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بررسی رابطه شوری ) (ECبا عملکرد گندم در مزرعه ارتش گرگان با استفاده از روشهای
درونیابی کالسیک
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چکیده
گندم ( )Triticum aestivum L.از مهمترين محصوالت زراعی جهان بوده و غذاي اصلی مردم را در مناطق خشك و
نیمه خشك تشکیل می دهد .به منظور مطالعه برهمکنش اثرات شوري خاک با عملکرد و اجزاي عملکرد گندم ،در نقاط
مختلف زمین آزمايشی در شرايط مزرعه در سالهاي  7390-97در مزرعه نمونه ارتش گرگان انجام شد .نمونهبرداري در سطح
 4هزار هکتار به صورت خوشهاي سیستماتیك از عمق  30سانتیمتري در  707نقطه كنترل زمینی توسط اوگر انجام شد .يك
مرحله نمونهگیري از گیاه نیز به منظور تعیین عملکرد و اجزاي عملکرد صورت گرفت .در آزمايشگاه نیز عصاره اشباع دادههاي
مربوط به شوري و عملکرد بوتههاي گرفته شده محاسبه شد .سپس توسط روشهاي درونيابی كالسیك ( Splineنوار باريك)
و( IDWفاصله وزنی معکوس) جهت تهیه اليههاي رستري استفاده شد .نتايج نشان داد كه همبستگی خوبی بین میزان
شوري و عملکرد در اكثر نمونههاي آزمايشی میباشد ،كه با افزايش شوري خاک تاثیر معنیداري در كاهش عملکرد محصول
گذاشته ،مقادير آمارههاي میانگین مطلق خطا ( )MAEو میانگین اريبی خطا ( )MBEاز دو روش درونيابی برتري روش
 IDWرا نسبت به  Splineنشان داد.
واژههای کلیدی :گندم ،شوري خاک ،همبستگیSpline ،IDW ،
مقدمه
شوري آب و خاک در بسیاري از نقاط جهان به خصوص نواحی خشك و نیمه خشك ،يك عامل محدودكننده رشد
محسوب میشود .همچنین ،در ايران  00درصد از اراضی با شوري مواجه هستند و كمبود آب نیز به اين مشکل میافزايد (.)7
كیم و همکاران ( )2002به پیشبینی عملکرد گیاهان زراعی با تلفیق  GIS7و  GPS2پرداختند و جهت تهیه نقشه توزيع
عملکرد و ساير عوامل مکانی از روش درونيابی  IDW3استفاده كردند ( .)2چون منطقه مورد آزمايش داراي خاكی با طیف
شور میباشد ،هدف از ارائه اين تحقیق تعیین رابطه بین شوريهاي مختلف خاک درنقاط مختلف مزرعه با عملکرد گندم بود.
كه اين كار به پیشبینی عملکرد در سالهاي بعد كمك خواهد كرد.

1. Geographical Information System
2. Global Positioning System
3. Inverse Distance Weighting
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مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
مزرعه مورد بررسی در شمال استان گلستان و شهرستان آققال در عرض جغرافیايی  31/09و  31/20درجه شمالی و طول
جغرافیايی  04/49و  04/10درجه شرقی قرار گرفته است (شکل  .)7وسعت اراضی اين مزرعه حدود بیش از  4هزار هکتار
میباشد .محدوده مطالعاتی در  4واحد مجزا قرار گرفته است ،اين  4واحد از نظر خصوصیات خاكشناسی تفاوت دارند .بارندگی
ساالنه اين منطقه كمتر از  200 mmاست ،و به اين منظور بیشتر محصوالت كشت شده آبیاري میشود.

شکل  -1موقعیت جغرافیایی مزرعه مورد مطالعه.

روش نمونه برداری
محدوده هر قطعه نمونهبرداري بر حسب رقم و تاريخ كاشت گندم در آن محل تعیین و نمونهگیري از خاک منطقه در
 707نقطه كه از قبل توسط  GPS garmin 550به روش خوشهاي سیستماتیك مشخص شده بود توسط اوگر به عمق
 30cmدر تاريخ  90/72/22انجام شد .نمونهگیري از گندم نیز به منظور تعیین عملکرد و اجزاي عملکرد آن در  707نقطه
تعیین شده در مرحله رسیدگی دانه در  97/3/24صورت گرفت .پس از عملیات نمونه برداري ،نمونهها به آزمايشگاه انتقال و
هوا خشك گرديدند و پس از كوبیدن و عبور از الك  2میلیمتري ،از آنها گل اشباع تهیه و عصارهگیري شد .در مرحله بعد
هدايت الکتريکی به وسیله دستگاه هدايتسنج و اسیديته با دستگاه  pHمتر اندازهگیري گرديد .نمونههاي گیاهی نیز از
سطحی يك متر مربعی و با انتخاب  4بوته كه نماينده كل مزرعه بود براي تعیین عملکرد جدا شدند.
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نتایج و بحث
منحنی بررسی رابطه رگرسیونی بین شوري ثبت شده در  707نقطه مورد بررسی و عملکردهاي ثبت شده (شکل .)7
بررسی رابطه رگرسیونی بین عملکرد دانه و مقادير هدايت الکتريکی عصاره اشباع خاک ،رابطه قوي بین اين دو را نشان داد
( .)R2=0/2اين معادله بررسی رابطه رگرسیونی بین عملکرد دانه و هدايت الکتريکی عصاره اشباع خاک نشان داد كه به ازاي
افزايش هر  7دسیزيمنس بر متر شوري میزان عملکرد در واحد سطح به اندازه  03/3گرم در متر مربع كاهش میيابد.

شکل  -2منحنی رابطه دادههاي شوري و عملکرد.

همانطور كه پیشبینی میشود در مراحل مختلف رشد ،گندم به تنشهاي محیطی پاسخهايی میدهد .مقايسهاي بین
روشهاي درون يابی انجام شد .و تاثیري كه هر میزان شوري روي عملکرد و اجزاي عملکرد میگذارد تعیین و دقت هر روش
نسبت به يکديگر سنجیده شد .پس از اطمینان از وجود رابطه قوي بین سطوح از روشهاي درونيابی كالسیك IDW
(درونيابی فاصله وزنی معکوس) و ( Splineروش نوار باريك) مقادير هدايت الکتريکی عصاره اشباع خاک و عملکرد نقاط
معلوم به ساير نقاط مجهول در سطح مزرعه تعمیم داده شدند و  590نقطه جديد تولید شدند .اعمال درونيابی و استفاده از
نقاط جديد نیز ارتباط میان عملکرد و شوري خاک را اثبات نمود و حداكثر ضريب تبیین به مقدار  0/114در روش  Splineو
 0/157در روش  IDWرا نشان دادند .روشهاي دروني ابی استفاده شده در هر دو پارامتر عملکرد و شوري مورد بررسی قرار
گرفت و تعدادي نقاط به عنوان نقاط تست انتخاب گرديد .و با توجه به اختالف بین مقادير پیشبینی شده و مقادير
اندازهگیري شده شاخصهاي آماري میانگین مطلق خطا  ،(MAE)7میانگین اريب خطا  (MBE)2و ريشه دوم میانگین
مربعات خطا  (RMSE)3محاسبه گرديد (جدول .)7
جدول  -7ارزيابی دقت روشهاي درونيابی مورد استفاده در پارامترهاي شوري و عملکرد
RMSE
MBE
MAE
موارد استفاده شده از درونيابیها
شوري در روش IDW
شوري در روش Spline
عملکرد در روش IDW
عملکرد در روش Spline

21/25
49/09
72/02
32/52

4/31
2/22
-2/90
-3/91

2/50
1/32
7/09
3/3

واكرناگل ( )2003بیان كرد مقادير پارامترهاي آماري  MBEو  MAEحاصل از مدلهاي مختلف میانيابی در حالت
ايدهال بايد مساوي صفر باشد .مقادير مثبت و منفی به ترتیب فرابرآورد يا كم برآورد از مقدار واقعی است ( .)4در اين جدول با
1. Mean Absolute Error
2. Mean Bias Error
3. Root Mean Square Error
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توجه به مقادير  RMSEدر هر دو پارامتر شوري و عملکرد ،دقت روش درونيابی  IDWرا نسبت به  Splineباالتر نشان
میدهد .سپس نقشه عملکرد با كمك رابطه خطی میان شوري و عملکرد تهیه گرديد و با نقشه عملکرد واقعی كه توسط روش
 IDWتهیه شده با دادههاي عملکرد مقايسه شدند .جهت بررسی میزان صحت نقشه بدست آمده ،تفاوت نقشه پیشبینی شده
با داده هاي شوري با نقشه عملکرد واقعی محاسبه گرديد و خروجی به صورت نقشهاي كه بیانگر درصد تفاوت مقادير شبیه-
سازي شده با مقادير واقعی بود به دست آمد.

شکل  -3درصد تفاوت بین نقشه عملکرد بدستآمده با اطالعات شوري و نقشه عملکرد واقعی.

با بررسی درصد اختالف بین نقشههاي عملکرد ،میانگین اين درصد اختالف در كل نقشه و میزان انحراف معیار  )SD(7آن
محاسبه شد .كه در نقشه تهیه شده با اطالعات شوري میانگین اختالف ( )0/0داشت .میزان انحراف معیار نیز ( )5/22را نشان
داد .همچنین مساحت مناطق با توجه به درصد اختالف تخمین نسبت به مقادير واقعی تعیین شد . .در صورتی كه حداكثر تا
 20درصد اختالف در تخمین را مورد قبول بدانیم روش استفاده شده جهت تخمین عملکرد با كمك دادههاي شوري پیش از
برداشت محصول پذيرفتنی و قابل توصیه میباشد .نبی زاده مرودست و همکاران ( )2003علت كاهش وزن دانه را تغییر در
مسیر مواد فتوسنتزي و مواد پرورده به منظور مقابله با اثرات تنش شوري بیان كردند (.)3
جدول  -2مساحت بدستآمده از سطح مزارع برحسب هکتار به تفکیك درصد اختالف عملکرد تخمینزده شده و عملکرد واقعی با
كمك اطالعات شوري.
روش تخمین

< -20

 -70تا -20

 0تا -70

 70تا 0

> 70

مساحت ()ha

72/930

757/003

7000/359

7250/902

95/222

نتیجه گیری
با توجه به تغییرات  ECدر طول فصل رشد و ارتباط متفاوت آن در مراحل مختلف با عملکرد محصول ،اين شاخص
می تواند جهت تخمین عملکرد محصول مورد استفاده قرار گیرد .پیشنهاد میشود با افزايش تعداد نمونهگیري در سطح مزرعه،
4. Standard Deviation
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 همچنین پیشنهاد میشود ساير پارامترهاي گیاهی. بهطور دقیقتري تعیین گرددEC پیشبینی عملکرد با كمك دادههاي
.مرتبط با عملکرد نیز جهت پیشبینی بهتر مورد استفاده قرار گیرند
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Relationship between salinity (EC) of wheat in Iran ARMY farm using methods
Classical interpolation
R. Azhirabi, B. Kamkar, O. Abdi
Abstract
Wheat (Triticum aestivum L.) is the most important staple food crops in the arid and semi-arid
forms. In order to study the interaction effects of soil salinity and yield of wheat in field conditions in
different parts of the test specimens in a field army was done in 91-1390. Sampled at four thousand
acres systematic cluster sampling depth of 30 cm at 101 ground control points was performed by lift.
A sample of the plant was also used to determine yield. Treated in the laboratory data and yield salt
was taken. Then the classical interpolation methods (Spline) and inverse distance weighting (IDW)
were used to prepare raster layers. The results showed good correlation between salinity and
performance testing is in most instances, with a significant effect in reducing soil salinity on crop
yield, whereas the values of mean absolute error (MAE) and mean bias error (MBE) of IDW method
is superior to the Spline interpolation method indicated.
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