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Abstract
Introduction Crop yield modeling is an important part of ecological modeling because it makes possible
plant production prediction and increase understanding of how it works. In other words, plant and crop
growth simulation and yield modeling are mathematical expressions of plant growth stages and processes
under the influence of environmental and managerial factors. Wheat is one of the key crops grown
worldwide and is a source of nourishment for millions of people around the world. Therefore, studying this
strategic crop is very importance. On the other hand, more than 70% of wheat and 84% of barley in Sistan
and Baluchestan province were produced in Sistan plain and wheat has the highest area under cultivation
among different crops, in this arid region. So, the aim of this study was modeling wheat yield with some
soil characteristics and determination of the most important soil factors affecting wheat yield in the Sistan
plain.
Materials and Methods This research was done in the educational and research farm of University of
Zabol. Topsoil (0-30 cm) sampling of 100 soil sample was done randomly. Clay, silt, sand abundances and
soil texture class, soil pH, electrical conductivity, apparent electrical conductivity of soil, organic carbon,
phosphorus, potassium and nitrogen were measured by conventional methods. Wheat plant samples were
taken from a one m2 plot and the grain weight, 1000-grain weight and total weight were measured.
Performance modeling was performed by three methods of multi-linear regression (MLR), multi-layer
perceptron (MLP) and support vector machines (SVMs) by two kernels types linear (SVM-L) and radial
basic function (SVM-RBF). It should be noted, before modeling, 80% of the data were selected for
modeling (or training) and 20% for testing (or validation) of the models. These data (training and
validation) were the same for all models. Coefficient of determination (R2) and the root mean square error
(RMSE) were the criteria for comparing the models. Sensitivity analysis was used to determine the most
important soil factors affecting wheat yield.
Results and Discussion The results of soil properties analyses showed that the soil of this area is nonsaline and alkaline soil, has a medium to coarse soil texture and the soil fertility conditions are poor to
moderate. The results of comparing the models showed that the highest R2 and the lowest RMSE in
estimating all three wheat yield indices were related to the MLP method (grain weight with R2= 0.61,
1000-grain weight with R2= 0.64 and total yield with R2= 0.76). After MLP, with less difference, the
SVMs method with two kernels types of linear (grain weight with R2= 0.54, 1000-grain weight with R2=
0.44 and total yield with R2= 0.65) and radial basic function (grain weight with R2= 0.48, 1000-grain
weight with R2= 0.58 and total yield with R2= 0.67) showed the better modeling and finally the MLR
(grain weight with R2= 0.20, 1000-grain weight with R2= 0.27 and total yield with R2= 0.40) showed the
lowest accuracy in modeling the yield components of wheat. The results of sensitivity analysis of wheat
yield components showed that total soil nitrogen, clay, silt and soil organic matter had the highest on wheat
yield components (grain weight: nitrogen, clay and organic matter; 1000-grain weight: nitrogen, silt and
clay; and total yield: clay, organic matter and nitrogen) and soil pH had the least effect on it, maybe
because of its low variation.
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Conclusion Due to harsh environmental conditions in the arid regions, the study of crops yield is very
important for the optimal management of facilities and resources. Investigating the application of several
wheat yield modeling methods using some soil characteristics in the arid region of Sistan showed that the
perceptron neural network (MLP) performed better in predicting the yield components of wheat than other
models. Also, some chemical and physical properties of soil that affect the soil fertility and water storage
conditions in the soil (soil nitrogen, organic matter, clay and silt contents), were the most affecting factors
on the yield of wheat in this arid region. It is important to note that attention to other soil properties as well
as climatic parameters and studies and monitoring wheat yield for several years can lead to more accurate
modeling of this strategic crop and thus optimal farm management.

Keywords: Wheat yield prediction, Multi-linear regression (MLR), Multi-layer perceptron (MLP),
Support vector machines (SVMs), Sensitivity analysis, Arid regions
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مدلسازی عملکرد گندم با استفاده از برخی خصوصیات خاک در مقیاس مزرعه (مطالعه
موردی :مزرعه تحقیقاتی سد سیستان ،دانشگاه زابل)
علیرضا دهمرده ،1علی شهریاری ،*2محمد رضا پهلوان راد ،3اسماء شعبانی 4و مریم قربانی

4

 -1فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته علوم خاک دانشگاه زابل ،دانشکده آب و خاک ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
 -2استادیار گروه علوم خاک ،دانشکده آب و خاک ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
 -3استادیار بخش تحقیقات خاک و آب ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،گرگان ،ایران
 -4مربی گروه علوم خاک ،دانشکده آب و خاک ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران

تاريخچه مقاله

چکیده

دریافت99/07/17 :

مدلهای گیاهان زراعی از بخشهای مهم مدلسازیهای اکولوژيک

پذیرش نهایی1400/02/09 :

میباشد زيرا اين مدلها امکان پیشبینی سیستمهای گیاهی و افزايش فهم

کلمات کلیدی:
گندم
رگرسیون خطی چندمتغیره
شبکه عصبی مصنوعی پرسپپترون
چند اليه
ماشینهای بردار پشتیبان
آنالیز حساسیت

درباره چگونگی عملکرد آنها را فراهم میآورد .گندم يکی از محصوالت
زراعی کلیدی است که در سراسر جهان کشت میشود ،لذا مطالعه اين
محصول استراتژيک اهمیت ويژهای دارد و اين تحقیق با هدف مدلسازی
عملکرد گندم با برخی خصوصیات خاک و مشخص نمودن مهمترين
فاکتورهای خاکی موثر در عملکرد گندم در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی
دانشگاه زابل انجام شد .نمونهبرداری از خاک سطحی ( 0 – 30سانتیمتری)
صورت گفت و بافت خاک ،واکنش خاک ،هدايت الکتريکی ،هدايت
الکتريکی ظاهری خاک ،کربن آلی ،فسفر ،پتاسیم و ازت خاک با روشهای
استاندارد در نمونهها اندازه گیری شدند .نمونه های گیاه گندم از پالت يک
مترمربع برداشت شد و وزن دانه ،وزن کل و وزن هزار دانه اندازهگیری
شد .مدلسازی عملکرد به سه روش رگرسیونی خطی چندمتغیره ،شبکه عصبی
مصنوعی پرسپترون و ماشینهای بردار پشتیبان انجام شد .برای تعیین
مهمترين فاکتورهای خاک موثر در عملکرد گندم در اين پژوهش از آنالیز

* عهده دار مکاتبات:
Email: shahriari.ali@uoz.ac.ir

حساسیت استفاده شد .نتايج مقايسه مدلهای مورد استفاده در پیشبینی
اجزاء عملکرد گندم با استفاده از ويژگیهای خاک نشان داد که باالترين
ضريب تبیین و کمترين ريشه میانگین مربعهای خطا در تخمین هر سه
شاخص عملکرد گندم مربوط به روش شبکه عصبی پرسپترون بود (وزن دانه
با ضريب تبیین برابر  ،0/61وزن هزار دانه با ضريب تبیین برابر  0/64و عملکرد
کل با ضريب تبیین برابر  .)0/76نتايج مربوط به آنالیز حساسیت اجزاء عملکرد
گندم نشان داد که در مجموع نیتروژن ،رس و ماده آلی و سیلت خاک
دارای بیشترين و واکنش خاک کمترين تاثیرگذاری بر اجزاء عملکرد گندم
را داشتهاند ،دارد.
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مقدمه

خصوصييیات خيياک و زمييین نمييا از مييده شييبکه عصييبی

گندم یکيی از يالت کلیيدی اسيت کيه در سراسير

اسييتفاده در منطقييه ارده اسييتان چهارمحيياه و بختیيياری

جهان کشت میشود و منبع تغذیه برای میلیيونهيا نفير از

کردند.

مردم جهان میباشد ( .)5در بین همه الت گنيدم از نظير

در مطالعات اخیر روش هيای نيوین مدلسيازی ميورد

سطح زیر کشت و تولیيد سيالیانه ،در درجيه اوه اهمیيت

توجييه قييرار گرفتييه انييد .بيياریکلو و همکيياران )4(3طييی

قرار داشته و در مقایسه با دیگر الت از نظر کیفیيت نیيز

پژوهشی که در شهرستان تبریز به منظيور تخمین عملکرد

در سطح باالتری اسيت و تياکنون امکيان جيایگزینی آن

گندم آبی شبکه با استفاده از روش الگوریتم ترکیبی

الت وجود نداشته است (.)8

شييبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیييک انجييام

بهوسیله سایر

مييدههييای گیاهيييان زراعييی از بخيييشهييای مهيييم

دادند ،دریافتند که مده هیبریدی میتواند بيه یيک ابيزار

مدلسازیهای اکولوژیک میباشد زیرا این مده ها امکان

قدرتمند در تخمین عملکييييرد گنييييدم باشد .هم نيييین

پييیشبینييی سیسييتمهييای گیيياهی و افييزایش فهييم دربيياره

تقييیزاده مهرجييردی و همکيياران )34(4از مييده برنامييه

چگونگی عملکرد آنها را فراهم میآورد ( .)18به عبارت

ریييزی ژنتیييک جهييت مييدهسييازی عملکييرد گنييدم آبييی

دیگر مده های شبیه سيازی رشيد گیاهيان و محصيوه در

اسييتفاده کردنييد و اسييتفاده از یييک سيياختار مشييخ

در

واقع بیان ریاضی مراحل و فرآیندهای رشيد گیياه تحيت

مدلسازی را عاملی در کاهش دقت مده عنوان نمودند ،با

تاثیر عوامل محیطی و مدیریتی است .ایين ميدههيا بيرای

این حاه گزارش نمودند که می تواند با دقت قابل قبيولی

هدف های مختلفی ایجاد شده و هرکدام نیازمنيد دانسيتن

عملکرد را پیشبینی نماید.

جزئیييات فرآینييدهای رشييد گیيياه ونیييز حساسييیت ایيين

پانتازی و همکياران )28(5در پژوهشيی تحيت عنيوان

فرآیندها بيه محيید در ميدیریتهيای مختليم ميیباشيد

پیشبینی عملکرد گنيدم از طریيس روش هيای یيادگیری

( .)23از سيييوی دیگييير در منييياطس خشيييک شناسيييایی

ماشييینی بييه تخمييین عملکييرد درون مزرعييه ای گنييدم بييا

خصوصيیات خيياک کلیيدی مييوثر بير عملکييرد گیاهييان،

استفاده از داده های لحظيه ای چندالیيه خياک و تصياویر

می تواند در جهتدهيی بيه هزینيه هيای ميورد نیياز بيرای

ماهواره ای مرتبد با خصوصیات رشدی گیياه در مقیيا

افييزایش عملکييرد بييا اسييتفاده از بهبييود کیفیييت خيياک

کوچک و با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی پي

ضروری میباشد ( .)17از این رو محققان زیادی اقدام به

انتشار و شبکه های ترکیب  XYو شيبکههيای بيا نظيارت

مدلسازی عملکرد گندم نمودهاند.

کوهونن پرداختند .زرینی بهار و همکاران )37(6اقيدام بيه

شعبانی و همکاران )30(1به بررسی تاثیر ویژگی هيای

پیش بینی مکانی عملکرد گنيدم دیيم در شهرسيتان قيروه

خاک و پستی و بلندی در عملکرد گندم دیيم در منطقيه

استان کردسيتان بيا اسيتفاده از ميده هيای شيبکه عصيبی

سیساب (در مرز اقلیمی خشيک و نیميه خشيک) ،شيماه

مصيينوعی ،تحلیييل درخييت تصييمیم و آنييالیز تشخیصييی

شرق ایران با استفاده از مدلسازی رگرسیون چند متغیره و

میان گیيری نزدیيک تيرین همسيایه  Kنمودنيد .نیيدباال و

شيبکه عصييبی مصيينوعی پرداختنييد .هم نييین نييوروزی و

کوزلوسکی )25(7در مطالعه خود بيه مدلسيازی عملکيرد

همکاران )26(2به منظور پیش بینی عملکرد کل ،عملکيرد
دانييه و هم نيييین پيييروت ین دانيييه گنيييدم بيييا اسيييتفاده از
1 Shabani et al.
2 Norouzi et al.

3 Barikloo et al.
4 Taghizadeh-Mehrjerdi et al.
5 Pantazi et al.
6 Zarrini Bahador et al.
7 Niedbala. and Kozlowski
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گندم با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی پرسيتترون

میباشد .این تحقیس در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی

در یک بيازه هفيت سياله و بيا در نظير گيرفتن متغیرهيای

دانشگاه زابل (موسوم به سد سیستان) ،انجام شده است.

اقلیمی و حاصلخیزی خاک پرداختند.

نمونهبرداری

دشت سیستان تولید کننده بیش از  70درصد گندم و

در اواخر اردیبهشتماه در مجموع  100نقطه به

 84درصد جو در استان سیستان و بلوچستان می باشد.

صورت تصادفی در مزرعه سد سیستان که تحت کشت

میانگین سطح زیر کشت گندم در این منطقه از ساه

گندم (بهصورت کشت آبی) بودند (حدود  29هکتار)

زراعی  85-86تا  94-95حدود  40000هکتار بوده است

انتخاب شد .نمونه های گیاه گندم از پالتهای یک

که بیشترین سطح زیر کشت بین محصوالت مختلم را

مترمربعی همزمان با نمونههای خاک برداشت شد و پ

دارد ( .)17مقدار پایین میانگین عملکرد گندم در واحد

از خشک کردن در هوای آزاد وزن دانه ،وزن هزار دانه

سطح در منطقه سیستان به دالیل کمبود آب ،پایین بودن

و وزن کل اندازهگیری شد .نمونهبرداری از خاک

حاصلخیزی خاک و عدم مدیریت صحیح میباشد (،)17

سطحی ( 0 – 30سانتیمتری) انجام شد .بافت خاک،

لذا مطالعه بر روی این محصوه استراتژیک در منطقه

واکنش خاک ،هدایت الکتریکی ،کربن آلی ،فسفر،

دارای اهمیت ویژهای است و این تحقیس با هدف بررسی

پتاسیم و ازت خاک با روشهای معموه در نمونهها

رابطه و مدلسازی عملکرد گندم با برخی خصوصیات

اندازه گیری شدند .هدایت الکتریکی ظاهری خاک با

نمودن مهمترین فاکتورهای خاک موثر

 EM38-MK2اندازه

خاک و مشخ

دستگاه القاء گر الکترومغناطی

در عملکرد گندم در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی سد

گیری شد.

سیستان دانشگاه زابل انجام شد.

مدلسازی و آنالیز حساسیت
در این تحقیس جهت به دست آوردن مده

مواد و روشها
موقعیت منطقه
دشت سیستان بر روی دلتای رودخانه هیرمند (دشت

رگرسیونی خطی چندمتغیره ( )1MLRبرای عملکرد
گندم با استفاده از متغیرهای مستقل (خصوصیات
خاک) ،از روش گام به گام ورود متغیرها

)(Stepwise

سیالبی) در شرق ایران و در شماه استان سیستان و

استفاده شد .پ

بلوچستان واقع شده است .ارتفاع متوسد منطقه از سطح

شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از شبکه پرستترون چند

دریا  485متر ،متوسد بارندگی سالیانه  55میلی متر و
تبخیر و تعرق ساالنه در این منطقه  4500الی 5000

از استاندارد سازی داده ها مدلسازی

2

الیه ( )MLPدر نرم افزار  Matlabانجام شد .هم نین
3

مدلسازی ماشینهای بردار پشتیبان ( )SVMsبا دو نوع
خطی4و

5

شعاعی ( )RBFنیز با بکارگیری نرم افزار

میلیمتر میباشد که بسیار باال است ( .)20بادهای نیرومند

کرنل

 120روزه در این منطقه منحصر به فرد بوده و یکی از

 Matlabانجام شد .جهت مدلسازی نرماه بودن دادهها

مهمترین عوامل دخیل در مقدار باالی تبخیر و تعرق

بررسی و برای استاندارد کردن دادهها از رابطه زیر

عالوه بر دمای باالی منطقه ،است .رژیم رطوبتی و دمایی

(معادله  )1استفاده شده است:

خاک منطقه به ترتیب اریدیک و هایترترمیک میباشد.
کاربری زمینهای منطقه شامل کشاورزی ،مرتع و
هم نین زمینهای یرقابل استفاده میباشند .منطقه
مسطح (دشت سیالبی) با شیب کم ،حدود  1-2درصد

1- Multi-Linear Regression
2- Multi-Layer Perceptron
3- Support Vector Machines
4- Linear
5- Radial Basic Function
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برای تعیین مهمترین فاکتورهای خاک موثر در

(معادله )1

عملکرد گندم در این پژوهش از آنالیز حساسیت استفاده
که در آن Xn :معرف داده نرماه شده X ،معرف
دادهی مشاهدهای Xmin ،Xmean ،و  Xmaxبه ترتیب
معرف دادههای مشاهدهای میانگین ،حداکثر و حداقل
میباشند.
قبل از انجام مدهسازی  80درصد دادهها به منظور
مدهسازی (یا آموزش) و  20درصد برای آزمون (یا
اعتبارسنجی) مدهها گزینش شدند .این دادهها (آموزش
و اعتبارسنجی) برای کلیه مدهها یکسان بودند .در انجام
فرآیند آزمون از معیارهای ضریب تبیین ( )R2و ریشه
میانگین مربعهای خطا ( RMSEمعادالت  2و  )3برای
انتخاب بهترین مده و مقایسه مدهها استفاده شد.
(معادله )2

شد .فرآیند آنالیز حساسیت اطالعات ارزشمندی درباره
میزان حساسیت مده به متغیرهای ورودی آن را در اختیار
پژوهشگر قرار میدهد .با شناسایی میزان تاثیر متغیرهای
ورودی بر دقت پیشبینی مده ،میتوان متغیرهای کم اثر
را از شبکه حذف و مده سادهتری را بسد و توسعه داد.
در این پژوهش برای انجام آنالیز حساسیت مده از روش
هیل ( )12استفاده شد .در این روش هر بار یکی از
پارامترهای ورودی به میزان  10درصد افزایش و یا
کاهش یافته و با ثابت نگاه داشتن مقادیر بقیه
پارامترها،مقدار تغییرات با استفاده از شبکه عصبی
آموزش یافته محاسبه میگردد .ست

مقادیر محاسبه شده با مقادیر اندازهگیری شده،ضریب
نسبی آنالیز حساسیت محاسبه میگردد .شایان ذکر استکه
آنالیز حساسیت پ

(معادله )3

با توجه به اختالف

از مشخ

برای آن مده انجام شد.

شکل( )1موقعیت مکانی منطقه و نقاط نمونهبرداری در مزرعه سد سیستان
Figure (1) Location of sampling points in Sistan Dam farm

شدن بهترین مده ،تنها
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مقایسه مدههای مورد استفاده در پیشبینی عملکرد کل،

نتايج و بحث
نتایج بررسی خصوصیات آماری فاکتورهای خاکی مورد

دانه و وزن هزار دانه با استفاده از ویژگیهای خاک طبس

مطالعه نشان داد که خاک منطقه مورد مطالعه به لحاظ میانگین

جدوه  2مشخ

شده و نتایج نشان می دهد که باالترین

هدایت الکتریکی و واکنش خاک یر شور و قلیا ،دارای

ضریب تبیین و کمترین ریشه میانگین مربعهای خطا در

بافت متوسد تا درشت است (جدوه  .)1به لحاظ فاکتورهای

تخمین هر سه شاخ

عملکرد گندم مربوط به روش شبکه

حاصلخیزی خاک نیز عمدتا ضعیم تا متوسد بود .نتایج

عصبی پرستترون بود .شبکههای عصبی از مهمتيرین تکنیيک-

بدست آمده در خصوص هدایت الکتریکی ،شن ،سیلت و

هيا در مدلسازی فرآیندهای یرخطی بوده و جستجوی نقطه

با نتایج تحقیس دلبری و همکاران )9(13در مزرعه سد

بهینيه و عيدم تحمیل فرم تبعی خاص از نقاط قوت شيبکه-

ر

هيای عصبی میباشند.پ

سیستان مطابقت دارد.
نتایج صحت سنجی مده در پیشبینيی عملکيرد گنيدم بيا

می توان نتیجه گرفت که مده

شبکه عصبی درمقایسه با مده رگرسیون در پیش بینی

برخ يی خصوص يیات خيياک بييا اسييتفاده از معييادالت مييده

عملکرد گندم دارای عملکرد باالتری می باشد .بر اسا

رگرسیونی خطی چندمتغیره ( )MLRدر جيدوه  2نشيان داده

بهترین مده نقشههای عملکرد نیز تهیه شد (شکل .)2

شده است .باالترین ،ضریب تبیین مربوط به عملکرد کيل بيود

برخی مطالعات مدلسازی مرتبد با علوم محیطی برتری

و توانسته  40درصد عملکرد کل و 27درصد هيزار دانيه گیياه

روش ماشینبردار پشتیبان بر روش رگرسیون چند متغیره ( 6و

گندم را تبیین نماید .این ميده عملکيرد دانيه را نیيز بيا ضيریب

 )24و شبکه های عصبی مصنوعی ( 22 ،10 ،7و  )31را نشان

تبیین  0/2توانست پیشبینی کند.

دادهاند ولی همانطور که مالحظه میشود ،در پژوهش حاضر

نتایج صحت مده در پیشبینی عملکيرد گنيدم بيا برخيی
خصوصیات خاک با استفاده از شيبکه عصيبی نيوع پرسيتترون

با اندکی اختالف شبکه عصبی مصنوعی پرستترون مدلسازی
بهتری را نشان داد.

چندالیه با الگوریتم لونبرگ ميارکوارت بيا  1000اپيوک کيه

در همین راستا شعبانی و همکاران ( )30در بررسی که به

دارای  16نييورون پنهييان در جييدوه  2نشييان داده شييده اسييت.

منظور پیش بینی عملکرد گندم دیم به کمک شبکه های

مجددا باالترین ضریب تبیيین مربيوط بيه عملکيرد کيل بيود و

عصبی مصنوعی درمنطقه سیساب استان خراسان شمالی داشتند

توانسته  76درصد عملکرد کيل و  64درصيد هيزار دانيه گیياه

بیان کردند که شبکه عصبی مصنوعی می توانند  92درصد

گندم را تبیین نماید .این ميده عملکيرد دانيه را نیيز بيا ضيریب

تغییرات در عملکرد کل و عملکرد دانه گندم را توضیح دهد.

تبیین  0/61توانست پیشبینی کند.

هم نین نوروزی و همکاران ( )26به منظور پیشبینی عملکرد

نتایج صحتسنجی مده در پیشبینيی عملکيرد گنيدم بيا

کل و عملکرد دانه گندم با استفاده از خصوصیات خاک و

برخيی خصوصيیات خياک بيا اسيتفاده از ميده ماشيین بيردار

زمین نما از مده شبکه عصبی استفاده کردند .مدههای توسعه

پشتیبان بيا دو کرنيل خطيی و شيعاعی در جيدوه  2نشيان داده

یافته آنها به ترتیب توانستند  95و  93درصد از تغییرات عملکرد

عملکيرد

کل و دانه گندم را در منطقه ارده استان چهارمحاه و بختیاری

کل توسد مده ماشین بردار پشتیبان شعاعی بيود و توانسيته 67

توجیه کنند .درمطالعات متعددی نشان داده شده است که

درصد عملکرد کل و  58درصد وزن هزار دانه گیياه گنيدم را

شبکه عصبی پرستترون در پیش بینی عملکرد گندم بهتر از سایر

عملکيرد

مدهها عمل می کند ( 32 ،28 ،25و  .)33دقت کمتر نتایج

شده است .باالترین ،ضریب تبیین مربوط به شياخ

تبیین نماید .مده ماشین بردار پشتیبان خطی شياخ

دانه را نیز با ضریب تبیین  0/54توانست پیشبینی کند.
3

1 - Delbari et al.

بدست آمده در این تحقیس نسبت به مطالعات گذشته میتواند
به دلیل اثرگذاری سایر خصوصیات یر خاکی بر عملکرد
گیاهان زراعی نظیر اقلیم در مناطس خشک باشد .پژوهشهای

88
دهمرده و همکاران :مدلسازی عملکرد گندم با استفاده از...

مختلفی که بر اسا

نتایج مربوط به آنالیز حساسیت در شکل  3ارائه شده

نقش خصوصیات اقلیمی در مدلسازی و

است.

پیشبینی عملکرد گندم انجام شده است ،موید این موضوع
میباشد ( 25 ،14 ،1و .)36

جدول( )1توصیف آماری خصوصیات خاکی مورد مطالعه
Table (1) Statistical description of studied soil properties
انحراف معیار
کشیدگی
میانگین
بیشترین
کمترین
( Standard
()Kurtosis
()Average
()Maximum( )Minimum
)deviation
هدایت الکتریکی
)dS/m( EC
واکنش خاک
pH

ماده آلی
)%( OM
شن
)%( Sand
سیلت
)%( Silt
ر
)%( Clay
نیتروژن
)%( N
فسفر
)mg/kg( P
پتاسیم
)mg/kg( K

چولگی
()Skewness

0.21

10.4

2.27

1.63

-0.178

0.109

7.56

8.7

8

0.22

10.989

3.074

0.62

2.5

1.49

0.43

0.181

0.603

27

77

46.07

9.82

0.73

0.48

4

60

43.02

9.58

1.856

-1.003

3

23

10.91

3.83

0.522

0.674

0.02

0.08

0.05

0.01

3.961

1.639

0.8

28

6.12

4.71

-0.925

0.084

84

226

129.58

26.89

0.19

0.031

هدایت الکتریکی
ظاهری-حالت عمودی

22

279

70.23

48.6

7.932

2.654

)mS/m( ECa-v
وزن دانه
Grain weight
)(ton/ha

وزن کل
Total Yeild
)(ton/ha

0.21

4.25

1.635

0.917

0.139

0.711

1.48

15.58

7.203

3.114

-0.527

0.297
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جدول( )2مقايسه مدلهای مورد استفاده در پیشبینی عملکرد کل ،دانه و وزن هزار دانه گندم (تن بر هکتار)
Table (2) Comparison of models used in predicting total yield, grain and 1000-grain weight of wheat
)(ton/ha
عملکرد کل

وزن دانه

وزن هزار دانه

معیار مقایسه

()Total yield

()Grain wright

()1000-grain weight

()Comparison criteria

1.62

0.61

0.03

RMSE

0.4

0.2

0.27

R2

شبکه عصبی پرستترون

0.96

0.41

0.02

RMSE

()MLP

0.76

0.61

0.64

R2

ماشین بردار پشتیبان خطی

1.52

0.49

0.02

RMSE

0.65

0.54

0.44

R2

1.31

0.5

0.02

RMSE

0.67

0.48

0.58

R2

رگرسیون خطی چند متغیره
()MLR

()SVM-L
ماشین بردار پشتیبان شعاعی
()SVM-RBF

الف

a

ب

b
)Total yield (kg/ha

)Grain yield (kg/ha

شکل( )2نقشه الف .عملکرد دانه و ب .عملکرد کل بر اساس بهترين مدل
Figure (2) a. Grain yield and, b. total yield maps based on the best model

.
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شکل( )3نتايج آنالیزحساسیت در روش  MLPخصوصیات خاکی مورد مطالعه در ارتباط با اجزاء عملکرد گندم :الف:
عملکرد کل ،ب :وزن دانه ،پ :وزن هزار دانه
Figure (3) Results of sensitivity analysis of MLP method of studied soil properties in relation to
wheat yield components: a: total yield, b: grain weight, c: 1000-grain weight
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نتایج آنالیز حساسیت عملکرد دانه ،عملکرد هزار

نتایج این پژوهش نیز نشان از اهمیت فاکتورهای

متغییرهای خاکی مورد

که منشا

دانه و عملکرد کل بر اسا

حاصلخیزی نیتروژن و ماده آلی و هم نین ر

مطالعه نشان داد که عملکرد دانه بیشترین تاثیرپذیری را از

 CECخاک هستند دارد .جنت صادقی و همکاران)14(4

و ماده آلی خاک دارد و کمترین ارتباط را

نیز کاربرد کودهای ازته را در بهبود عملکرد گندم و

نیتروژن ،ر

مدلسازی آن موثر میدانند .لَل ( )19بیان نمود که افزایش

با  pHخاک دارد (شکل .)3
در خصوص وزن هزار دانه نیتروژن ،سیلت و ر

ماده آلی خاک به دالیل ذیل باعث افزایش عملکرد

خاک و کمترین اثرگذاری را  pHخاک نشان داد (شکل

گیاهان زراعی میشود و مرز میزان کربن آلی خاک

 .)3در نهایت ر  ،ماده آلی و نیتروژن خاک مهمترین

مناسب و اثرگذار بر عملکرد برای خاکهای زراعی به

فاکتورها در مدلسازی عملکرد کل گندم بودند و مجددا

مقدار بیش از  2درصد است .افزایش ماده آلی خاک اوال

 pHخاک کمترین اثرگذاری را دارا بود.

باعث افزایش آب قابل دستر

گیاه بخصوص در

به نظر میرسد به علت تغییرات کم مقادیر pH

خاکهای درشت بافت می شود و هم نین در خاکهایی

خاک در منطقه مورد مطالعه ،این فاکتور کمترین اثر را

که مقادیر نیتروژن کمی دارند باعث افزایش فراهمی

روی مدلسازی و پیشبینی عملکرد گندم در منطقه داشته

نیتروژن میشود .ثانیا افزایش ماده آلی میتواند کودهی و

است .در راستای نتایج تحقیس بوشوک و راستر )8(1طی

آبیاری را تحت پوشش قرار دهد و این عملیاتهای را

پژوهشی استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی الگوریتم

بهبود دهد .مطالعات متعددی هم نشان دادند که افزایش

ژنتیک انجام دادند و بیان نمودند که نیتروژن کل خاک به

ماده آلی خاک باعث افزایش نیتروژن ،عناصر ذایی و

عنوان موثرترین ویژگی در کیفیت و کمیت عملکرد

آب قابل دستر

گیاه میشود ( 11و  .)27البته شایان ذکر

گندم و ویژگیهای خاک میباشد که با نتایج پژوهش

است که شونینگ و همکاران )29( 5در این خصوص

حاضر همخوانی دارد .ایوبی و همکاران )3( 2فسفر ،ماده

توجه به کیفیت مواد آلی را موثر بودن در افزایش

آلی ،نیتروژن ،پتاسیم و ظرفیت تباده کاتونی خاک

عملکرد گیاهان زراعی ضروری دانستهاند.

( )CECاز مهمترین و موثرترین فاکتورهای خاکی در

از سویی دیگر ر

و سیلت که بر خصوصیات

پیشبینی گندم میدانند .نوروزی و همکياران ( )26نیز در

فیزیکی خاک مانند ظرفیت نگهداری آبی ،ساختمان

پیش بینی عملکرد گندم دیم در مناطس نیمهخشک رب

خاک و  ...موثرند ،نیز دارای اهمیت باالیی بودند.

ایران بیان داشتند که میزان پروت ین موجيود در دانهها

آشونیتی

و همکاران )2(6نیز با مطالعه  20ساله عملکرد

تحت تأثیر میزان نیتروژن کل خاک بوده و یک پيارامتر

گندم دریافتند که مقدار ر

بیشترین تاثیر را بر

و همکاران )15(3در بررسی ده

خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک (بخصوص با  )CECو

ساله عملکرد گیاهان زراعی در لهستان دریافتند که در

میانگین عملکرد در منطقه مورد مطالعه داشتهاند و اظهار

ساههای خشک ،سدیمی شدن ،شور شدن ،بافت خاک و

نمودند روابد بین خصوصیات خاک و عملکرد گندم،

مقدار عناصر ذایی ،و در ساههای پر باران (مرطوب)

روابطی یرخطی است .در برخی از مطالعات برای اصالح

موقعیت توپوگرافی ،ماده آلی و میزان عناصر ذایی از

خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بیولوژیک خاک و

تاثیرگذار است .جاهو

اصلیترین عوامل محدود کننده عملکرد هستند.
1- Bushuk. and Rasper
2- Ayoubi et al.
3- Juhos et al.

هم نین افزایش عملکرد گیاهان زراعی ر

و سیلت را به

4- Janat sadeghi et al.
5- Schjonning et al.
6- Aschonitis et al.
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عنوان اصالحگر به خاکهای شنی افزوده و نتایج خوبی

خصوصیات خاک و هم نین پارامترهای اقلیمی و

حاصل شده است (13و  16و .)35

مطالعات و پایش چندین ساله میتواند به مدلسازی دقیقتر

واضح است که در مناطس خشک فاکتورهایی که بر
رطوبت خاک اثرگذارند ،میتوانند در مدلسازی عملکرد

این محصوه استراتژیک و در نتیجه مدیریت بهینه مزرعه
بیانجامد.

گیاهان نقش ویژهای داشته باشند .همانطور که برخی از
پژوهشهای اهمیت رطوبت چه به صورت فاکتور اقلیمی
بارندگی و چه خصوصیات نگهداری آب خاک را در
پیشبینی عملکرد گندم بسیار مهم ارزیابی نموده اند (،14
 25و  .)36به عنوان مثاه مُجید و همکاران )21( 1در
بررسی اثر بافتهای خاک مختلم و اصالحگرها آلی بر
رشد و عملکرد گندم دریافتند با ریزتر شدن بافت خاک
بهعلت افزایش تخلخل خاک و بهبود ساختمان خاک،
خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بهبود یافته و در نتیجه
رشد و عملکرد گیاه گندم افزایش یافته است .هم نین
این محققان دریافتند با افزایش ماده آلی خاک و رطوبت
دردستر

گیاه ،رشد ریشهها افزایش یافته و گیاه عملکرد

بهتری و باالتری را نشان داده است.
نتیجهگیری
در مناطس خشک به دلیل شراید سخت محیطی
مطالعه بر روی محصوالت زراعی در جهت مدیریت بهینه
امکانات و منابع دارای اهمیت ویژهای است .این پژوهش
به بررسی کاربرد چند روش مدلسازی عملکرد گندم با
استفاده از برخی خصوصیات خاک در منطقه خشک
سیستان پرداخت .نتایج نشان داد که شبکه عصبی
پرستترون ( )MLPدر پیش بینی اجزاء عملکرد گندم بهتر
از سایر مدهها عمل کرد .هم نین برخی خصوصیات
شیمیایی و فیزیکی خاک که موثر بر حاصلخیزی و شراید
نگهداری آب در خاک هستند ،از فاکتورهای موثر بر
مدلسازی عملکرد گندم در منطقه بودند .مهمترین این
خصوصیات شامل نیتروژن ،ماده آلی ،ر

و سیلت خاک

می باشند .اشاره به این نکته ضروری است که توجه به سایر
1- Mojid et al.

سپاسگزاری
این مطالعه با حمایت مالی (شماره پژوهانهUOZ- :

 )GR-9618-80دانشگاه زابل انجام شده است .بدین
وسیله ،نویسندگان مراتب ستا

خود را از معاونت

پژوهش و فناوری دانشگاه زابل برای حمایت مالی انجام
شده اعالم میدارند .هم نین نویسندگان مراتب ستا
خود از جناب آقای مهند

سوداگری مدیر عامل محترم

شرکت «سیستان اساکادا» جهت انجام اندازهگیری هدایت
الکتریکی ظاهری در راستای انجام این پژوهش اعالم
میدارند.
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