Goal extension between two A1 and A2
properties in ideal point methods

9- Malczewski
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بر این فرض استوار است که بیشتر وی گایهاای مناسا

 12/8درجاه سلسایوس اسات و رژیام حرارتای خااک

کوتاااهتاارین فاصااله را از نرطااه ایاادهآل مثباات دارنااد و

مزیک میباشد؛ همچنین با توجاه باه میاانگین بارنادگی

بیشترین فاصاله را از نرطاه مطلاوب منفای دارا مایباشاند

 94ساله ایستگاه کلیماتولوژی هوراند بین سالهای  14تاا

( .)28این روش نخستین بار توساط هواناو و یاون ()12

 39سا نه 231میلیمترو برنامه نیوهال ( )11رژیم رطوبتی

پیشنهاد شد .این روش وی گیهاایی را در نظار مایگیارد

منطره از نوع زریک است .سه گیاه جو ،گنادم و یونجاه

که نزدیک به نرطه ایدهآل مثبت باشند؛ زیرا مناس ترین

مهمترین مقصو ت منطره مطالعاتی هساتند؛ بناابراین در

گزینه است .بر این اساس وی گیها در شیوه نرطه ایدهآل

این تقریق یکی از مقصو ت اساترات یک منطراه (جاو)

نرمال شده و سپ

وزندار شده تا مناسا تارین وی گای

مشخا شاود .امتیااز اساتفاده از روش نرطاه ایادهآل در

برای این مطالعه انتخاب گردید.
منابع داده و اطالعات

اراضی این است که کاملکننده مجموعاه وزنهاا

برای این منظور تعداد  91خاکرخ در منطره مطالعاتی

برای هر وی گیها است .همچنین برطروکننده برخای از

حفاار گردیااد و براساااس راهنمااای تشااری خاااک ()21

اشکا تی است که ناشی از همبستگی بین وی گایهاا در

تشری شد .بار اسااس کلیاد ردهبنادی آمریکاایی 2414

روشهایی مثل  AHPو آنتروپی شانون میباشاد .ایعاالم

( )29خاکهای منطره در ردههای  Entisols ،Alfisolsو

تناس

و همکاران )3( 1با ارزیابی تناس

اراضای دشات

جفارا در کشور لیبی گزارش کردند که کااربرد

 Inceptisolsردهبندی شدند .براساس نظرات کارشناساان
کشاورزی وی گیهای موجود در شکل  9بارای ارزیاابی
اراضی جو آبی در منطره مطالعاتی انتخاب شدند.

تناس

روش نرطه ایدهآل در مدلساازی گنادم آبای باا

این وی گیها مقدود کننده تولید جو در منطره مطالعاتی

موفریت همراه بوده است و چنانچه با منطق فازی

هستند .وی گیهای آب و هوایی از جمله رطوبت نسبی و

ماییاباد.

دما به دلیل شرایط کامال مساعد در منطره و بارنادگی باه

اراضای بخشای از

دلیل کشت آبی ( )24در مدلسازی ماورد اساتفاده قارار

ترکی

گاردد ،کاارایی روش افازای

هدو از ایان تقریاق ارزیاابی تناسا

شهرستان هوراند با اساتفاده از روش نرطاه ایادهآل بارای

نگرفت .سرمدیان و همکاران ( ،)24باورو ( )4نیاز باه-
ترتی

جو آبی میباشد.

از  8و  11وی گی خاکی برای مدلساازی تناسا

اراضی استفاده کردند.
مواد و روشها
منطره مطالعاتی به وسعت  712هکتار در شمالغارب
ایران در استان آذربایجانشرقی و شهرستان هوراند واقا

براساس الگوریتم نرطه ایدهآل برای ارزیاابی تناسا
اراضی ،ابتدا تناس

هر وی گای اراضای در کاالسهاای

مختلف تناس

اراضی برای کشت جو آبی تعیین و یاک

شده است (شکل  .)2از نظار جغرافیاایی ایان منطراه باین

ماتری

تناس

اولیه تشکیل گردید .در مرحلاه بعاد ایان

 741422تااا  712141متاار طااول شاارقی و  4949117تااا

ماااتری

بااا اسااتفاده از روش باارداری (رابطااه  )2نرمااال

 4944997متر عرض شمالی قراردارد .لندفرمهای موجود

گردید.

در منطرااه مطالعاااتی شااامل دشاات دامنااهای و پاادیمنت
پوشیده میباشد .براسااس میاانگین دماای ساالیانه منطراه
( 11/8درجاه سلسایوس) و افازودن یاک درجاه باه آن،
میانگین دماای ساالیانه خااک در عماق  14ساانتیمتاری
1- Elaalem and et al.

()2
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شكلن2ت موقعيت جغرافيايي منطقه مطالعاتي
Figure(2) Geographical position of study area

شكلن3ت سازما دهي سللله مراتني ويژگيهای اراضي موثر بر توليد جو آبي
Figure(3) Hierarchical organization of the land characteristics for wheat production
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در ایاان رابطااه  xijمیاازان تناس ا
کالس تناس

وی گاای  iباارای

در این رابطاه  Si-اخاتالو هار وی گای اراضای از

 jو  nijعدد نرمال شاده اسات؛ نهایتاا وزن

نرطه ایدهآل منفی aij ،عادد مرباو باه هار وی گایa-j ،

هر وی گای باا اساتفاده از فرآیناد تقلیال سلساله مراتبای
مقاسابه و از طریااق ضاارب مااتری
وی گیها ماتری

نرمااالشااده در وزن

تهیه نرشه با مقاسبه نزدیکی نسبی به نرطه ایدهآل

موزون مقاسبه گردید (.)14

تعيين اداقل و اداكثر ارزشها

در این گام میزان نزدیکی نسبی هر گزینه باه راهحال
ایدهآل (رابطه  )1مقاسبه میشود.

مقاسبه نرطه ایدهآل مثبت و نرطه ایدهآل منفی گاام
بعدی است .در این گام بارای هار وی گای یاک ایادهآل
مثبت ) (a+jو یک ایدهآل منفی ) (a-jبر اسااس جاداول
پیشنهادی ساای

نرطه ایدهآل منفی میباشد.

و همکااران )21( 1تعریاف شاد .بارای

وی گیهایی که بار مثبت دارند ایدهآل مثبت بزرگترین
مردار و ایدهآل منفای کوچاکتارین مرادار آن وی گای
است .در مرابل ،برای وی گیهاایی کاه باار منفای دارناد

Si
Si  Si

()1

Ci 

در ایاان رابطااه  Si+و  Si-تفکیااک وی گاای از نرطااه
ایدهآل مثبت و منفی و  Ci+نزدیکی بین نرطاه ایادهآل و
وی گیها میباشد.
مقاسنه درجه بندی نهايي اليه های نقشه تناستب
اراضي
به منظور استنتام تناسا

اراضای بارای جاو آبای بار

ایدهآل مثبت کوچکترین مرادار آن وی گای و ایادهآل

اساس نرشهبرداری نرطه ایدهآل ،یاههاای نرشاه وزندار

منفی بزرگترین مردار آن وی گی را دارا است.

شد و بهعنوان دادههای ورودی بهکار گرفتاه شادند و در

سنجش نقطه ايدهآل مثنت

پایان نرشه تناس

در این گام میزان نزدیکی نسبی هر گزینه به راهحل

اراضی مورد مطالعه برای جاو آبای باه

صورت مریاس پیوسته متغیر از صفر تا یک باا اساتفاده از

ایدهآل با استفاده از فاصله اقلیدسی (رابطه  )9مقاسبهشد.

تکنیک هماندازی یههاا در مقایط  GISباا اساتفاده از

()9

نرمافزار  ArcGISنسخه  14/2تهیه شد و با نرشاه تولیاد
در این رابطه  Si+اخاتالو هار وی گای اراضای از

واقعاای بااا اسااتفاده از اپراتورترکی ا

مرایسااه شااد .باارای

نرطه ایدهآل مثبت aij ،عدد مرباو باه هار وی گایa+j ،

برآورد میزان تولید از پالتهای چوبی  1*1متار اساتفاده

نرطه ایدهآل مثبت برای همان وی گی میباشد.

شد .برای این منظور از  1نرطه مقصول برداشت گردید و

سنجش نقطه ايدهآل منفي

عملکرد برای هر پالت مقاسبه و پ

فاصله بین نرطه ایدهآل منفی با هر وی گی دیگار باا
استفاده از رابطه ( )4مقاسبه شد.

از میانگینگیری به

هکتار تعمیم دادهشد.
تطابا نقشه
یانو و گلداسمیت )94( 2چناین اههاار داشاتند کاه

()4

تفاوت ها در مدیریت زمین ممکن است منجر باه تفااوت
در عملکردها بین مزارع ،در حدود  9تا  1برابر گردد .در
حالیکه در کشورهای در حال توساعه تفااوت هاای باین
1- Sys and etal.

2- Young and Goldsmith
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بهترین و بادترین شایوههاای بسایار کمتار ( 94تاا  44درصاد)

نرشه با روش عملگر حداقل ارائه شده است (.)11

مدیریت میباشد ( .)7برای غلبه بر این مشکل از یک کاالس-

()7
Pnij  MIN,Pni ,Pn.j
این عملگر در شرایطی مفید و قابل اساتفاده اسات کاه

حصول تطابق بین نرشهها استفاده میگردد .چنین کالسبنادی

عضویت در یک کالس با عدم قطعیات هماراه باشاد؛ هار

این امکان را فاراهم مایآورد تاا تماام نراا عضاویت جزئای

چنااد کااه دارای نواقصاای در آنالیزهااای تفکیااکپااذیری

بندی انعطاوپذیر (مبتنی بر آنالیزهای غیر سختگیرانه) بارای

همزمان در بیشتر از یاک کاالس را داشاته باشاند کاه در ایان
ارتبا میتوان به سه عملگر تکثیر ،1حاداقل 2و ترکیا )17( 9

8

چندگانه دارد .در نتیجاه ،اگار ایان عملگار مرایساهکنناده
3

یک یه از نرشه طبرهبندی نرم با خودش باشاد ،مااتری

اشاره نمود.

فهرستبندی مترابال وی گایهاا ضارورتام مااتری

عيلگر تكثير

نخواهد بود (.)17

هستیشناسی معاصر عناصر تصویری موجود در درون هر

قطاری

عيلگر تركيب

پیکسل 4را تصادفی و مسترل در نظر میگیرد ،بهعباارت دیگار

آنالیزهای تفکیکپذیری چندگاناه باه یاک فرآیناد دو

تصادفی نراا داخال هار پیکسال (عنصار تصاویری)

بخشی در مقاسبه ورودیهای قطری (تطاابق) و غیار قطاری

تصاادفی نرااا داخال پیکساالهاای دیگاار

(عاادم تطااابق) گفتااه ماایشااود .قااانون ترکیاا (رابطااه )8

آرای

مساترل از آرایا

میباشد .برای مقاسبه تطابق و عدم تطاابق نرشاههاای تناسا

وی گیهای منقصر به فردی دارد که قانونهای دیگار آن را

اراضی از فهرستبندی مترااط  1وی گایهاای ماوثر در تولیاد

ندارند .ماتری

مقصول انتخابی مطابق با رابطه  1استفاده میشود.

خودش ،یک ماتری

()1
Pnij  Pni . Pn .j
عملگاار تکثیاار دارای نااواقا بساایاری ماایباشااد کااه

برای عدم تطابق از رابطه  8استفاده میشود (.)17

اصلیترین آنها زماانی اسات کاه یاک پیکسال باه صاورت
طبرهبندی سخت 1انتخاب نشده باشد .در این حالت تطابق باین
دو پیکسل یکسان در نرشههای مورد مرایسه از یاک منطراه در
ایاان حالاات براباار واحااد نیساات؛ بنااابراین اگاار عملگاار تکثیاار
ارزیااابیکنناااده یاااک نرشاااه باااا خاااودش باشاااد ،مااااتری
فهرستبندی مترابل وی گیها ،ماتری

قطری نخواهد باود .از

این رو ،گاهی تطابق بین یک پیکسل در دو نرشه مورد مرایسه
کمتر از تطابق بین پیکسل و یک پیکسل غیرمشابه 7میباشد.
عيلگر اداقل
این عملگر برای مقاسبه اعضای قطری و غیر قطری ماتری
بهکار میرود .رابطه  7برای برآورد تطابق و عدم تطابق
1- Multiplication operator
2- Minimum operator
3- Composite operator
4- Pixel
5- Cross-tabulated
6- Hard-classified
7- Dissimilar pixel

به موق مرایسه تصویر یک طبرهبندی نرم باا
تشاخیا 14ایجااد مایکناد .بناابراین
 P P

Pnij  (Pni  Pnii )   j n.j nij  For i  j
  (Pn  Pnji 
 j1


()8

در رابطههای  7 ،1و  n ، 8نشاندهنده تعاداد پیکسال
در نرشااه Pni ،تاااب عضااویت کلاای و  Pniiدرجااه تطااابق
است .برای عدم تطابق n ،پیکسال در نرشاه مرجا بارای
کالس  jو عدم تطابق  Pnii-Pnjjمیباشد.
عملگر ترکی

باا مریااس تفکیاکپاذیری مختلاف،

برای مرایسه نرشاه هاا بهتار اسات ،زیارا ناواقا مقاسابه
ماتری

فهرستبندی متراط وی گیهایی را که ناشای از

کااربرد عملگرهااای چندگانااه و حااداقل اساات ،برطاارو
می کند .عملگر ترکی

همچنین در نشان دادن اینکه دو

یه یا نرشه چگونه به صورت فضایی کالستربندی شوند،
مفید می باشد .در ایان تقریاق ایان عملگار بارای مرایساه
نتایج حاصل از کاربرد روش نرطه ایادهآل اساتفاده شاده
است.
8 -Multiple-resolution
9- Soft-classified map
10- Identity matrix
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تقليل نتايج

کاربرد فرآیند تقلیل سلساله مراتبای بارای مرایساههاای

جدول  1پارامترهای آماری وی گیهاای اراضای منطراه
مطالعاتی را برای جو آبی نشان مایدهاد .میازان فرساای

دودویی براساس هرو سانج

و

بافت خاک ،کربنات کلسیم و واکن

زهکشی با توجه به راهنمای تشری خاک ( )21به ترتی در
 1و  7کالس طبرهبندی شدند که با افزای

سااعتی ( )18نشاان داد کاه
خااک وزن بیشاتری

از سااایر وی گاایهااا دارنااد و بنااابراین بااه عنااوان مهاامتاارین

شماره کالس از

وی گیها در منطره مورد مطالعه انتخاب شدند (جدول .)2

و از  Aتااا  Gباارای زهکشاای

میزان صقت وزن های مقاسبهشده وی گیهاا اساساام

ماییاباد؛ بناابراین

وابسته به قضاوت و رای کارشناسان مقلی بساتگی دارد.

برای این دو وی گی اعدادی بین ( 4بی تاریان مقادودیت)

وزنهای ارائه شده توسط متخصصان مقلای بوسایله نارم

تا ( 1کمترین مقدودیت) برای ایان دو وی گای باهصاورت

افزار  expert choiceنسخه  3به صاورت دودویای بار

صاافر تااا  4باارای فرسااای

مقدودیت اراضی بارای تناسا افازای

گسسته بهمنظور مرایسهها دودویی استفاده شد.
جدولن1ت خصوصيات آماری ويژگيهای اراضي مورد استفاده در ارزيابي تناسب اراضي منطقه مطالعاتي برای جو آبي
Table(1) Statistical characteristics of used land properties for land suitability evaluation in study
area for irrigated barley
ضریب
حداکثر
حداقل
میانگین
Standard
ویژگیها
 divisionتغییرات
Properties

Mean

min

max

4.8

21.3

28.
6

17.
2

38.5

0.3

1.5

7.6

6.9

8.4

واکنش خاک

2.1

4.8

21.
4

19.
2

24

ظرفیت نگهداری آب در دسترس

6.5

29

35.
9

19

48

رس

6.9

30.7

32.
5

15

45.7

9.7

44

31.
4

13

57

شن

10.2

9

5.3

2

11

سنگریزه سطحی

17.9

60

114

90

150

عمق خاک

1.9

6

8.1

5.2

11.2

درصد سدیم تبادلی

0.9

5.4

3.2

1.3

6.7

1.7

11.5

7.6

1.2

12.7

0.6

4

1.7

0

4

1.4

19.7

7.1

4.1

23.8

CV

ظرفیت تبادل کاتیونی
)CEC1 (meq 100g soil-1
pH
)AHWC2 (%
)Clay (%

سیلت
)Silt (%
)Sand (%
)Surface gravel (%
)Soil depth (cm
)ESP3 (%

هدایتالکتریکی
)EC4 (dS m-1

شدت نفوذ
-1

) Infiltration rate (mm hr

شیب
)Slop (%

کربنات کلسیم
)CaCo3 (%

مادهآلی
0.7
2.3
1.3
1.55
0.33
5
)OM5 (%
1-Cation Exchange Capacity, 2-Available water holding capacity, 3-Exchangble Sodium Percentage,
4-Electricl conductivity, 5-Organic matter
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اساس هرو سنج
ترکیاا

ساعتی مرایسه شدند و وزن نهایی از

نرطااه ایاادآل مراادار  1و صاافر بااهترتیاا نشااان دهنااده

ناسااازگارای

میباشاد؛ بناابراین در

آنهااا مقاساابه گردیااد .ضااری

مقاسبهشده برای هر یک از مرایسههاا در حادقابل قباول
بای تار از 4/1

(کمتر از  ) 4/1بودند .اگار ایان ضاری

باشد ،باید در اههاار نظرهاا تجدیاد نظار صاورت گیارد.
بنابراین نتایج وزن های نسبی در تعیین تناس

کالسهای کامال مناس

و نامناس

منطره مورد مطالعه مکانهای مناس زیادی برای تولید جو
مشخا شد.
شکل  4تطابق و عادم تطاابق موجاود باین نرشاه تناسا

اراضی قابل

اراضی و تولیاد واقعای را بارای جاو آبای باا روش نرطاه

استفاده مایباشاند؛ زیارا میازان همااهنگی و همساانی در

ایدهآل با افزای

مریاس تفکیکپذیری را نشان میدهاد

مقدوده قابل قبول (کمتر از  )4/1هستند.

( .)17این شکل نشان دهنده این مطل

تفلير نقشه

افزای

توزی و پراکندگی نرشه های تناس

اسات کاه او باا

درجاه تفکیاکپاذیری ،دو نرشاه ماورد مرایساه

اراضی برای جاو باا

دارای عدم تطابق کم تری خواهند بود .چنانچاه مالحظاه

استفاده از روشهای نرطاهی ایادهآل در جادول  9نشاان

میشود ،درجه تفکیکپذیری  ،11حداقل درجهای است

بزرگااای از منطراااه ماااورد

که در آن دو نرشه مورد مرایسه کمتر از  14درصد عادم

مطالعه( 48/81درصد) دارای شاخاهایی با دامناه تغییار

تطابق دارند .با این حاال در حاداقل تفکیاکپاذیری نیاز

 4/1تااا  4/1ماایباشااند 91/93 .درصااد اراضاای نیااز دارای

عدم تطابق  22درصد خواهد بود.

داده شاااده اسااات .بخااا

شاخاهایی با دامناه تغییار  4/9تاا  4/1هساتند .در روش
جدولن2ت وز ويژگيهای موثر در توليد جو آبي
Table(2) The effective weights for irrigated barley production
وی گیهای اراضی
وزنها
وی گیهای اراضی

وزنها

Land Properties

weights
0.172

بافت

0.158

کربنات کلسیم

0.081

هرفیت تبادل کاتیونی

Texture
)CaCO3 (%
)CEC (meq 100g soil-1

0.097

عمق خاک

0.084

هدایتالکتریکی

0.041

درصد سدیم تبادلی

0.081

)Soil depth (cm
-1

) EC (dS m

)ESP (%
شدت نفوذپذیری
Infiltration rate (mm hr1
)

weights
0.052
0.084
0.139
0.071
0.046

0.091

0.094

Land Properties
شی
)Slop (%
سنگریزه سطقی
)Surface gravel (%
واکن

خاک
pH

زهکشی
Drainage
مواد آلی
)Organic matter (%
هرفیت نگهداری آب در دسترس
)Available holding water capacity (%
فرسای

خاک
Soil erosion
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جدولن3ت مقايله نتايج كالسهای تناسب اراضي با روش نقطه ايدهآل و توليد واقعي برای جو آبي
Table(3) Comparison of observed yield and Ideal Point methods results for irrigated barley
تولید واقعی
روش نرطه ایده آل
Ideal Point method
وسعت کالسها
هکتار

Observed Yield
وسعت کالسها

Extension of classes
درصد
)(ha
21
122
130
348
57
34

هکتار

)(%
2.97
17.16
18.23
48.86
8.01
4.77

Extension of classes
درصد
)(%
2.97
17.16
16.05
52.69
6.48
4.65

)(ha
21
122
114
375
46
33

کالسهای تناس
Suitability
Classes

0.2-0.3
0.3-0.4
0.4-0.5
0.5-0.6
0.6-0.7
0.7-0.8

شكلن8ت درصد تطابا و عدم تطابا كلي نقشه تناسب جو با آناليز مقياس تفكي اذيری چندگانه با استفاده از عيلگر تركيب
Figure (4) The percentages of overall agreement and disagreement for barley land suitability
maps by using composite operator with multiple-resolution scale analysis

بر ایان اسااس باا توجاه باه میاانگین عادم تطاابق در
تفکیکپذیریهای مختلاف ،تطاابق نرشاه نرطاه ایادهآل
(شکل  )1و تولید واقعی (شاکل  )1بای

ضروری است .نتایج حاکی از این است که تطابق بی تر
بین نرشه ها حاصال از دقات مادل و عملگرهاای مناسا

از  %34اسات.

میباشد .با این حال وسعت منطره مطالعاتی کم ،و امکان

هنگامیکه مریاس تفکیکپذیری بی تر میشود ،درجاه

دقیاق عملکارد زارعاان وجاود داشات؛ ولای در

تطابق بی تر و درجه عدم تطابق کاه
درجه عدم تطابق کم برای افزای

مییابد؛ بنابراین

درجه تفکیکپاذیری

سنج

مریاسهای بزرگ چنانچه دادههااکم باشاد ،میازان عادم
تطابق افزای

خواهد یافت.
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شكل ن۵ت نقشه تناسب اراضي برای جو آبي با استفاده از روش نقطه ايدهآل
Figure (5) Land suitability map for barley by ideal point method

شكل ن8ت نقشه توليد واقعي جو در منطقه مورد مطالعه
Figure (6) Actual yield map for barley in study area

تبیااین مقاساابه شااده از رابطااه بااین شاااخا

میکند .روش نرطه ایدهال سعی در مقدود کردن سیستم

ضااری

اراضی مقاسبهشده با روش نرطه ایادهال و تولیاد واقعای

اطالعات مربو به اراضی را توسط ارزیاب ندارند .نرطه

نسبتا زیاد ( )4/88و در سط احتماال  1درصاد معنایدار

ایدهآل نتایج نسبتا دقیری را حاصل میآورد؛ زیرا اثارات

میباشد .این نتیجه حااکی از دقات باا ی ایان مادل در

وی گی هایی را که ارزش نزدیک به حداقل و حاداکثر از

اراضای منطراه مطالعااتی بارای جاو آبای

نرطه ایدهآل را دارند ،حساب میآورد .نرطاه ایادهآل باه

ارزیابی تناس

سمت ارزش های مثبت و منفای اریا

دارد.

اسات .ایان نتاایج

روش نرطه ایدهآل به این صاورت اسات کاه مفهاوم

اطالعاتی را برای پ وهشگران در مورد نرشه برداریهاای

تغییرات پیوسته وی گیهایی زمین را از فضای جغرافیاایی

زمینی فراهم مینماید .در این روش مقدودکنندهتارین و

به فضای مدل تعمیم دادهاست .با کااربرد نرطاه ایادهآل،

اراضای بای تارین

ارزیابی تناسا

اراضای در مریااسهاای پیوساته انجاام و

امکان بررسی تفاوت های ریز در مریاسها فراهم میآید.
اطالعات مهم در رابطه باا مقادودیت تولیاد مقصاول و
استرات ی هایی را برای غلبه بر آن مقادودیتهاا آشاکار

مطلوبترین وی گی در تعیین تناس

تاثیر را دارد که بهدلیل تمایل این روش در سو یافتن به
سمت مرادیر ایدهآل مثبت و منفی است.

111
مهندسی زراعی (مجله علمی کشاورزی) جلد  44شماره  1تابستان 1931

شكلن۷ت رابطه بين شاخص اراضي و توليد واقعي
Figure(7) Relationship between land index and actual yield

نتيجهگيری

وی گیهاست .ضاری

تبیاین مقاسابهشاده از همبساتگی

طبااق نظاار کارشناسااان منطرااه ،وی گاایهااای خاااک

شاخا اراضی مقاسبهشده از روش نرطه ایدهآل و تولید

اراضی بارای

واقعی با و  4/88است که حااکی از دقات باا ی مادل

جوآبی می باشند .بنابراین ،کارشناساان منطراه وزنهاای-

میباشد .تطابق کلی میان نرشه های نرطه ایدهآل نیز با و

های بیشتری را بارای وی گایهاای خااکی در مرایساه باا

به این معنا است که مطابرت و تشابه خوبی بین پیکسال و

سایروی گیها ،اختصاص دادهاند ،که در این میاان بافات

اراضی برای جاو آبای وجاود

حساسترین وی گیها در طبرهبندی تناس

خاک ،کربنات کلسیم و واکن

خاک بی ترین وزن را

به خود اختصاص دادند؛ همچناین باه معیارهاای شای
فرسای

مجموعه درجههای تناس

دارد .نهایتا نتایج موید این مطل

و

اراضااای دارای تناساا

وزن های کمتری نسبت به بریه وی گیها توساط

کارشناسان تعلق گرفت که دلیل آن میتواند ،شای

تناس

است که  48/81درصد

متوساااط 91/93 ،درصاااد دارای

بقرانی 12/78 ،درصد تناس

با و بریه نامناسا

کام

هستند .در کل میتوان بیان کرد که روش نرطه ایدهآل به

نسبتا کم در منطره مورد مطالعه باشاد؛ باا ایان

دلیل همبستگی زیاد شاخاهای اراضی مقاسابهشاده باا

وجود ،حساسیت نتایج این کار وابسته به وزنهای تعیاین

تولید واقعی ،تطابق زیاد نرشه حاصل از این روش با نرشه

شده توسط کارشناسان برای وی گیهاای مختلاف زماین

تولیااد واقعاای باار اساااس عملگاار ترکیا  ،باارآورد تاااثیر

است .نتایج روش نرطه ایدهآل نشان داد کاه هایج جاایی

برای یاک مقصاول

و فرسای

در منطرااه مااورد مطالعااه بااا درجااه تناس ا

وی گیهای اراضی در میزان تناس

بااا (یااک)

خاص و ارائه نرشههایی با کالسهای تناس

مکانیابی نشده است .دلیل نتیجۀ مذکور آن است که باه

پیوساته باه-

عنوان روشی کارا معرفی میگردد.

علت اتخاذ مرادیر حاداکثر و حاداقل نرشاههاای وزندار
شده توسط شیوه نرطه ایدهآل و نادیده گرفتن نسبی سایر
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