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ABSTRACT
The yield of Wheat is influenced by various factors including climate, land management practices and soil
properties. It is important to investigate the relations between soil physical and chemical properties and the
yield of wheat. In this study, the physical and chemical properties of the soil top layer (0-30 cm) and the yield
of Wheat were determined in 34 wheat fields of Nazarabad region in Alborz province, during wheat crop year
of 2018. Principal Component Analysis (PCA) was used to select the effective parameters on wheat yield and
multivariate linear regression was applied to analyze the relationship between wheat yield and soil properties.
Finally four regression equations were presented. Principal Component Analysis (PCA), stepwise linear
regression, the highest correlation method and all the measured properties were used respectively to prepare
four equations to estimate the Wheat yield. The evaluation of each equation was performed by Geometric Mean
Error Ratio (GMER), Geometric Standard Deviation of the Error Ratio (GSDER), Normalized Root Mean
Squared Error (NRMSE), and determination coefficient (R2). The results showed that wheat yield varies from
2750 to 10500 kg/ha in the region and the proposed equation using clay, Pava, Cu, porosity, calcium carbonate
equivalent and pH with GMER, GSDER, NRMSE and R2 values of 0.99, 1.19, 0.17, and 0.64 respectively, is
the most appropriate equation for determining of wheat yield. Therefore, in regions with climatic conditions
and soil physical and chemical properties similar to the study area, the yield of wheat can be estimated with an
acceptable level, based on the proposed equation.
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استفاده از ويژگیهای خاک برای برآورد عملکرد گندم آبی در کشتزارهای نظرآباد استان البرز
2

رسول ميرخانی  ،1علیرضا واعظی* ،1حامد رضايی

 .1گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
 .2موسسه تحقیقات خاک و آب ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/10/2 :تاریخ بازنگری -1398/11/16 :تاریخ تصویب)1398/11/30 :

چکيده
عملکرد گندم تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله اقلیم ،شیوههای مدیریت زمین و ویژگیهای خاک است .بررسی روابط
بین عملکرد گندم و ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مهم است .در این مطالعه ،ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک
سطحی ( 0-30سانتیمتر) و عملکرد محصول گندم در  34مزرعهی کشت گندم در اراضی زراعی شهرستان نظرآباد استان
البرز در سال زراعی  1397تعیین شد .تجزیه به مؤلفههای اصلی ( )PCAجهت انتخاب دادههای مؤثر بر عملکرد گندم و
رگرسیون چند متغیره خطی برای تحلیل روابط بین عملکرد گندم و ویژگیهای خاک مورد استفاده قرار گرفت و چهار
معادله رگرسیونی استخراج شد .در معادله اول ،از روش تجزیه به مؤلفههای اصلی ( ،)PCAدر معادله دوم ،از روش رگرسیون
خطی به صورت گام به گام ،در معادله سوم ،از روش باالترین همبستگی و در معادله چهارم ،از تمام ویژگیهای اندازهگیری
شده استفاده شد .ارزیابی معادلهها با استفاده از آمارههای میانگین هندسی نسبت خطا ( ،)GMERانحراف استاندارد هندسی
نسبت خطا ( ،)GSDERجذر میانگین مربعات باقیمانده نرمال شده ( )NRMSEو ضریب تبیین ( )R2انجام شد .نتایج نشان
داد که عملکرد گندم در منطقه از  2750تا  10500کیلوگرم در هکتار متغیر است و معادله ارائه شده با استفاده از مقادیر
رس ،فسفر قابلاستفاده ،مس ،تخلخل ،کربنات کلسیم معادل و واکنش خاک به ترتیب با مقادیر ،GSDER ،GMER
 NRMSEو  R2برابر  0/17 ،1/19 ،0/99و  ،0/64مناسبترین معادله برای تعیین عملکرد گندم در منطقه تشخیص داده
شد .لذا در مناطقی با شرایط اقلیمی و ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مشابه منطقه مورد مطالعه میتوان بر اساس
معادله پیشنهادی عملکرد گندم را در حد قابل قبول برآورد کرد.
واژههای کليدی :تجزیه به مؤلفههای اصلی ،رگرسیون چندمتغیره ،عملکرد گندم ،نظرآباد.

مقدمه
استان البرز با میانگین بارندگی سالیانه  395میلیمتر در منطقه
نیمهخشک قرار دارد .این استان بهدلیل داشتن شرایط اقلیمی
مناسب ،خاک حاصلخیز ،کیفیت مطلوب آبهای سطحی و
زیرزمینی ،وجود شرایط کشت دوم و سوم در برخی نقاط ،یکی از
استانهای مهم کشور در تولید محصوالت کشاورزی است و با دارا
بودن  0/3درصد از اراضی کشاورزی کشور ،حدود  1/1درصد از
کل محصوالت زراعی کشور را تولید میکند .این استان رتبه دوم
کشوری از نظر میانگین عملکرد محصول گندم را دارد .حدود 38
درصد از کل اراضی کشاورزی استان ( 10000هکتار) تحت کشت
گندم آبی با میانگین عملکرد  5700کیلوگرم در هکتار قرار دارد.
برآورد عملکرد محصول پیش از برداشت برای ارزشگذاری،
بازاریابی ،واردات ،صادرات و غیره مؤثر است .عملکرد محصوالت
کشاورزی از جمله گندم به عواملی مانند نوع خاک ،شرایط آب و
هوایی و شیوههای مدیریت کشاورزی وابسته است و کاهش
* نویسنده مسئولvaezi.alireza@gmail.com :

عملکرد محصول به شرایط خاک ،اقلیم ،مهارت زارع ،انتخاب
تناوب زراعی مناسب و عملیات کوددهی بستگی دارد ( Ghorbani
 .)et al., 2009درک تغییرات ویژگیهای خاک و اثرات آن بر
عملکرد ،محصول بخش مهمی از سیستم مدیریت اراضی است
( ،)Ayoubi et al., 2010لذا در ارزیابی عملکرد محصول ،بررسی
رابطه بین عملکرد و ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مؤثر
است.
پژوهشهای متعددی در مورد برآورد عملکرد محصول
انجام گرفته است .برای نمونه ) Majchrzak et al. (2001در ایالت
ایلینویز آمریکا بین عملکرد گندم و شش ویژگی خاک رابطه
رگرسیونی چندگانه خطی ارائه دادند .این معادله  78درصد از
تغییرات تولید گندم را توجیه کرد Tripathi et al. (2006) .در
پژوهشی در هند با استفاده از تخلخل ،جرم مخصوص ظاهری،
هدایت هیدرولیکی اشباع و سرعت نفوذ عملکرد گندم را برآورد
کردند ( Wagner et al. (2007) .)R2=0/62برای پیشبینی
عملکرد گندم در منطقه کالیفرنیا با استفاده از پنج ویژگی تراکم
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گندم و جو دوسر ،مقدار نیتروژن ،علفکش و بارندگی ،یک معادله
رگرسیون چندگانه با  R2برابر  ،0/71یک مدل غیرخطی با R2
برابر  0/56و معادله هذلولی مضاعف با  R2برابر  0/63ارائه دادند.
) Ayoubi et al. (2009در پژوهشی در یک مزرعه  5/6هکتاری
کشت جو در منطقه خشک استان گلستان نشان دادند که معادله
رگرسیونی چندمتغیره خطی حاصل از روش تجزیه به مؤلفههای
اصلی به ترتیب  73و  78درصد تغییرات بیوماس و عملکرد دانه
را توجیه میکند Ayoubi et al. (2010) .در پژوهشی در یک
مزرعه  1/8هکتاری در سرخنکالته استان گلستان نشان دادند،
ویژگیهای درصد شن و رس ،فسفر و پتاسیم قابل جذب ،ظرفیت
تبادل کاتیونی ،شوری ،واکنش خاک و مواد آلی توانست  57درصد
تغییرپذیری عملکرد را تعیین نمایدRezaei and Hemati .
) (2012در پژوهشی در  18مزرعه گندم منطقه اراک نشان دادند،
که همبستگی معنیداری بین عملکرد گندم و رس (،)r=0/31
پتاسیم ( ، )r=0/31فسفر قابلجذب ( ،)r=0/44نیتروژن کل
( )r=0/61و کربن آلی ( )r=0/59وجود داردMorovvat et al. .
) (2012در منطقه خوی در شمال غرب ایران ،از میانگین عملکرد
پنج ساله گندم استفاده و مدل ارائه شده را با مدل پیشنهادی فائو
مقایسه کردند و نتایج نشان داد که در مناطقی با شرایط خاک و
آب و هوای مشابه ،مدلهای رگرسیون ارائه شده برای پیشبینی
عملکرد گندم میتواند به جای مدلهای فائو استفاده شود.
)Mirkhani (2013در پژوهشی گلخانهای نتایج نشان داد ،که در
هر دو شرایط شور و غیرشور ،تراکم خاک تأثیر معنیداری
( )p>0/01بر کاهش نیتروژن ،فسفر قابلاستفاده خاک و کاهش
جذب نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،عملکرد دانه و وزن هزاردانه گندم
داشت .همچنین تراکم ،اثرات زیانآور شوری بر عملکرد دانه و
اجزاء عملکرد گندم را شدیدتر کرد Li et al. (2013) .در
شالیزارهای شهرستان یجینگ در استان جیانگشی چین با روش
تجزیه به مؤلفههای اصلی ) (PCAحداقل مجموعه دادهها را تعیین
و شاخص کیفیت تجمعی ) (IQIرا محاسبه کردند .نتایج،
همبستگی معنیداری را بین شاخص کیفیت خاک و عملکرد برنج
نشان داد ( Nazmi (2013) .)p>0/01در پژوهشی گلخانهای نشان
داد ،که همبستگی معنیداری بین عملکرد گندم و ویژگیهای
فیزیکی و شیمیایی خاک به ترتیب  0/83و  0/87استGaj et .
) al. (2013طی پژوهشی در اراضی کشاورزی لهستان با استفاده
از ویژگیهای آهن ،فسفر قابلاستفاده ،منیزیم و نیتروژن خاک
مقادیر پروتئین ( )R2=0/46و گلوتن ( )R2=0/48دانه گندم را
برآورد کردند ( Vaezi and Bahrami (2014) .)p>0/000در
پژوهشی نشان دادند که بین عملکرد دانه گندم و ضریب فرسایش
پذیری خاک همبستگی منفی وجود دارد ( .)R2 =0/77عملکرد
گندم و فرسایشپذیری خاک هر دو با پایداری خاکدانه و

نفوذپذیری خاک به ترتیب با ضریب تبیین برابر  0/74و 0/90
ارتباط دارند Torabian and Maghsoudi (2014) .طی پژوهشی
در  15رقم گندم نشان دادند که همبستگی بین وزن هزار دانه
و تعداد دانه در سنبله در شرایط تنش خشکی ،معنیدار و در
شرایط بدون تنش ،غیر معنیدار بود .در هر دو شرایط تنش
خشکی و بدون تنش ،همبستگی بین وزن هزار دانه و عملکرد
دانه مثبت و معنیدار بود Juhos et al. (2015( .با استفاده از روش
تجزیه به مؤلفههای اصلی ( ،)PCAرابطه بین ویژگیهای خاک با
دادههای  10ساله عملکرد دانه گندم در شرق مجارستان نشان
دادند که استفاده از مؤلفههای اصلی با ارزش ویژه بیشتر از یک
میتواند  85درصد از تغییرات ویژگیهای خاک را بیان کند و
رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از مؤلفه اصلی همبستگی
معنیداری ( )p>0/01با میانگین عملکرد نسبی گندم دارد.
) Singh et al. (2017با بررسی تغییرات کیفیت خاکهای آبرفتی
پس از  40سال استفاده از کود شیمیایی و کشت مداوم محصوالت
کنف ،برنج و گندم نشان دادند که کاربرد کود نیتروژن ،فسفر و
پتاسیم طی  20سال موجب تبدیل خاک کالس  IIIبه کالس II
و طی  40سال موجب تبدیل کالس  IIبه کالس  Iشده است.
همبستگی معنیداری بین کیفیت خاک و عملکرد محصول کنف
( )r=0/89و عملکرد گندم ( )r=0/90مشاهده شدTkaczyk et .
) al. (2018در پژوهشی در  45مزرعه کشاورزی واقع در جنوب
شرقی لهستان طی سالهای  2015تا  2016نشان دادند که بافت
خاک (به ویژه  ،مقدار سیلت و رس) و  pHتآثیر مثبتی (نه همیشه
معنیدار) بر عملکرد گندم زمستانه داشت و فسفر و پتاسیم قابل
استفاده نیز تآثیر مثبتی بر عملکرد گندم زمستانه داشتند ولی
این تآثیر معنیدار نبود.
پژوهشهای انجام گرفته در مورد ارزیابی عملکرد محصول
بهخصوص در ایران نشان میدهد ،که اغلب پژوهشها در سطوح
کوچک و مناطق مرطوب و نیمهمرطوب انجام شده است .لذا،
بررسی تأثیر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک بر عملکرد
گندم آبی در منطقه نیمهخشک استان البرز ضروری است.
بنابراین این پژوهش بهمنظور برآورد عملکرد گندم آبی با استفاده
از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک انجام گرفت و تأثیر
ویژگیهای مؤثر بر عملکرد گندم آبی در منطقه نظرآباد بررسی
شد.

مواد و روشها
خصوصيات منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه شامل محدودهای از کشتزارهای آبی استان
البرز و تحت کشت گندم و ذرت است ،که در ناحیه غرب استان
در شهرستان نظرآباد با وسعتی حدود  26000هکتار در موقعیت
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جغرافیایی  35درجه و  47دقیقه تا  36درجه و  1دقیقه عرض
شمالی و  50درجه و  23دقیقه تا  50درجه و  40دقیقه طول
شرقی قرار دارد .این منطقه حدود  30درصد از اراضی کشاورزی
استان را شامل میشود .منطقه نظرآباد با میانگین بارندگی سالیانه
 238میلیمتر و میانگین دمای سالیانه  14/2درجه سانتیگراد در
اقلیم خشک ( قسمت جنوبی منطقه) و نیمهخشک (قسمت
شمالی منطقه) قرار دارد .منطقه نظرآباد در فصلهای بهار،
تابستان ،زمستان و پاییز  ،1397به ترتیب  109 ،3 ،118و 130
میلیمتر و در مجموع  360میلیمتر بارندگی داشته است .حدود
 60درصد منطقه دارای خاک اینسپتیسول (قسمت شمال
منطقه) و  40درصد دارای خاک اریدیسول (قسمت مرکز و
جنوب منطقه) هستند
نمونه برداری خاک و تجزيه آنها

در این مطالعه از  34مزرعه تحت کشت گندم شهرستان نظرآباد
نمونه خاک از عمق صفر تا  30سانتیمتری در سال زراعی 1397
نمونهبرداری شد (شکل  ) 1و عملکرد دانه گندم بهاره با استفاده
از روش کیلگیری در شبکه یک متر مربعی اندازهگیری شد .پس
از نمونهبرداری ،نمونههای خاک به آزمایشگاه منتقل شد و
ویژگیهای فیزیکی شامل شن ،سیلت ،رس به روش هیدرومتری،

پایداری ساختمان خاک به روش الک تر ،چگالی ظاهری به روش
سیلندر ،چگالی حقیقی به روش پیکنومتر ،تخلخل خاک از طریق
چگالی ظاهری و حقیقی ،رطوبت ظرفیت مزرعهای و رطوبت نقطه
پژمردگی دائم به ترتیب به وسیله صفحات فشاری و غشای
فشاری ،آب قابلاستفاده از طریق اختالف رطوبت ظرفیت مزرعه-
ای و رطوبت نقطه پژمردگی دائم ،هدایت هیدرولیکی اشباع به
روش بار ثابت (برای نمونههای با بافت متوسط) و بار افتان (برای
نمونههای با بافت سنگین) ( )Aria and Mirkhani, 2005اندازه-
گیری شدند .ویژگیهای شیمیایی شامل شوری عصاره اشباع به
وسیله هدایتسنج ،واکنش گل اشباع به وسیله پ .اچ متر ،درصد
کربن آلی به روش والکلی و بلک )،(Walkley and Black, 1934
کربنات کلسیم معادل به روش خنثی سازی با اسید کلریدریک
) ،(Page et al., 1982فسفر قابلاستفاده به روش اولسن ( Olsen
 )et al., 1954و پتاسیم قابلاستفاده به روش استخراج با استات
آمونیوم یک نرمال ،سدیم محلول خاک به وسیله دستگاه فلیم
فتومتر و مقدار کلسیم و منیزیم محلول با استفاده از عصاره اشباع
خاک به روش کمپلکسومتری و از طریق تیتراسیون با  EDTAدر
حضور معرفهای اریوکروم بالکتی و موروکساید (Page et al.,
) ،1982اندازهگیری شدند و نسبت سدیم قابل جذب ( )SARدر
نمونههای خاک محاسبه شد ).(Page et al., 1982

شکل  -1نقشه منطقه موردمطالعه و موقعيت نقاط نمونهبرداری خاک در استان البرز
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ارائه معادلههای برآورد عملکرد گندم

در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی خاک بر عملکرد گندم ،از چهار روش انتخاب داده برای
ارائه معادلههای رگرسیون خطی برآورد عملکرد گندم به شرح زیر
استفاده شد:
روش  :1به منظور کاهش حجم دادهها ،از میان کل ویژگی-
های اندازهگیری شده (جدول  ،)3حداقل ویژگیهای مؤثر بر
عملکرد محصول )MDS( 1که بیشترین تأثیر را بر عملکرد گندم
منطقه دارند ،با استفاده از روش تجزیه به مؤلفههای اصلی)PCA(2
انتخاب شدند .در این روش ،هدف کاهش تعداد متغیرها به یک
مجموعه کوچکتر است ،بهنحویکه این مجموعه کوچک بیشتر
تغییرات موجود در دادهها را توجیه کند و اطالعات موجود در
متغیرها نیز حفظ شود ( .)Mohaghegh and Naderi, 2016قبل
از استفاده از روش تجزیه به مؤلفههای اصلی ،جهت تعیین مناسب
بودن دادهها برای تجزیه به مؤلفههای اصلی از ضریب 3 KMO
استفاده شد .مقدار این ضریب همواره بین صفر و یک متغیر است.
در صورتیکه مقدار آن کمتر از  0/5باشد ،دادهها برای تحلیل
عاملی مناسب نیستند و اگر بین  0/5تا  0/69باشد ،با احتیاط
بیشتر میتوان از دادهها استفاده کرد .اگر بزرگتر از  0/7باشد،
تجزیه به مؤلفههای اصلی در کاهش دادهها مؤثر است .یکی از
فرضهای اساسی در تحلیل عاملی این است ،که بین متغیرها باید
همبستگی وجـود داشـته باشـد .اگـر متغیرهـا مستقل از یکدیگر
باشند ،به کارگیری مدل تحلیل عاملی مناسـب نیــست .آزمون
کرویت بارتلت به ارزیابی همبستگی بین ویژگیها میپردازد .اگر
سطح معنیداری کمتر از  5درصد باشد ،یعنی با سطح اطمینان
 95درصد انجام تحلیـل عاملی مورد تایید است .لذا برای اطمینان
از وجود همبستگی بین متغیرها از آزمون بارتلت استفاده شد
(.)Jolliffe, 1986
برای انتخاب حداقل ویژگیهای مؤثر بر عملکرد محصول،
ابتدا در نسخه  24نرمافزار  ،SPSSمؤلفههای اصلی ( )PCو ارزش
ویژه ( )EVتعیین و همبستگی بین عملکرد و مؤلفههای اصلی
تعیین شد و مؤلفهی اصلی که با عملکرد همبستگی معنیداری
دارد ،انتخاب شدد و معیار انتخاب )SC( 4از رابطه  1به دست آمد.
سپس با توجه به قدر مطلق مقدار  ،SCپارامترهای مناسب در
مؤلفه اصلی انتخاب شدند (جدول .)3
0.5
SC 
)رابطه )1
EV

که در آن ،EV ،ارزش ویژه 5است .ارزش ويژه میزان
وارایانس تبیین شده به وسیله هر عامل را بیان میکند و یکی از
ضوابط پرکاربرد در تعیین تعداد عاملها است .در تحلیل عاملی
ارزش ویژه برابر  1است ،یعنی در تحلیل عاملی مؤلفههای اصلی
که ارزش ویژه آنان کمتر از  1است ،به عنوان عاملهایی هستند
که از نظر آماری معنیدار نیست و باید از تحلیل کنار گذاشته
شود.
پس از انتخاب ویژگیهای مؤثر بر عملکرد گندم شامل
رس ،پایداری ساختمان ،چگالی ظاهری ،تخلخل ،واکنش ،کربن
آلی ،کربنات کلسیم معادل ،فسفر قابل استفاده ،آهن و مس خاک،
با استفاده از رگرسیون خطی در محیط  SPSS 24معادله اول با
تمام ویژگیهای انتخابی حاصل از تجزیه به مؤلفههای اصلی ایجاد
شد (جدول .)4
روش  :2پس از انتخاب ویژگیهای انتخابی حاصل از تجزیه
به مؤلفههای اصلی ،با استفاده از رگرسیون خطی گام به گام،
ویژگیهایی شامل رس ،تخلخل  ،واکنش ،کربنات کلسیم معادل،
فسفر قابل استفاده و مس انتخاب و معادله دوم ارائه شد.
روش  :3همبستگی بین عملکرد گندم و ویژگیهای اندازه-
گیری شده خاک بررسی شد و ویژگیهایی شامل شوری ،کربنات
کلسیم معادل ،فسفر قابل استفاده ،آهن و روی که همبستگی
معنیداری با عملکرد گندم داشتند ،انتخاب و با استفاده از
رگرسیون خطی ،معادله سوم ارائه شد.
روش  :4از تمام ویژگیهای اندازهگیری شده استفاده شد و
با روش رگرسیون خطی معادله چهارم ایجاد شد.
ارزيابی معادلههای برآورد عملکرد گندم

روابط چهارگانه بین عملکرد گندم و ویژگیهای مختلف خاک در
 34داده عملکرد گندم و  680داده ویژگیهای خاک استخراج
شد .برای ارزیابی معادلههای برآورد عملکرد گندم از آمارههای
میانگین هندسی نسبت خطا ،)GMER( 6انحراف معیار هندسی
نسبت خطا ،)GSDER( 7ریشه میانگین مربعات خطای نرمال
شده )NRMSE( 8و ضریب تبیین ( )R2از معادلههای زیر استفاده
شد.
φp
ε
φm
(رابطه )2
(رابطه )3

1 n

GMER  exp   Ln ( εi ) 
 n i 1


1. Minimum Data Set

5 Eigen Value
6 Geometric MeanE Ratio
7 Geometric Standard Deviation of the Error Ratio

4 Selection Criterion

8 Normalized Root Mean Squared Eerror

2. Principal Component Analysis
3. Kaiser-Meyer-Olkin
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(رابطه )4

نتايج و بحث

 1 n
2
GSDER  exp 
[Ln ( εi ) - Ln (GMER)]2 

 n - 1 i 1


ويژگیهای خاک کشتزارها

1

2

) 𝑝𝜑∑𝑛 (𝜑 −

𝑚 𝜑(𝑅2 = 1 − ∑𝑛𝑖=1

(رابطه )5

̅ 𝑚)2
𝜑𝑚 −
2

𝑖=1

𝑛

) 𝑝𝜑√∑𝑖=1(𝜑𝑚−
2

(رابطه )6

𝑚̅
𝜑

= 𝐸𝑆𝑀𝑅𝑁

که در آنها ، ε ،نسبت خطا φ p ،مقادیر برآورد شده، φ m ،
مقادیر اندازهگیری شده ،𝜑̅𝑚 ،میانگین مقادیر اندازهگیری شده،
 ،nتعداد نمونهها است.
اگر مقدار  GMERمساوی یک باشد ،نشاندهنده تطبیق
کامل بین مقادیر برآوردی و اندازهگیری شده است .مقدار کوچکتر
از یک ،نشاندهنده برآوردهای کمتر 1است و مقدار بزرگتر از یک،
نشاندهنده برآوردهای بیشتر 2است .بنابراین بهترین معادله،
معادلهای است که دارای  GMERنزدیک به یک و GSDER
کوچک است (میرخانی و سعادت .)1384 ،مقدار آماره NRMSE
کمتر از  0/2 – 0/3 ،0/1 – 0/2 ، 0/1و بزرگتر از  0/3به ترتیب
نشان دهنده برآورد دقیق ،مناسب ،متوسط و ضعیف است.

جدول ( )1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گندم
را در نمونههای اندازهگیری شده نشان میدهد .نتایج نشان داد،
که منطقه مورد مطالعه دارای محدوده وسیعی از خاکهای شنی
تا رسی است .با توجه به میانگین رس ،سیلت و شن ،بیشتر نمونه-
ها دارای بافت لوم و لوم رسی هستند pH .خاکهای منطقه دارای
محدوده  7/56 -8/47و میانگین حدود  8است .نظر به اینکه pH
مطلوب برای رشد گندم  7است ،لذا  pHمنطقه باالتر از حد
مطلوب برای رشد گندم است .منطقه مورد مطالعه از نظر مقدار
آهن ،روی ،منگنز ،بر ،مس ،پتاسیم قابل استفاده ،شوری و
سدیمی بودن محدودیتی برای رشد گندم ندارد .فسفر خاکهای
منطقه در محدوده  4/2 -27/6و میانگین  12/54است که نشان
میدهد فسفر خاکهای منطقه کمتر از حد بحرانی فسفر برای
رشد گندم ( 15میلیگرم بر کیلوگرم) است.

جدول  -1ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاک و عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم در نمونههای اندازهگيری شده در کشتزارهای گندم ()n=34
ویژگیهای خاک

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

کشیدگی

چولگی

شن ()%
سیلت ()%
رس ()%
-3
چگالی ظاهری ( )gr.cm
تخلخل ()%
پایداری ساختمان خاک ()cm
آب قابل استفاده ()%
واکنش خاک
هدایت الکتریکی ()dS/m
کربن آلی ()%
کربنات کلسیم معادل ()%
نسبت سدیم قابل تبادل
فسفر قابل استفاده ()mg.kg-1
پتاسیم قابل استفاده ()mg.kg-1
آهن ()mg.kg-1
مس ()mg.kg-1
منگنز ()mg.kg-1
بر ()mg.kg-1
روی ()mg.kg-1
عملکرد دانه گندم ()kg.ha-1
وزن هزار دانه ()g
وزن دانه در خوشه ()g

17/50
4/00
10/00
1/31
35/99
0/00
3/30
7/56
0/78
0/57
8/30
0/48
4/20
143
1/70
0/66
2/56
0/00
0/30
2750
22/45
1/10

86/00
48/50
45/00
1/72
52/17
1/60
18/18
8/47
4/33
1/21
29/80
11/08
27/6
810
9/22
3/38
19/88
7/46
2/66
10500
53/05
2/31

37/00
34/51
28/49
1/49
44/77
0/70
13/02
8/00
2/01
0/88
16/32
2/94
12/54
381/35
5/29
1/84
9/58
2/23
1/02
6016/2
40/33
1/60

15/99
9/54
8/98
0/10
3/75
0/39
3/90
0/17
1/00
0/17
4/23
2/07
6/3
177/65
2/06
0/57
3/58
1/34
0/62
1750/01
7/50
0/32

2/25
3/39
-0/64
-0/44
-0/18
0/18
0/57
1/78
0/12
-0/61
2/23
6/77
-0/07
-0/23
-0/98
0/89
1/07
6/11
1/07
0/00
-0/07
-0/07

1/38
-1/56
0/01
0/29
-0/28
0/44
-0/89
0/06
0/95
0/07
0/33
2/26
0/68
0/80
0/17
0/61
0/81
1/45
1/32
0/40
-0/61
0/49

تغييرات عملکرد گندم

با توجه به اینکه منطقه مورد مطالعه از نظر ویژگیهای فیزیکی
و شیمیایی خاک دارای تغییرات مکانی زیادی است ،محدوده
1-Underestimate

عملکرد گندم در منطقه بین  2750تا  10500کیلوگرم در هکتار
با میانگین عملکرد  6600کیلوگرم در هکتار است.

2-Overestimate

ميرخانی و همکاران :استفاده از ويژگیهای خاک برای برآورد 1233 ...

( )r=0/38و کربنات کلسیم معادل ( )r=0/41دارد .همچنین وزن
دانه در خوشه همبستگی معنیداری با شن ( ،)r=0/36روی
( )r=0/45و مس ( )r=0/43دارند .همبستگی بین عملکرد و اجزای
عملکرد نیز نشان میدهد ،که بین عملکرد و وزن هزاردانه
( )r=0/57و وزن دانه در خوشه ( )r=0/70همبستگی معنیداری
( )p>0/01وجود دارد که با نتایج Torabian and Maghsoudi
) (2014مبنی بر همبستگی معنیدار بین وزن هزار دانه و عملکرد
دانه گندم مطابقت دارد .بین ویژگیهای اندازهگیری شده،
بیشترین همبستگی بین آب قابل دسترس با ذرات شن (،)r=0/89
سیلت ( ،)r=0/84رس ( )r=0/70و کربن آلی ( )r=0/71است.

تأثير ويژگیهای خاک بر عملکرد گندم

همبستگی بین ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد و
اجزای عملکرد گندم آبی (جدول  )2نشان میدهد ،که از بین
ویژگیهای خاک ،فسفر قابل استفاده ( ،)r=0/35آهن (،)r=0/31
روی ( ،)r=0/32شوری ( )r=0/37و کربنات کلسیم معادل
( )r=0/30همبستگی معنیداری در سطح یک درصد با عملکرد
دانه گندم دارند .کمترین همبستگی عملکرد گندم با ذرات سیلت
( )r=0/02و شن ( )r=0/05و بیشترین همبستگی را با شوری
( )r=0/37و فسفر قابل استفاده ( )r=0/35دارد .وزن هزار دانه
همبستگی معنیداری با فسفر قابل استفاده ( ،)r=0/40پایداری
ساختمان خاکدانه ( ،)r=0/38بر ( ،)r=0/37شن ( ،)r=0/38رس
1

SAR Yield WTG WGS

0

**/43

1

0

0/00 -0-/12 0/16 /700

1

0

/43

0

0/36 -0/31 -0-/33 0/36 0/36 -0-/19 -0/27 -0/22 -0/26 -0/04 0/-03 0/24 -0/33 -0/31 /45

S

d
*
*
*
**
WT
0/38* -0/30 0/38* -0/19 0/23 0/38* -0/33 0/07 -0/04 -0/22 0/41
- 0/40 0/02 -0-/28 0/26 -0/25 -0/27 0/37 0/00 /57
G
*
**
**
**
WG

*
*
*
*
*
Yiel 0/05 0/02 -0/11 -0/15 -0/13 0/16 -0/11 -0/28 0/37
0 -0/17 0/30 0/35 -0/10 0/31 0/32 -0/22 -0/05 -0/21 0/26

1
B

SAR 0/09 -0/24 0/10 -0/07 0/05 0/12 -0/17 -0/06 /52** -00/04 -00/06 -0/17 0-/05 -00/23 -0/06 -0/13 0/03 -0/06

1
Mn -0/03 0/005 0/000 0/13 -0/11 -00/02 -00/01 0/32* 0/20 -0/13 -0/13 -0/15 0.0 0/023 0/10 0/27

1
0/-14 0/20 0/10 0/23
0/03 -0/01 -00/04 0/02 0/00 -0/05 0/10
Zn

Cu -0/64** /43** /68** 0/21 -0/21 /42** /45** -0-/18 -0/04 0/26 -0/11 -0/23 0/-19 /68** -0/01

1
0/15

1

*0/39
*0/33

Fe -0/41** 0/18 /54** 0/14 -0/19 0/13 0/31* 0/16 0/37* 0/34* 0/26 -0/07 -0/07

1
Kava -0/12 0/-03 0/24 0/10 -0/16 0/-00 -0-/03 0/03 -0/02 -0/02 -0/09 0/27

1
1
0

0/08 -0/14 0/012
0

TN -0/19 -0/02

*
*
*
*
PV
ava 0/35 0/40 -0/21 -0/10 0/04 0/39 0/29 0/38 -0/15 -0/13 /17
0

**0/23 -0/04 /64

1

*0/35
*0/37

OC -0/55** 0/34* /62** 0/02 -0/04 /46** /71** 0-/00
0 0/05

1
**
EC -0/24 0-/23
0 0/19 0/-21 -0/19 0/-18 0/-24 /55

1
**
*
*
*
*
pH 0/38* /47
0 -00/18 0/36
0 0/30
0 0/-30
0 0/36

1
1
-0/24
F

MW -0/54** /41** /53- ** 0-/03
0 -0/02

1
**/98

1

*0/36
*0/35

*
*
Bd -0/35* 0/30
0 0/30

1
**/49

1

**Clay -0/86

**Silt -0/87

Sand

D
AW
**-0/89** /840** /700** /47** /47** /44

D

1

*
**
**
**
-0/19 -0/05 0/39* -0/09 0/03 0/11 0/16 0/31
- -0/20 /44 /52 -0/03 0/17 /46 -0/24 0/19 -0/10 1

B
Mn
Cu
Zn
Fe
OC TNV Pava Kava
EC
pH
MW AW
F
Silt Clay Bd
Sand

جدول -2همبستگی بين ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاک و عملکرد گندم در نمونههای اندازهگيری شده در کشتزارهای گندم

عالئم استفاده شده در جدول ( )2عبارتند از :Pava :فسفر قابل استفاده :Kava ،پتاسيم قابل استفاده :pH ،واکنش :TNV ،کربنات کلسيم معادل :Fe ،آهن :Zn ،روی :Cu ،مس:Mn ،
منگنز :B ،بور :EC ،شوری :SAR ،نسبت سديم تبادلی :OC ،کربن آلی :Silt ،سيلت :Clay ،رس :BD ،چگالی ظاهری :F ،تخلخل :AW ،آب قابل دسترس :MWD ،پايدار ساختمان
خاکدانه :WTG ،وزن هزار دانه :WGS ،وزن دانه در خوشه و * و ** به ترتيب معنیداری در سطح يک درصد و  5درصد است.

انتخاب مؤلفههای اصلی عملکرد گندم

با توجه به نتایج جدول ( ،)3مقادیر  KMOباالتر از  0/5است و
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آزمون بارتلت در سطح  0/1درصد معنیدار است و نشان میدهد
که دادهها برای تجزیه به مؤلفههای اصلی مناسب هستند.

ارزش ویژه ( )EVبزرگتر از یک هستند.

جدول  -3تست بارتلت و KMO

0/58

(KMO) Kaiser-Meyer-Olkin

آزمون کرویت
بارتلت

آماره کای اسکوار
درجه آزادی
معنیداری

1

247/75
55
0/0001

شکل ( ،)2نمودار سنگریزهای اجزای مؤلفههای اصلی و
جدول ( ،)4ماتریس مؤلفهها ،مقادیر معیار انتخاب مؤلفهها ()SC
و ضریب همبستگی عملکرد با مؤلفهها را نشان میدهند .با توجه
به نتایج نمودار سنگریزهای و جدول ( ،)4چهار مؤلفه دارای مقدار

شکل  -2نمودار سنگريزهای اجزای مؤلفههای اصلی

جدول  -4نتايج تجزيه به مؤلفهها ،مقادير معيار انتخاب مؤلفهها و ضريب همبستگی عملکرد با مؤلفهها

مؤلفهها
ضریب همبستگی پیرسون بین عملکرد دانه گندم و ویژگیهای خاک
ارزش ویژه ()EV
درصد تجمعی واریانس
معیار انتخاب ()SC
فسفر قابل استفاده
مس
واکنش
کربنات کلسیم معادل
آهن
درصد کربن آلی
پایداری ساختمان خاکدانهها
چگالی ظاهری
تخلخل
رس
شوری

با توجه به نتایج بدست آمده (جدول  )4و بررسی ضریب
همبستگی پیرسون بین عملکرد گندم و مؤلفههای اصلی ،مؤلفه
اول با ضریب همبستگی پیرسون  0/36با معنیداری در سطح
پنج درصد انتخاب و معیار انتخاب ( )SCمحاسبه شد .سپس با
توجه به مقدار عددی معیار انتخاب ( ،)0/27ویژگیهای مناسب
شامل فسفر قابل جذب ،درصد رس ،شوری ،کربنات کلسیم
معادل ،پایداری ساختمان خاکدانهها ،اسیدیته ،کربن آلی ،چگالی
ظاهری ،مس ،آهن و تخلخل انتخاب شدند .جدول ( ،)5معادله-
های رگرسیونی خطی ایجاد شده با استفاده از چهار سری ویژگی
انتخاب شده را نشان میدهد.
با توجه به نتایج جدول ( ،)5سه معادله اول در سطح یک
1. Approx. Chi-Square

1
*-0/36
3/44
31/25
0/27
-0/37
0/71
-0/38
0/34
0/58
0/62
0/61
0/54
-0/56
0/89
0/22

2
0/14
2/25
51/72
0/33
0/72
0/49
0/53
0/45
-0/53
0/46
-0/63

3
-0/04
1/70
67/18
0/38
0/51
-0/56
0/62
-0/67
-

4
-0/15
1/44
80/25
0/42
-0/56
0/68
-0/44
0/48
0/44

درصد و معادله چهارم در سطح پنج درصد نشانگر رابطهی معنی-
دار بین عملکرد گندم و ویژگیهای خاک است .ضریب رگرسیون
معادلههای بدستآمده بهترتیب  0/48 ،0/64 ،0/63و  0/78است.
با توجه به مقادیر ضریب تبیین (جدول  ،)5نتایج برآورد در معادله
چهارم بهتر از دیگر معادلهها است ،ولی بهدلیل تعداد متغیرهای
ورودی بیشتر و هزینهبر بودن اندازهگیری آنها ،پیشنهاد نمی-
شود .ضریب تبیین معادله سوم نیز پایین است .بین دو معادله
اول ،با توجه به مقادیر آمارههای ارزیابی مشابه و نزدیک این
معادلهها ،معادله دوم ،بهدلیل تعداد پارامترهای ورودی کمتر
پیشنهاد میشود ولی از معادله اول هم در صورت وجود اطالعات
الزم میتوان استفاده کرد.
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جدول  -5معادلههای رگرسيونی ايجادشده برای برآورد عملکرد گندم آبی (کيلوگرم در هکتار)

مدل

معادله رگرسیونی

1

*

ضریب رگرسیون ()R2

df

ارزش

P

روش

16770/95 + 177/42 Pava – 2440/03 Cu – 5260/63 pH – 277/68
TNV + 156/49 Fe – 698/92 OC – 384/87 MWD + 9496/64 Bd +
413/52 F + 150/83 Clay

0/66

10

0/001

Enter

2

40602/87 + 169/07 Pava – 1903/30 Cu – 4941/69 pH – 237/39
TNV + 143/82 F + 132/11 Clay

0/64

6

0/0001

Stepwise

3

5501/12 + 114/31 Pava – 147/81 TNV - 74/74 Fe + 624/89 Zn +
625/29 EC

0/48

5

0/002

Enter

4

19086/47 + 243/01 Pava – 114/46 Mn – 1683/36 Cu – 5868/49 pH
– 276/74 TNV + 254/87 SAR + 281/45 Fe – 175/19 Zn + 324/17
EC + 7597/63 OC + 235/48 B – 1/37 Kava– 510/66 MWD +
11702/58 BD + 281/46 F + 180/85 Silt+ 67/13 Clay – 591/63 AW

0/78

18

0/022

Enter

* :Pava :فسفر قابل استفاده :Kava ،پتاسيم قابل استفاده :pH ،واکنش :TNV ،کربنات کلسيم معادل :Fe ،آهن :Zn ،روی :Cu ،مس :Mn ،منگنز :B ،بور:EC ،
شوری :SAR ،نسبت سديم تبادلی :OC ،کربن آلی :Silt ،سيلت :Clay ،رس :BD ،چگالی ظاهری :F ،تخلخل :AW ،آب قابل دسترس :MWD ،پايدار ساختمان
خاکدانه.

در معادله پیشنهادی (معادله دوم) ،رس ،مس ،فسفر قابل
استفاده ،کربنات کلسیم معادل ،واکنش و تخلخل به ترتیب با
ضرایب استاندارد شدهی ،-0/574 ،0/609 ،-0/624 ،0/678
 -0/466و  0/309در برآورد عملکرد گندم مؤثر هستند ،که درصد
رس بیشترین و تخلخل کمترین ضریب را دارند .با توجه به مقادیر
میانگین فسفر خاک ( 12/54میلیگرم بر کیلوگرم) که کمتر از
حد بحرانی فسفر برای رشد گندم (  15میلیگرم بر کیلوگرم)
است ،لذا فسفر بدلیل تأثیر بر رشد و پنجهزنی و افزایش عملکرد
به عنوان ویژگی مؤثر در برآورد عملکرد گندم وارد مدل شده
است Tkaczyk et al. (2018) .در پژوهشی در جنوب شرقی
لهستان نشان دادند ،که افزایش فسفر و پتاسیم موجب افزایش
عملکرد دانه گندم میشود Rezaei and Hemati (2012) .در
تحقیقی در شهرستان اراک نشان دادند که بین عملکرد گندم و
مقدار فسفر قابل جذب همبستگی معنیداری ( )r=0/44در سطح
یک درصد وجود دارد Gaj et al. (2013) .طی پژوهشی در اراضی
کشاورزی لهستان نشان دادند که در اراضی کشاورزی با فسفر و
پتاسیم کافی نیز افزایش فسفر و پتاسیم موجب افزایش عملکرد
گندم زمستانه شده است.
مقدار مس در خاکهای منطقه بهطور میانگین 1/84
میلیگرم بر کیلوگرم است .با توجه به مقادیر میانگین مس خاک
که بیشتر از حد بحرانی مس برای رشد گندم (  0/5میلیگرم بر
کیلوگرم) است ،لذا مس موجب تأثیر منفی در افزایش عملکرد
گندم شده است .مقدار  pHخاکهای منطقه دارای محدوده
 7/56 -8/47و میانگین حدود  8است و  pHمطلوب برای رشد

گندم  7است .لذا  pHباالی خاکهای منطقه موجب تأثیر منفی
در عملکرد گندم شده است .همچنین  pHباالی خاک بهدلیل
تأثیر بر کاهش جذب فسفر خاک ،بر عملکرد گندم تآثیر منفی
گذاشته است ،که با نتایج ( Tkaczyk et al. (2018مبنی بر تآثیر
 pHخاک از اسیدی به قلیایی بر افزایش عملکرد مطابقت دارد.
تخلخل خاک با تأثیر بر تهویه خاک بر عملکرد گندم مؤثر
است ،لذا این ویژگیها به عنوان یکی از ویژگیهای مهم در برآورد
عملکرد گندم به مدل وارد شده است Mirkhani (2013) .در
پژوهشی نشان داد ،که تراکم خاک تأثیر معنیداری ()p>0/01
بر افزایش چگالی ظاهری ،هدایت هیدرولیکی و تخلخل و کاهش
عملکرد دانه گندم دارد ،بطوری که کمترین مقدار چگالی ظاهری،
تخلخل ،هدایت هیدرولیکی در تیمار بدون تراکم و بیشترین مقدار
آن در تیمار  20درصد تراکم مشاهده شد .شکل ( ،)3همبستگی
بین عملکرد گندم اندازهگیری شده و برآورد شده را در مزارع مورد
مطالعه نشان میدهد.
نمودار همبستگی بین مقادیر عملکرد گندم اندازهگیری-
شده و برآوردشده با استفاده از معادلههای مختلف نشان میدهد،
که مدل  )R2 =0/66( 1و مدل  )R2 =0/64( 2همبستگی مشابهی
دارند و بیشترین همبستگی در مدل  )R2 =0/78( 4و کمترین
همبستگی در مدل  )R2 =0/48( 3مشاهده شد .جدول (،)6
مقادیر میانگین هندسی نسبت خطا ) ،(GMERمیانگین هندسی
انحراف معیار نسبت خطا ) ،(GSDERمقادیر ریشه میانگین
مربعات خطای نرمال شده ( )NRMSEو ضریب تبیین ( )R2را
نشان میدهد.
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Model 1

Model 2

8000
6000
4000
2000

مقدار اندازه گیری شده ()kg/h

R2=0.64

10000

R2=0.66

10000
8000
6000
4000

مقدار اندازه گیری شده ()kg/h

12000

12000

2000

مقدار برآورد شده ()kg/h

مقدار برآورد شده ()kg/h
Model 3

Model 4

8000
6000
4000

مقدار اندازه گیری شده ()kg/h

R2=0.78

10000

R2=0.48

10000
8000
6000
4000

مقدار اندازه گیری شده ()kg/h

12000

12000

2000

2000

مقدار برآورد شده ()kg/h

مقدار برآورد شده ()kg/h

شکل  -3مقدار عملکرد گندم اندازهگيری شده در برابر عملکرد برآوردشده با استفاده از معادلههای مختلف
جدول  -6آمارههای ارزيابی معادلههای ايجادشده

معادله

NRMSE

GSDER

GMER

1
2
3
4

0/17
0/17
0/21
0/14

1/18
1/19
1/24
1/16

0/99
0/99
0/98
0/99

با توجه به نتایج آمارههای ارزیابی معادلههای ارائه شده
(جدول  )6تمامی معادلهها دارای میانگین هندسی نسبت خطا
) (GMERنزدیک به یک و میانگین هندسی انحراف معیار نسبت
خطا ) (GSDERکوچک و نزدیک به یک هستند ،که نشان دهنده
اعتبار خوب معادلههای ارائه شده است .همچنین مقادیر GMER
کمتر از یک است ،که نشان دهنده برآوردهای کمتر از مقادیر
اندازهگیری شده است .مقادیر ریشه میانگین مربعات خطای نرمال
شده ( )NRMSEدر معادلههای ارائهشده به ترتیب برابر ،0/17
 0/19 ،0/17و  0/14هستند که نشان دهنده برآورد خوب
معادلههای ایجادشده است.

نتيجهگيری
با توجه به اینکه خاک منطقه مورد مطالعه از نظر ویژگیهای
فیزیکی و شیمیایی دارای تغییرات مکانی زیادی است ،لذا
محدوده عملکرد گندم در منطقه بین  2750تا  10500کیلوگرم
در هکتار است .بین عملکرد گندم با فسفر قابل استفاده ،کربنات
کلسیم معادل ،شوری ،آهن و روی خاک همبستگی معنیداری
وجود دارد .نتایج ارزیابی معادلهها با استفاده از آمارههای میانگین
هندسی نسبت خطا ( ،)GMERانحراف استاندارد هندسی نسبت
خطا ( ،)GSDERجذر میانگین مربعات باقیمانده نرمال شده
( )NRMSEو ضریب تبیین ( )R2نشان داد ،که معادله ارائه شده
با استفاده از مقادیر رس ،فسفر قابل استفاده ،مس ،تخلخل،
کربنات کلسیم معادل و واکنش ،مناسبترین معادله برای تعیین
عملکرد گندم آبی است و با استفاده از حداقل ویژگیها میتوان
برآورد قابل قبولی داشت و استفاده از ویژگیهای بیشتر هزینهبر
است .لذا در مناطقی با شرایط اقلیمی و ویژگیهای فیزیکی و
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شیمیایی خاک مشابه منطقه مورد مطالعه میتوان بر اساس
.معادله پیشنهادی عملکرد گندم را در حد قابل قبول برآورد کرد
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