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Abstract

Introduction Understanding the suitability of the lands is very important in terms of the ability to
cultivation a particular crop. Having information in this field helps us to act more intelligently in
prioritizing land allocation for the cultivation of various crops. Also, adapting the current-grown lands
under cultivation of a crop selected by the farmer to the final layer of land suitability can give us an
overview of the right or wrong choice of land use. This information will help agricultural policymakers to
replace crops when necessary and to replace crops that have been misallocated in disproportionately
desirable lands with other crops or to improve their crop management. Therefore, this study was conducted
to assess the land suitability of Golestan province agricultural lands for soybean cultivation and the degree
of adaptation of current soybean-grown fields to the obtained suitability layers.
Materials and Methods This study was carried out in the agricultural lands of Golestan province with an
area of 821 thousand hectares. First, the real lands under cultivation of soybean were separated using 1674
land samples taken from different crops and object-based image analysis (OBIA) method. To separate the
lands under soybean cultivation in Golestan province, sentinel 2 satellite images with a spatial accuracy of
10 meters related to planting to harvesting time in 2018 were used. Then, the layers of soil, climate, and
topography characteristics were provided to investigate land suitability for soybean cultivation. Climatic
components including minimum, optimum, maximum temperatures, and rainfall were estimated using
long-term statistics of synoptic stations in the province (maximum available statistics). Data of soil texture,
nitrogen, organic matter, phosphorus and potassium, soil pH, and salinity were also received from the
provincial agricultural and natural resources research center, and from the data, the soil properties map was
obtained. The digital land elevation map (DEM) of the province with a spatial resolution of 20 meters was
used to extract slope, elevation, and aspect maps. The process of interpolation of climatic and soil layers
was performed using ordinary kriging method. The relative importance of each factor was determined
through the Analytic Hierarchy Process (AHP). This was done by designing questionnaires based on AHP
paired matrices and completing it by agricultural specialists. After extracting the weights from the
questionnaires and preparing the classified raster layers, these layers were imported in GIS version 10.3.
Combining and overlaying the layers was done by assigning AHP weight to each layer. Finally, a land
suitability map was prepared for the cultivation of the soybean in the study area which, in turn, was used to
determine the adaptation of current soybean fields with determined suitability classes.
Results and Discussion The accuracy of classification by object-oriented method using kappa coefficient
and overall Accuracy coefficient (0.87 and 90%, respectively) shows the acceptable accuracy of soybean
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land separation in this study. In the study of land suitability for soybean cultivation, the results obtained
from hierarchical analysis showed that the soil criterion had the greatest effect on the site selection of
soybean cultivation with a coefficient of 0.52 with respect to both climate and topography factors. The
results showed that most of the fields (about 87% of total) placed in suitable class and 13% placed in a
relatively suitable class. In suitable areas for cultivation, despite having the best conditions for factors such
as maximum temperature, average temperature, slope, aspect, height, soil texture, soil pH, phosphorus and
soil salinity, soybean production is limited by factors such as precipitation (400 to 500 mm per year),
minimum temperature (10 to 12 °C), phosphorus (8 to 10, 15 to 20 mg/kg soil). In these areas, maximum
yield can be achieved by managing the mentioned factors and applying desirable agricultural management.
In relatively suitable areas, limitations of nitrogen deficiency (less than 0.5 mg/kg soil), organic matter
(less than 2%), salinity (above 6 dS/m), slope (more than 5%), restriction of soybean cultivation due to
heavy soil texture (high percentage of soil clay), potassium (less than 100 mg/kg soil), phosphorus (more
than 20 or less than 8 mg/kg soil), precipitation (less than 400 mm per year), minimum temperature (less
than 10 °C), slope (more than 8%) and aspect (west and north) caused relatively high land restrictions for
soybean cultivation. Compatibility analysis of the current soybean fields with the suitability maps indicated
that about 99% of total cultivated lands are located in a suitable class, which demonstrates the proper
selection of farm locations by the farmers.
Conclusion By considering the position of Golestan province in the production and area under soybean
cultivation in the country, if it is possible to identify suitable soybean cultivation areas according to the
environmental requirements of this product and identify the limitations created by the environment, more
yield per area can be achieved, which will improve the agricultural economy and the level of income of the
country.
Key words: Suitability compatibility, Land suitability, Interpolation, Soybean, Object-based classification
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تعیین میزان انطباق اراضی زیر کشت محصول سویا با نقشههای تناسب اراضی (مطالعه
موردی :استان گلستان)
4

بهنام کامکار ، ،*1پریسا علی زاده دهکردی ،2پویا اعالیی بازکیایی 3و امید عبدی

 -1استاد گروه زراعت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و گروه اگروتکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران
 -2استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد .ایران

 -3دانشجوی دکتری ،گروه زراعت ،دانشکده تولید گیاهی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
 -4دانشآموخته دکتری سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی ،دانشگاه فنی درسن ،درسن .آلمان

تاریخچه مقاله

چكیده

دریافت1400/02/22 :

شناخت وضعیت اراضی از نظر قابلیت کشت یک گیاه زراعی خاص اهمیت زیادی دارد و

پذیرش نهایی1400/03/30 :

سبب میشود تا در

اولویتبندی اختصاص اراضی به کشت گیاهان زراعی مختلف

هوشمندانهتر عمل کنیم .این تحقیق با هدف ارزیابی تناسب اراضی استان گلستان برای

کلمات کلیدی:
انطباق تناسب،
تناسب اراضی،
درونیابی،
سویا،

سپس با استفاده از الیههای خصوصیات خاک ،اقلیم و توپوگرافی ،اراضی مستعد کشت این

طبقهبندی شئگرا.

گیاه در محدوده مورد مطالعه مشخص شد .اهمیت نسبی هر عامل از فرآیند تحلیل سلسله

کشت محصول سویا و میزان انطباق مزارع زیر کشت فعلی با الیههای تناسب اراضی به
دست آمده انجام شد .این مطالعه در اراضی زراعی استان گلستان با مساحتی برابر  821هزار
هكتار انجام شد که ابتدا اراضی واقعی زیر کشت سویا با استفاده از  1674نمونهی زمینی
برداشتشده از محصوالت مختلف و روش پردازش تصویر شیءگرا ) (OBIAتفكیک شد.

مراتبی ) (AHPتعیین شد .در نهایت نقشه تناسب اراضی برای کشت این محصول تهیه و با
انطباق الیه مزارع تفكیک شده با کالسههای تناسب متناظر ،وضعیت تناسب اراضی زیر کشت
این محصول تحلیل شد .نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که
معیار خاک بر مكانیابی کشت سویا با ضریب  0/52بیشترین تأثیرگذاری را داشت .نتایج
نشان داد که بیشتر اراضی (حدود  87درصد) ،در طبقه مستعد و حدود  13درصد در طبقه

* عهده دار مکاتبات
Email: kamkar@um.ac.ir

نسبتاً مستعد قرار دارند .بررسی انطباق اراضی زیر کشت سویا با طبقات تناسب اراضی سویا
نشان داد که  99درصد سطح اراضی سویا در طبقه تناسب مستعد گرفتهاند که نشان میدهد
کشاورزان در انتخاب موقعیت اراضی زیر کشت خود به خوبی عمل کردهاند.
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مقدمه

جغرافیایی و تصاویر ماهوارهای در کرواسی گزارش نمودند که

امروزه یکی از بزرگترین مشکالت پیشروی جهانیان،

 63/3درصد اراضی مورد مطالعه برای کشت سویا مستعد می-

رشد فزاینده جمعیت و به تبع آن کمبود منابع در دسترس جهت

باشند .کامکار و همکاران )17( 3در ارزیابی تناسب اراضی

رفع نیازهای اساسی انسانها میباشد .به منظور نظارت بر مشکل

کشاورزی استان گلستان بهمنظور کشت کلزا و سویا بیان نمودند

کمبود مواد غذایی ،تصمیمگیران و برنامهریزان ،نیاز به کسب

که حدود  12درصد از کل اراضی برای اجرای تناوب سویا بعد

آگاهی و اطالعات بروز از کمیت ،کیفیت ،نوع ،نحوه پراکنش و

از کشت کلزا بسیار مناسب هستند .از آنجایی که ارزیابی تناسب

سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی دارند ( .)1بهکارگیری

اراضی کار پیچیدهای است استفاده از تکنیک سنجش از راه دور،

روشهای دقیق و سریع برای کمک به برنامهریزیهای کالن در

سامانههای اطالعات جغرافیایی ،روش تصمیمگیری چندمعیاره،

حوزه کشاورزی ضروری است ( .)4سنجش از دور و تصاویر

روش تحلیل فرآیند سلسلهمراتبی ،منطق فازی ،بولین و روش

ماهوارهای به دلیل دید کالن و پیوسته ،امکان دسترسی به تاریخ-

ترکیب خطی وزندار میتواند به این ارزیابی کمک کند ()25؛

های مختلف ،استفاده از امواج طیفی مختلف و همچنین قابلیت

اما استفاده از روش  AHPدر ارزیابی تناسب اراضی میتواند

مطالعه و پردازش دادهها با نرمافزارهای رایانهای میتواند به عنوان

جایگزین روشهای متداول ارزیابی گردد زیرا از مزایای این

یک راهکار کارآمد و ارزشمند بهمنظور تعیین سطح زیر کشت و

روش میتوان قابلیت بهکارگیری برای صفات کمی و کیفی و

تغییرات میزان عملکرد اراضی مورد استفاده قرار گیرد (.)24

استفاده از ساختار سلسلهمراتبی برای طرح مسائل تصمیمگیری

با استفاده از تصاویر لندست ETM+

پیچیده و همچنین امکان محاسبهی میزان سازگاری رویه ارزیابی

کاربری زمین در حوزه سد گلستان را در سه تاریخ مجزا بررسی

مسئله را برشمرد ( .)7از زمانی که تکنیک فرآیند تحلیل

کردند .از دیگر مطالعات انجام شده در این زمینه میتوان به

سلسهمراتبی مطرح شد ،مطالعات بیشماری جهت ارزیابی تناسب

برآورد تغییرات سطح زیر کشت گندم و سویا با استفاده از

اراضی از این روش استفاده کردهاند (.)22 ،13 ،12

سعادت و همکاران)28( 1

طبقهبندی تصاویر ماهوارهای در غرب استان گلستان (،)5

اطالع از وضعیت سطح زیر کشت محصوالت مختلف نظیر

تفکیک اراضی زیر کشت برنج و سویا با استفاده از تصاویر

سویا در استان گلستان که به دلیل اقلیم مناسب و قابلیتهایی که

ماهوارهای سنتینل  2در الگوهای کاشت تابستانه جهت تحلیل

در ارتباط با تولید محصوالت کشاورزی متنوع دارد ،به ارائه

تغییرات سطح زیر کشت دو محصول در چهار حوزه آبخیز در

برنامههای مدیریتی کمک شایانی مینماید ( .)10سویا ( Glycine

استان گلستان ( )10و تعیین سطح زیر کشت برنج ،پنبه و سویا در

 )max L.یکی از منابع گیاهی یکسالهی مهم تولیدکننده روغن

اراضی استان گلستان با استفاده از آنالیز شیءگرا ( )14اشاره نمود.

خوراکی و پروتئین گیاهی میباشد که در بین گیاهان روغنی

پهنهبندی زراعی بومشناختی ،تلفیقی از الیههای اطالعاتی

رتبهی اول را داشته و حدود  50درصد تولید دانههای روغنی دنیا

محیطی است که در آن منابع اقلیم ،آب ،پستی و بلندی و شرایط

را به خود اختصاص داده است ( .)20بر اساس اطالعات مندرج

خاک به صورت یک مجموعه همگن زیستمحیطی در ارتباط

سطح زیر کشت و تولید سویا در ایران به ترتیب حدود  40هزار

با سامانههای زراعی مشخص ،کاربری اراضی و تنوع زیستی

هکتار و  83هزار تن میباشد که  43درصد تولید آن مربوط به

بررسی میگردد ( .)19رادوکج و همکاران )27( 2در ارزیابی

استان گلستان میباشد ()2؛ بنابراین معرفی مزیتها ،نقاط قوت و

تناسب اراضی برای کشت سویا با استفاده از سامانه اطالعات

ضعف کشت سویا در سطح استـان میتواند راهنمای مناسبی

1- Saadat et al.
2- Radocaj et al.

3- Kamkar et al.
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برای سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی در منطقه باشد.

اطالعات بومشناختی و زراعی از منابع و اسناد کتابخانهای،

شایانذکر است که مطالعات بسیار زیادی در مورد پهنهبندی

مقاالت ،گزارش نهایی طرحهای پژوهشی،

محصوالت زراعی مختلف با استفاده از روشهای مختلف انجام

پایاننامهها و مشاوره با کارشناسان مراکز دانشگاهی و

شده است ولی میتوان گفت که تحقیقی با هدف بررسی

پژوهشهای کشاورزی استان گلستان تهیه گردیدند .پس از تهیه

هماهنگی توزیع مکانی اراضی زیر کشت سویا با نتایج نقشههای

این اطالعات ،الیههای خاک ،اقلیم و توپوگرافی در محیط

پهنهبندی حاصل از ارزیابی تناسب اراضی برای کشت این گیاه

 ArcMap v.10.3تهیه و پس از تهیه این الیهها ،کار طبقهبندی

انجام نشده است .از اینرو ،این پژوهش با هدف پهنهبندی مناطق

هرالیه بر اساس جدول نیازهای محیطی گیاه زراعی در طبقات

مستعد و غیر مستعد کشت گیاه سویا با در نظر گرفتن نیازهای

بسیار مستعد تا غیر مستعد انجام شد و الیههای رستری طبقهبندی

زراعی گیاه و شرایط محیطی و بررسی جایابی درست اراضی زیر

شده آنها تهیه شد ( 15و  .)16سپس با رویهمگذاری الیههای

کشت در مناطق مستعد در استان گلستان انجام شد.

رستری نقشه تناسب اراضی برای کشت سویا استخراج شد .در

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
این مطالعه در استان گلستان انجام شد .استان گلستان حدود
 20438کیلومتر مربع مساحت دارد و در مختصات طول
جغرافیایی  53درجه و  51دقیقه تا  56درجه و  19دقیقه شرقی و
عرض جغرافیایی  36درجه و  30دقیقه تا  38درجه و  8دقیقه
شمالی قرار گرفته است .ارتفاع استان از سطح دریا در دامنه -271
تا  3821متر قرار دارد که از سمت جنوب به سمت شمال استان
روند آن کاهشی است .میانگین بارش و دمای هوا در دهه اخیر به
ترتیب  242میلیمتر و  18درجه سلسیوس بوده است .خاک این
منطقه عمدتاً شنیلومی است ( .)3شکل ( )1نشاندهنده موقعیت
استان گلستان در کشور ،نقشه پراکنش اراضی زراعی استان
گلستان و نقاط کنترل زمینی انتخاب شده در ارزیابی حاضر است.
همچنین در شکل ( )2موقعیت نقاط نمونه برداری خاک و
ایستگاههای هواشناسی استان گلستان مشخص گردید.
تهیه نقشه تناسب اراضی
بهمنظور پهنهبندی مناطق مستعد کشت گیاه سویا ،به انطباق
خصوصیات و نیازهای بومشناختی محصول با شرایط محیطی
منطقه نیاز است .در این طرح برای انطباق نیازمندیهای محیطی
گیاه زراعی با خصوصیات اراضی ،ابتدا نیازهای بومشناختی و
زراعی سویا با استفاده از منابع موجود تعیین شد ( .)18این

ادامه ،مراحل انجام این کار تشریح شده است ( 15و .)16
الف-تفكیک اراضی زیر کشت سویا با استفاده از
روش آنالیز تصویر شیءگرا
به منظور تفکیک اراضی زیر کشت سویا در استان گلستان
از تصاویر ماهوارهی سنتینل  2با دقت مکانی  10متر استفاده شد
که مربوط به زمان کاشت تا برداشت (به طور مرسوم از  20خرداد
تا یک آبان) محصول در سال  1397و با عملیاتی به شرح ذیل
بود.
-1انجام تصحیحات اتمسفری و توپوگرافی روی تصاویر
ماهوارهای :به منظور حذف اثرات اتمسفری روی تصاویر ،با توجه
به اینکه تصاویر در زمانهای مختلف اخذ شدهاند ،اقدام به
تصحیح اتمسفری تصاویر سنتینل  2به روش  DOS1شد .سپس
برای کاهش اثرات پستی و بلندیها ،به کمک مدل رقومی
ارتفاعی زمین تصاویر  ،ALOSتصحیح اثرات توپوگرافی به
روش  C-Correctionانجام شد.
 -2استفاده از شاخص ارتقاء یافته پوشش گیاهی تصویر
) :(EVI2به منظور شناسایی بهتر محصوالت سبز از مناطق فاقد
محصول و یا مناطقی که محصول آنها برداشت شده است ،اقدام
به تهیه شاخص  EVIبرای تصاویر موردنظر در تاریخهای فوق
شد.
1- Dark object subtraction
2- Enhanced Vegetation Index
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 -3طبقهبندی تصاویر سنتینل  2به منظور تفکیک سویا به

قطعهبندی تصاویر ( :)Image Segmentationبرای شناسایی

روش ) .OBIA (Object-Based Image Analysisاین

پیکسلهای مربوط به محصول ،آزمون پیکسلهای مختلف

مطالعه در اراضی زراعی استان گلستان با مساحتی برابر 821

برای قطعهبندی تصاویر چندطیفی (شامل پیکسلهای ،10

هزار هکتار انجام شد که ابتدا اراضی واقعی زیر کشت سویا

 60 ،25و  100متری) انجام شد .برای هر زمان تصویر

با استفاده از  1674نمونهی زمینی برداشتشده از محصوالت

قطعهبندی انتخاب شد که بتواند کوچکترین سطح محصول

مختلف و روش پردازش تصویر شیءگرا ( )OBIAتفکیک

تحت کشت را تفکیک کرده باشد.

شد.
 -4ایجاد ترکیب چندطیفی از تصاویر باندهای اصلی (،2
 4 ،3و  )8و شاخص  EVIبرای زمانهای مختلف یا

شكل( )1موقعیت محدوده اراضی زراعی مورد مطالعه و نقاط کنترل زمینی مورد استفاده
Figure (1) Location of the studied agricultural lands and used land control points

شكل( )2موقعیت موقعیت نقاط نمونهبرداری خاک و ایستگاههای هواشناسی استان گلستان.
Figure (2) Location of soil sampling points and meteorological stations in Golestan province.
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-5تعریف کالسههای محصول :در این مرحله ،با توجه به

 -9ویرایش طبقهبندی تصاویر قطعهبندی شده :در این

تصاویر قطعهبندی شده ،اقدام به تعریف کالسههای مختلف

مرحله با توجه به منابع موجود مانند ترکیبات رنگی مختلف

شد که شامل محصوالت اصلی ،دیگر محصوالت کشت

تصاویر و نمونههای زمینی قطعات طبقهبندی شده ویرایش

شده (مثل ذرت ،لوبیا ،صیفیجات ،آفتابگردان) ،باغات،

گردیدند .بدیهی است که تمامی قطعات طبقهبندی شده

رگههای درختی ،علفزارهای سبز ،محصوالت برداشت شده

مورد بررسی قرار گرفت تا هرگونه خطای احتمالی در

با طیفهای رنگی مختلف ،زمینهای تحت آیش ،جادهها،

طبقهبندی حذف شود.

سکونتگاهها ،استخرهای کشاورزی و رودخانهها بود .الزم

 -10تلفیق طبقهبندیهای زمانهای مختلف :به منظور

به ذکر است که کالسههای تعریف شده برای هر تصویر با

استخراج نقشه نهایی محصوالت از تصاویر طبقهبندی شده

توجه به زمان اخذ آن و نیز موقعیت محصول (غرب ،شرق و

زمانهای مختلف ،اقدام به تطبیق طبقهبندیها و نهایتاً تلفیق

یا شمال استان) دارای تغییراتی بوده است که مدنظر قرار

آنها به منظور داشتن یک نقشه محصول نهایی شد.

گرفت.

-11ارزیابی صحت طبقهبندی محصوالت :در این مرحله

 -6نمونهبرداری از کالسههای مختلف از تصاویر

با توجه به باقیمانده  50درصد نمونههای زمینی محصوالت

قطعهبندی شده :در این مرحله ،به منظور طبقهبندی هرچه بهتر

صحت طبقهبندی نهایی ارزیابی شد .در این تحقیق برای

محصوالت بر روی تصاویر قطعهبندی شده با توجه به

ارزیابی دقت روشهای طبقهبندی از پارامترهای ضریب کاپا

نمونههای زمینی برداشتشده از محصوالت مختلف (50

 1و صحت کلی 2استفاده شد (.)5

درصد) ،سایر دادههای کمکی و ترکیبات رنگی مختلف،

ب-تعیین تناسب اراضی زیر کشت سویای تفكیک

اقدام به تهیه نمونههای آموزشی از کالسههای تعریفشده در

شده در مرحله الف با استفاده از روش همپوشانی

سطح انبوه شد .الزم به ذکر است که این کار برای تمامی

الیهها

تصاویر در زمانهای ذکر شده تکرار شد.

این بخش از مطالعه در سطح کل اراضی زراعی

 -7استخراج مشخصات آماری باندهای تصاویر با توجه

تفکیکشده (در سطح استان گلستان) انجام شد .مؤلفههای

به نمونههای آموزشی :در این مرحله ،میانگین ارزشهای

اقلیمی شامل دماهای حداقل ،مطلوب ،حداکثر و بارندگی با

طیفی باندهای تصاویر با توجه به نمونههای آموزشی گرفته

استفاده از آمار بلندمدت ایستگاههای همدیدی استان

شده بر روی تصاویر استخراج شد که از این مشخصات

(حداکثر آمار موجود) برآورد شد .دادههای مربوط به بافت،

آماری برای طبقهبندی با استفاده از الگوریتم موردنظر

نیتروژن ،ماده آلی ،فسفر و پتاسیم pH ،و شوری خاک نیز از

استفاده شد.

 1200نمونه آنالیز خاک از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع

 -8طبقهبندی تصاویر با استفاده از روش (Nearest NN

طبیعی استان دریافت شد .با در اختیار داشتن نقشه رقومی

) :neighbor classificationدر این مرحله ،طبقهبندی تصاویر

ارتفاعی اراضی ( )DEMاستان با کیفیت  20متر ،از تحلیل-

قطعهبندی شده با توجه به نمونههای آموزشی گرفته شده با

های مکانی جهت استخراج نقشههای شیب و جهت شیب

روش قدرتمند  ،NNکه ترکیبی از قطعهبندی تصویر و

استفاده شد .فرآیند درونیابی الیههای اقلیمی و خاکی با

روشهای نظارت شده است ،انجام شد .طبقهبندی برای

استفاده از روش کریجینگ معمولی انجام شد .در این روش،

تمامی تصاویر در زمانهای مختلف تکرار شد.

1- Kappa Coefficient
2- Overall Accuracy
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مدلهای دایرهای ،1کروی ،2نمایی ،3گوسی ،4چهاروجهی

این نوع کریجینگ را کریجینگ خطی مینامند؛ زیرا

کروی ،5پنجوجهی کروی ،6درجه دو منطقی،Hole effect ،7

ترکیب خطی از  nداده است .در استفاده از این تخمینگر

 J-Bessel ،K-Besselو  Stableدر  GISمورد ارزیابی قرار

باید متغیر  Zتوزیع نرمال داشته باشد؛ در غیر اینصورت باید

گرفتند .فرایند درونیابی الیه بافت خاک با استفاده از روش

از کریجینگ غیرخطی استفاده نمود و یا با بهرهگیری از

چندضلعی تیسن انجام شد .انتخاب بهترین مدل بر اساس

تبدیلهای آماری ،توزیع متغیر را نرمال نمود ( .)8پس از

ریشه میانگین مربعات خطا ) ،(RMSE8میانگین مورب خطا

تهیه الیههای اقلیمی ،خاک و توپوگرافی برای مزارع مورد-

) (MBE9و خطای مطلق متوسط ) (MAE10صورت گرفت

نظر ،این الیهها بر اساس جدول نیازمندیهای سویا (جدول

که چگونگی محاسبه آنها در رابطههای  1تا  3نشان داده

 ،)1در چهار طبقه خیلی مستعد ،مستعد ،نسبتاً مستعد و

شده است:

نامناسب طبقهبندی شد .مدل ترکیبی عوامل اقلیمی ،خاکی و
توپوگرافی تدوین و در نهایت الیههای اطالعات به دست

()1

آمده با هم منطبق شد .در این پژوهش برای محاسبات
متغیرهای اقلیمی فصل رشد گیاه مورد بررسی از روش آمار

()2

سلولی ،برای استخراج ارزشهای ارتفاعی از مدل رقومی
ارتفاعی زمین ،برای طبقهبندی از روش

()3

Natural breaks

) ،(Jenksبرای الیهسازی عوامل اقلیمی از محاسبهگر
که در این روابط = Pi :مقدار درونیابی شده= Oi ،

رستری و بهمنظور همپوشانی الیههای رستری از تابع

مقدار اندازهگیری شده؛ و  = nتعداد نمونه اندازهگیری شده

همپوشانی استفاده شد.

است.

ارزیابی زراعی -بومشناختی مزارع با روش فرآیند

روش کریجینگ برای برآورد نقطه ناشناخته به هر یک
از نمونههای اندازهگیری شده ،وزنی را نسبت میدهد .در

تحلیل سلسله مراتبی ()AHP11
الیههای اطالعاتی موردنیاز شامل دمای متوسط ،دمای

واقع کریجینگ یک برآوردگر خطی بهشکل رابطه ()4

حداقل ،دمای حداکثر در طول فصل رشد سویا ،بارش

است:

ساالنه ،شیب ،ارتفاع از سطح دریا ،جهات شیب ،ماده آلی،
شوری خاک ،بافت خاک ،pH ،میزان عناصر فسفر ،پتاسیم

()4

و نیتروژن در محیط  ArcMapتهیه شدند .با توجه به اینکه
عوامل محیطی برای تعیین تناسب اراضی متعدد بوده و از
سویی اهمیت یکسانی ندارند ،اهمیت نسبی هر عامل از
1- Circular
2 - Spherical
3 -Exponential
4 - Gaussian
5 - Tetraspherical
6 -Pentaspherical
7 -Rational Quadratic
8 -Root mean square error
9 -Mean bias error
10 -Mean absolute error

فرایند تحلیل سلسله مراتبی ) (AHPتعیین شد .این کار از
طریق طراحی پرسشنامههای مبتنی بر ماتریسهای زوجی
 AHPو تکمیل آن توسط متخصصان زراعت صورت
گرفت .پس از استخراج اوزان از پرسشنامهها و نیز تهیه
11- Analytic hierarchy process
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الیههای رستری طبقهبندی شده ،این الیههای اطالعاتی در

در سال  1397با هر کدام از کالسههای مطلوبیت اراضی مورد تحلیل

محیط  GISنسخه  10/3فراخوانی شدند .تلفیق و روی

قرار گرفت.

همگذاری الیهها با اختصاص وزن AHPمختص به هر الیه با

تلفیق نتایج و ارائه تحلیل

استفاده از تابع  ،Weighted Overlayانجام شد (همپوشانی

در این مرحله خروجیهای مراحل تفکیک اراضی و

وزنی) ( .)18در انتهای کار ،استعدادسنجی منطقه برای تولید

ارزیابی تناسب اراضی برای تعیین میزان انطباق وضعیت مزارع

سویا بر اساس جدول ( )3صورت گرفت .نقشههای خروجی در

واقعی زیر کشت سویا در سال  1397با هر کدام از کالسههای

چهار پهنه بسیار مستعد ،مستعد ،نسبتاً مستعد و نامناسب

مطلوبیت اراضی مورد تحلیل قرار گرفت.

چگونگی انطباق نیازهای گیاه زراعی سویا با شرایط محیطی
منطقه را نشان دادند ( .)18در فرایند تحلیل سلسله مراتبی ،در
سطح اول هدف اصلی ،در سطح دوم معیارهای اصلی مؤثر در
کشت محصول (توپوگرافی ،منابع خاک ،اقلیم) و در سطح
سوم زیرمعیارها قرار گرفتند.
تهیه و تكمیل پرسشنامه  AHPو جامعه آماری :برای
جمعآوری دادههای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و وزن معیارها
و زیر معیارها از پرسشنامه  AHPاستفاده شد .این پرسشنامهها
حاوی مقایسههای زوجی برای کلیه عوامل مؤثر در مکانیابی
است که توسط متخصصین زراعت تکمیل شد .روایی محتوایی
و ظاهری پرسشنامه با استفاده از دیدگاه محققان زراعت ،ترویج
و آموزش کشاورزی و متخصصان  AHPپس از چند مرحله
اصالح و بازنگری مورد تائید قرار گرفت .پس از تبیین مفهوم
AHPبرای افراد خبره ،پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت.
در این روش تعداد  20نفر از کارشناسان خبره زراعت شاغل در
مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و اجرایی استان گلستان
قضاوتهای مقایسه زوجی سادهای را از طریق سلسلهمراتب
ایجاد شده برای تمامی معیارها و زیر معیارها انجام دادند.
مقایسههای زوجی این پژوهش در قالب ماتریسهای مقایسه-
های زوجی و بر اساس طیف  9قسمتی ساعتی انجام شد (.)29
پس از جمعآوری پرسشنامهها ،تعیین اوزان به وسیله نرمافزار
 Expert Choice 11انجام شد.
تلفیق نتایج و ارائه تحلیل
در این مرحله خروجیهای مراحل تفکیک اراضی و ارزیابی تناسب
اراضی برای تعیین میزان انطباق وضعیت مزارع واقعی زیر کشت سویا

نتایج و بحث
بررسی صحت تفكیک اراضی زراعی روش پردازش
تصویر شیءگرا و دقت درونیابی صفات
صحتسنجی بدین معناست که بعد از انجام طبقهبندی
نظارت شده ،تعیین دقت تصاویر امری کامالً ضروری است،
زیرا دقت بیانگر آن است که نقشه حاصل از عمل طبقهبندی تا
چه میزان با واقعیت زمینی مطابقت دارد .پس هرچه قدر میزان
دقت طبقهبندی بیشتر باشد ،نشاندهنده آن است که نقشه
طبقهبندی شده تفاوت کمتری با واقعیت زمینی دارد (.)21
بررسی صحت طبقهبندی با استفاده از ضریب کاپا و ضریب
صحت عمومی (به ترتیب  0/87و  90درصد) نشان از دقت قابل
قبول تفکیک اراضی سویا در این طرح دارد .محدوده اراضی
تحت کشت سویا در استان گلستان (تفکیک شده به وسیله
روش طبقهبندی شیئگرا) در شکل ( )3ارائه گردید .در مطالعه
علیزاده دهکردی و همکاران ( )5در برآورد تغییرات سطح زیر
کشت سویا و گندم در غرب استان گلستان به روش ماشینبردار
پشتیبان ،مقدار صحت کلی محاسبه شده و ضریب کاپا به طور
میانگین طی  14سال بررسی به ترتیب  90/17درصد و  0/87به
دست آمد .بررسی مدلهای مختلف در روش کریجینگ
معمولی نشان داد که مدل گوسی بیشترین دقت در درونیابی
مقادیر فسفر ،EC ،دمای حداکثر و دمای متوسط ،مدل کروی
بیشترین دقت را در درونیابی مقادیر نیتروژن ،پتاسیم ،ماده
آلی ،بارندگی و دمای حداقل ،و مدل نمایی بیشترین دقت را
در درونیابی مقادیر  pHخاک داشته است (جدول  .)2کاربرد
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مدلهای کریجینگ در درونیابی عوامل محیطی در میانیابی

خاک و عملکرد گندم در مزرعه نمونه ارتش آققال ()7

بارش و دماهای اصلی و تعیین تناسب اقلیمی اراضی زراعی

گزارش شده است .توزیع مکانی عوامل اقلیمی ،خاکی و

استان گلستان به منظور کشت گندم و باقالی پاییزه ( )23و

توپوگرافی در سطح اراضی زراعی استان گلستان در شکل

کاربرد روشهای درونیابی کریجینگ برای تخمین شوری

( )4ارائه گردید.

جدول( )1جدول نیازمندیهای سویا و طبقات ارزیابی هر عامل در استان گلستان
Table (1) Soybean requirements table and evaluation classes of each factor in Golestan province
نامناسب ()s4
نسبتاً مستعد ()s3
مستعد ()s2
خیلی مستعد ()s1
خصوصیات
unsuitable
relatively suitable
)suitable (s2
)very suitable (s1
Characteristics
)(s4
)(s3
میزان بارش (میلیمتر)
>300
300-400
400-500
500-750
)Rainfall (mm
دمای متوسط (سانتیگراد)
<33
12-15, 30-33
15-18, 25-30
18-25
)Average temperature (Celsius
دمای کمینه (سانتیگراد)
>8
8-10
10-12
12-15
)Minimum temperature (Celsius
دمای بیشینه (سانتیگراد)
<35
30-35
15-20, 25-30
20-25
)Maximum temperature (Celsius
(ECدسی زیمنس بر متر)
<10
6-10
3.5-6
0-3.5
)EC (ds.m-1
>5
5-5.5
5.5-6.5, 7.5-8.5
6.5-7.5
pH
شنی لومی ،لومی رسی
لومی ،لومی شنی ،لومی
شنی رسی سیلتی ،سیلتی
شنی ،لومی رسی سیلتی
رسی ،لومی سیلتی
سایر کالسها
بافت خاک
Silty clay sand,
Loamy
sand,
Loamy,
Sandy
loam,
Other classes
Soil texture
Silty
Sandy clay loam,
Clay loam, Silty
Silty clay loam
loam
شیب (درصد)
<8
5-8
3-5
0-3
)Slope (percent
جنوب غربی ،شمال غربی
غربی و شمالی
شرقی ،شمال شرقی
صاف ،جنوبی ،جنوب شرقی
جهات شیب
Southwest,
West, North
East, Northeast
Flat, south, southeast
Aspect
Northwest
ارتفاع از سطح دریا (متر)
<3000
2000-3000
1000-2000
0-1000
)Altitude (m
نیتروژن (درصد)
>0.5
0.5-0.7
0.7-1
≥1
)Nitrogen (percent
فسفر (میلیگرم در کیلوگرم)
 >5و <25
5-8, 20-25
8-10, 15-20
10-15
)Phosphorus (mg.kg-1
پتاسیم (میلیگرم در کیلوگرم)
>100
100-150
150-200, 250-300
200-250
)Potassium (mg.kg-1
ماده آلی (درصد)
>1
1-2
2-3
<3
)Organic matter (percent
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مدلهای مورد استفاده برای درونیابی متغیرهای اقلیمی و خاکی اراضی زراعی استان گلستان بر-) نتایج ارزیابی روش2(جدول
(MAE) ( و خطای مطلق متوسطMBE)  میانگین مورب خطا،(RMSE) اساس مقادیر ریشه میانگین مربعات خطا
Table( 2) Evaluation results of the method-models used for interpolation of climatic and soil variables of
arable lands in Golestan province based on root mean square error (RMSE), Mean bias error (MBE)
and mean absolute error (MAE)
MBE

MAE

RMSE

نوع کریجینگ

روش

Model
(Spherical) کروی

مدل

Kriging type
(Ordinary) معمولی

Method
(Kriging) کریجینگ

عامل درونیابی شده
Interpolated factor
(Nitrogen) نیتروژن

0.581

0.018

0.470

0.711

0.021

0.5

(Gaussian) گوسی

(Ordinary) معمولی

(Kriging) کریجینگ

(Phosphorus) فسفر

(Ordinary) معمولی

(Kriging) کریجینگ

(potassium) پتاسیم
EC

0.541

0.026

0.46

(Spherical) کروی

0.721

0.016

0.521

(Gaussian) گوسی

(Ordinary) معمولی

(Kriging) کریجینگ

0.452

(Exponential) نمایی

(Ordinary) معمولی

(Kriging) کریجینگ

pH

(Ordinary) معمولی

(Kriging) کریجینگ

(Organic matter) ماده آلی

0.571

-0.015

0.601

0.027

0.550

(Spherical) کروی

0.541

0.036

0.312

(Spherical) کروی

(Ordinary) معمولی

(Kriging) کریجینگ

(Rainfall) بارندگی

(Ordinary) معمولی

(Kriging) کریجینگ

(Minimum temperature) دمای حداقل

0.801

0.038

0.59

(Spherical) کروی

0.671

0.025

0.407

(Gaussian) گوسی

(Ordinary) معمولی

(Kriging) کریجینگ

(Maximum temperature) دمای حداکثر

(Gaussian) گوسی

(Ordinary) معمولی

(Kriging) کریجینگ

(Avearge temperature) دمای متوسط

0.431

0.034

0.411

)) محدوده اراضی تحت کشت سویا در استان گلستان (تفكیک شده به وسیله روش طبقهبندی شیئگرا3(شكل
Figure (3) Area of soybean cultivated lands in Golestan province (separated by object-oriented
classification method)
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ل)

ج)

ب)

الف)

ر)

د)

)

ف)

س)
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ن)

و)

ی)

م)

ه)

شكل( )4توزیع مكانی عوام ل اقلیمی (بارش ،دمای کمینه ،بیشینه و متوسط) ،عوامل توپوگرافی (شیب ،جهت شیب و ارتفاع از
سطح دریا) و عوامل خاکی (نیتروژن ،ماده آلی ،فسفر ،پتاسیم ،EC ،pH ،بافت خاک) در اراضی زراعی استان گلستان.
Figure (4) Spatial distribution of climatic factors (rain, minimum, maximum and average temperature),
topographic factors (slope, aspect and altitude) and soil factors (nitrogen, organic matter, phosphorus,
potassium, pH, EC and soil texture) in arable lands of Golestan province.

اولویتبندی عوامل محدودکننده کشت سویا در

 .)3طبق نتایج ،ضریب ناسازگاری پرسشنامهها معادل  0/03به

استان گلستان

دست آمد که نشاندهنده سازگاری مورد قبول در قضاوتهای

نتایج به دست آمده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی): (AHP

صورت گرفته در پرسشنامهها است (جدول  .)3در بین عوامل

نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که

خاکی ،عامل ماده آلی با ارزش وزنی  0/24دارای بیشترین

معیار خاک نسبت به دو عامل اقلیم و توپوگرافی ،بر مکانیابی

تأثیرگذاری و پتاسیم خاک دارای کمترین تأثیرگذاری

کشت سویا با ضریب  0/52بیشترین تأثیرگذاری را دارد (جدول

( )0/090بودند (جدول  .)3با توجه به دیدگاه کارشناسان،
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عوامل اقلیم و خاک نقش مهمتری نسبت به عامل توپوگرافی

شده و اعمال مدیریت زراعی مطلوب به حداکثر عملکرد دست

در ارزیابی تناسب اراضی برای کشت سویا در این محدوده

یافت .در مناطق نسبتاً مستعد محدودیتهای ایجاد شده توسط

داشتهاند .در بین متغیرهای توپوگرافی ،عامل جهت شیب با وزن

کمبود نیتروژن (کمتر از  0/5میلیگرم در کیلوگرم خاک)،

 0/43تأثیر بیشتری نسبت به عوامل شیب و ارتفاع از سطح دریا

ماده آلی (کمتر از  2درصد) ،شوری (باالتر از  6دسی زیمنس

داشت (جدول  .)3در بین زیر معیارهای اقلیمی ،عامل بارش

بر متر) ،شیب (بیش از  5درصد) ،بافت نامناسب خاک ،پتاسیم

بیشترین وزن ( )0/35را کسب کرد و دمای حداقل با کمترین

(کمتر از  100میلیگرم در کیلوگرم خاک) ،فسفر (بیش از 20

ارزش وزنی ( )0/16کماثرترین عامل بود (جدول  .)3نصرالهی

و یا کمتر از  8میلیگرم در کیلوگرم خاک) ،بارش (کمتر از

و همکاران ( )26در ارزیابی تناسب اراضی شهرستان آققال

 400میلیمتر در سال) ،دمای حداقل (کمتر از  10درجه سانتی-

(استان گلستان) برای تولید جو در شرایط دیم با استفاده از

گراد) ،شیب (بیش از  8درصد) و جهت شیب (غربی و شمالی)

سامانهی اطالعات جغرافیایی گزارش کردند که معیار اقلیم و

سبب محدودیت نسبتاً زیاد اراضی جهت کشت سویا گردید .در

خاک بهترتیب با ضرایب  0/44و  0/42در مقایسه با عامل

این مناطق باید تمهیدات خاصی جهت کشت سویا یا انتخاب

توپوگرافی ،بر مکانیابی کشت جو بیشترین اثر را داشت .بادسار

گیاه دیگری متناسب با شرایط موجود در نظر گرفته شود.

و همکاران ( )9نیز در ارزیابی تناسب کشت گندم با استفاده از

عرفانیان سلیم و همکاران )11( 1در ارزیابی تناسب اراضی

سامانه اطالعات جغرافیایی در حوزه قرهسوی شهرستان گرگان

برای کشت سویا در سطح اراضی استان گلستان مشاهده نمودند

مشاهده نمودند که معیار خاک با ضریب  0/66بیشترین

که  50/17درصد اراضی با شرایط بسیار مستعد بیشترین سهم

تأثیرگذاری در تناسب اراضی برای کشت گندم را داشته است.

را در بین طبقات تناسب داشتند .در این مطالعه شوری و

استعدادسنجی اراضی کشاورزی استان گلستان جهت

توپوگرافی مهمترین عوامل محدودکننده کشت گزارش شدند.

کشت سویا

کاظمی و همکاران ( )19در پهنهبندی زراعی-بومشناختی استان

طبق نتایج (جدول  ،)3عوامل خاکی با بیشترین ضریب

گلستان بهمنظور کشت سویا با استفاده از سامانه اطالعات

اهمیت ،از عوامل مهم محدودکننده تولید سویا بوده است .در

جغرافیایی گزارش نمودند که کمبود بارش ،شوری و کمبود

این مطالعه  87و  13درصد از اراضی مورد مطالعه برای کشت

عناصر غذایی روی  ،آهن و فسفر ،مهمترین عوامل

سویا به ترتیب در شرایط مستعد و نسبتاً مستعد قرار گرفتند

محدودکننده تولید سویا بوده است.

(شکل 5الف) .نتایج نشان داد اراضی مستعد کشت سویا نسبت

درصد انطباق اراضی استخراج شده سویا با نقشه

به مناطق نسبتاً مستعد از وسعت بیشتری برخوردار بوده است

تناسب اراضی سویا در شهرستانهای استان گلستان

(شکل 5الف) .در مناطق مستعد کشت شرایط ایدهآلی از نظر

طبق نتایج به دست آمده (شکل 5ب) 99 ،درصد اراضی

عوامل دمای حداکثر ،دمای متوسط ،شیب ،جهت شیب ،ارتفاع،

تحت کشت سویا در اراضی مستعد برای کشت سویا که از

بافت خاک ، pH ،میزان فسفر و شوری خاک وجود دارد؛ با

روی همگذاری الیههای توپوگرافی ،اقلیمی و خاکی تهیه

این حال ،تولید محصول سویا توسط عواملی مانند بارش ( 400تا

شدند ،کشت شده است و یک درصد باقی مانده در مناطق نسبت ًا

 500میلیمتر در سال) ،دمای حداقل ( 10تا  12درجه سانتی-

مستعد قرار داشتند (جدول  .)4در بین شهرستانها ،آزادشهر،

گراد) ،فسفر ( 8تا  15 ،10تا  20میلیگرم در کیلوگرم خاک)

بندر ترکمن ،گنبد و مینودشت دارای بیشترین تعداد مزارعی

محدود شده است .در این مناطق میتوان با بررسی عوامل ذکر

1- Erfanian et al.
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بودند که در مناطق مستعد قرار داشتند (جدول  .)4شوری خاک

گرگان ( 98/7درصد تطابق) مشاهده شد که نیاز به اصالح

و ماده آلی خاک از دالیل اصلی کاهش عملکرد در مناطق

جزئی اراضی تحت کشت سویا دارد (جدول .)4

مذکور بودند .بیشترین عدم تطابق اراضی تحت کشت سویا با
اراضی مستعد در شهرستانهای آققال ( 97/4درصد تطابق) و
جدول( )3نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل سلسله مراتبیAHP
Table (3) Results obtained from AHP hierarchical analysis
Criteria / subcriteria

معیار/زیرمعیار
-1خاک

1-Soil

ضرایب

اهمیت

Coefficients
0.52

Importance

معیار/زیرمعیار

Criteria / sub-criteria

 -2اقلیم

2-Climate

ضرایب

اهمیت

Coefficients
0.29

Importance

-1-1بافت

1-1-Texture

0.10

5

-1-2بارش

2-1-Rainfall

0.35

1

-2-1شوری

1-2-EC

0.20

2

-2-2دمای متوسط

2-2-Average temperature

0.28

2

-3-1اسیدیته

1-3-pH

0.13

3

-3-2دمای بیشینه

2-2-Maximum temperature

0.21

3

-4-1نیتروژن

1-4-Nitrogen

0.13

3

-4-2دمای کمینه

2-2-Minimum temperature

0.16

4

-5-1فسفر

1-5-Phosphorus

0.11

4

 -3توپوگرافی

3-Topography

0.19

-6-1پتاسیم

3-1-Altitude

-7-1ماده آلی

1-6- Potassium
1-7-Organic
matter

0.09

6

-1-3ارتفاع

0.24

1

ضریب ناسازگاری

Incompatibility
coefficient

-

0.27

-2-3شیب

3-2-Slope

0.30

2

-3-3جهت شیب

3-3-Aspect

0.43

1

0.03

ب)

3

الف)

شكل( )5الف) نقشه تناسب اراضی برای کشت سویا در محدوده زیر کشت این محصول در استان گلستان؛ ب) نقشه انطباق اراضی
تحت کشت سویا با طبقات تناسب اراضی سویا در استان گلستان
Figure (5) a)Land suitability map for soybean cultivation in the lands under its cultivation in the
Golestan province; b) Map of adaptation of lands under soybean cultivation with suitability classes of
arable lands in Golestan province.
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جدول( )4درصد انطباق اراضی استخراج شده سویا با نقشه تناسب اراضی سویا در شهرستانهای استان گلستان.
Table (4) Percentage of conformity of extracted soybean lands with the suitability map of soybean lands
in the Golestan province counties.
طبقات تناسبSuitability classes
شهرستان

County

علیآباد

Aliabad

Suitable
99.9

آققال

Aq-qala

97.4

آزادشهر

مستعد

نسبتاً مستعد
Relatively suitable
0.1
2.6

Azadshahr

100

0

بندر گز

Bandar Qaz

97

3

بندر ترکمن

Bandar Torkaman

100

0

گالیکش

Galikesh

99.7

0.3

گنبد

Gonbad

100

0

گرگان

Gorgan

98.7

1.3

کالله

Kalaleh

99.2

0.8

کردکوی

Kordkoy

99.4

0.6

مینودشت

Minodasht

100

0

رامیان

Ramian

99.1

0.9

استان گلستان

Golestan province

99

1

نتیجهگیری

سویا را شناسایی نموده و محدودیتهایی را که محیط ایجاد

نقشه نهایی پتانسیل تولید در کشت سویا با توجه به

کرده شناسایی نمود ،میتوان به عملکرد بیشتری در واحد

ارزیابی عوامل اقلیمی ،خاکی و توپوگرافی و بر اساس

سطح دست یافت که سبب بهبود شرایط اقتصاد کشاورز و

دیدگاه متخصصان و کارشناسان زراعت استان گلستان در

سطح درآمد کشور خواهد گردید .بررسی درصد انطباق

قالب پرسشنامههای  AHPترسیم و مناطق مستعد و غیر

اراضی استخراج شده سویا با نقشه تناسب اراضی سویا در

مستعد کشت سویا در چهار طبقه شناسایی شدند .نتایج

شهرستانهای استان گلستان نشان داد که  99درصد اراضی

حاصل از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در بین عوامل

تحت کشت سویا در اراضی مستعد برای کشت سویا کشت

تأثیرگذار ،ماده آلی و شوری خاک را از عوامل

شده است که نشاندهنده انتخاب مناسب اراضی توسط

محدودکننده درکشت سویا نسبت به دیگر معیارها از نظر

کشاورزان بوده است.

متخصصان نشان داد .ارزیابی عوامل اقلیمی ،خاکی و
توپوگرافی نشان داد که  87و  13درصد اراضی مورد بررسی

سپاسگزاری

برای کشت سویا به ترتیب در پهنههای مستعد و نسبتاً مستعد

بدین وسیله از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم

قرار دارند؛ بنابراین با توجه به جایگاه استان گلستان در تولید

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بابت حمایت مالی در این

و سطح زیر کشت سویا کشور ،اگر بتوان با توجه به

پژوهش تشکر و قدردانی بعمل میآید.

نیازمندیهای محیطی این محصول ،مناطق مساعد کشت
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