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ارزيابیحاصلخيزیخاک...

مقدمه
افزای��ش عملکرد گیاهان زراعی تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله 
مش��خصات خاک اس��ت. از جمله ویژگی های خاک می توان به عناصر 
غذایی موجود در خاک اش��اره کرد )1(. تعیین درجه حاصلخیزي خاک 
براي مش��خص کردن میزان کود دهي بسیار مهم است )5(. بدون توجه 
به میزان حاصلخیزی خاک، با مصرف نادرس��ت کود های ش��یمیایی نه 
تنها عملکرد کیفی و کمی محصوالت باال نمی رود، بلکه باعث می شود 
تعادل عناصر غذایی در خاک به هم خورده و مس��ائل زیس��ت محیطی 
نیز مطرح ش��ود )6(. با توجه به موارد باال تهیه نقشه حاصلخیزی خاک 
ضروری اس��ت. عواملی که در حاصلخیزی خ��اک مورد مطالعه قرار مي 
گیرند در طبیعت به طور پیوس��ته تغییر مي کنند، بنابراین بررس��ي آن 
ها با اس��تفاده از منطق بولین )صفر و ی��ك( منجر به نتایج مبهم و غیر 
دقیقي نسبت به روش فازی مي شود. در نتیجه استفاده از مدل فازي به 
عنوان یك تکنیك مفید براي تهیه نقشه حاصلخیزي خاک پیشنهاد مي 
ش��ود )19(. مطالعات زیادی در زمینه ی حاصلخیزی خاک با اس��تفاده 
از تکنیك فازی انجام ش��ده اس��ت. در س��ال 1998 با دو مدل فازی و 
دو ارزش��ی، حاصلخیزی خاک برای کش��ت برنج در آالسکا با استفاده از 
اطالعات 384 مزرعه )در مس��احت 19 هکتار( مورد مطالعه قرارگرفت. 
نتایج نشان داد که 97 درصد از خاک منطقه مورد مطالعه دارای کمبود 
عناصر فس��فر .پتاسیم و روی اس��ت )11(. در سال 2000 با بکارگیری 
تکنی��ك فازی، حاصلخیزی خاک مورد بررس��ي ق��رار گرفت. داده های 
ورودی شامل میزان مواد آلی و پتاسیم بود. نتایج نشان داد که استفاده 
از تاب��ع عضویت ف��ازی1 به منظور تعیین طبق��ات حاصلخیزی خاک از 
دقت خوبی برخوردار اس��ت )15(. در س��ال 2004 با مطالعه حدود 81 
هزار هکت��ار از اراضی منطقه گایو چین ارزیابی کمی حاصلخیزی خاک 
برای کش��ت محصوالت عمده زراعی با استفاده از تکنیك فازی و روش 
تحلی��ل سلس��له مراتبی2 در محی��ط GIS3 انجام ش��د و نتایج با روش 

ارزیابی اراضی وزارت کش��اورزی چین4 مقایس��ه گردید. نتایج نشان داد 
که استفاده از تکنیك فازی برای تعیین حاصلخیزی خاک از دقت خوبی 

برخوردار است )19(.
منطق فازي براي اولین بار در س��ال 1965 به وسیله ی پروفسور لطفي 
زاده، استاد علوم کامپیوتر دانشگاه برکلي کالیفرنیا ارائه شده است )18(. 
بح��ث منطق فازي با مفه��وم مجموعه هاي فازي آغاز گردید، که در آن 
یك مجموع��ه فازي به صورت مجموعه اي بدون مرز مش��خص تعریف 
مي ش��ود. این تابع درجه اي بین 0 تا 1 را ش��امل مي شود. مفهوم تابع 
عضوی��ت از اهمیت ویژه اي در تئوري مجموعه هاي فازي برخوردار مي 
باشد، چرا که تمام اطالعات مربوط به یك مجموعه فازي به وسیله تابع 
عضوی��ت آن توصیف و در تم��ام کاربرد ها و مس��ایل مربوط به تئوري 
مجموعه هاي فازي از آن استفاده مي گردد. در واقع به تابعي که میزان 
درج��ه عضویت عناصر مختلف را به یك مجموعه نش��ان مي دهد، تابع 

عضویت گویند )17(.
تابع عضویت در مدل فازي به صورت معادله 1 تعریف مي شود. 

معادله 1
تابع عضویت است که درجه عضویت x را در مجموعه A تعریف مي 
کند. مقداري که این تابع عضویت ها اتخاذ مي کنند بین 0 تا 1 است.

تجزی��ه و تحلی��ل داده ه��اي منطق��ه م��ورد مطالعه برای تهیه نقش��ه 
 GIS انجام ش��د. مهمترین کاربرد GIS حاصلخیزی خ��اک در محیط
بازیابي اطالعات از منابع مختلف، تبدیل هندس��ي آن ها، مدل س��ازي 
و همپوش��اني نقشه ها روي یکدیگر می باش��د. نمونه اي از خصوصیات 
مکان��ي مهم موج��ود در GIS که براي تصمیم گی��ري در ارزیابي حائز 
اهمیت هس��تند مي توان به محاس��به فاصله ها و س��طوح اش��اره کرد 
)GIS .)12 نقش بس��یار مهمي در یك فرآین��د کامل تصمیم گیري و 
 طبق��ه بندی داده ها و تصمیم س��ازي و تلفی��ق داده ها در محیط های 

سامانه های اطالعات جغرافیایی دارد)10(. 

Agronomy Journal (Pajouhesh & Sazandegi) No 96 pp: 111-123

Soil fertility evaluaion for wheat cultivation by fuzzy theory approache and compared with boolean method  and 
soil test method in gis area
By:  Marzieh Mokarram. Dept. of Remote Sensing – Member of Young Researcher Club of Islamic Azad University 
of Safashahr, Iran. (Corresponding Author; Tel: +989178020115), Mehdi Bardideh, Expert of Agriculture Jahad , 
Provinence of Fars.
 The main purpose of this study is to prepare soil fertility maps for Wheat using Fuzzy classification in Zarghan area, 
Fars province. In the present study, seven soil parameters, such as Copper (Cu), Iron (Fe), Manganese (Mn), Zinc (Zn), 
Organic mater (OC), Potassium (K), Phosphor (P) are chosen for fertility analysis and thematic maps are developed 
for each of the parameters with IDW model. Different Fuzzy membership functions obtained from the literature were 
employed and the weights for each parameter were calculated according to an Analytic Hierarchy Process (AHP) that 
relies on pair wise comparisons. The results with the Fuzzy theory showed 17% of the study area as highly fertility 
for wheat 40 % as moderately fertility, 13% as weak fertility. For determine accuracy soil fertility map used kappa 
coefficient.  Based on the results it has been concluded that Fuzzy method allows obtaining results that seems to be 
corresponded with the current conditions in the area.

Key words: Fertility, Fuzzy Method, Analytic Hierarchy process, Inverse Distance Weighted, Boolean, Soil test, GIS.
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در این مطالعه سعی بر آن است تا نقشه ی حاصلخیزی خاک برای گیاه 
گندم تهیه ش��ود. با توجه به اینکه استان فارس حدود یك هفتم گندم 
تولیدی کش��ور را به خود اختصاص می دهد، تهیه نقش��ه حاصلخیزي 
خاک برای کش��ت گن��دم در منطقه مورد مطالعه ض��روري به نظر مي 
رس��د )5(.گندم از قدیمي ترین و پر مصرف ترین گیاه زراعي جهان مي 
باش��د )7(. سازمان خواربار جهاني سطح زیر کشت گندم در دنیا را بالغ 
بر 215 میلیون هکتار با متوس��ط عملکرد 2/245 تن در هکتار گزارش 
کرده اس��ت. بر این اس��اس تولید جهاني گندم بالغ بر 500 میلیون تن 
در س��ال برآورد مي گردد. )7(. ش��انزده عنصر شیمیایي که عمدتاً برای 
رویش گیاه ضروري تش��خیص داده ش��ده اند، عبارتن��د از: آهن، روي، 
مس، منگنز،  مولیبدن، بر، کلر، کربن، هیدروژن، اکس��یژن، ازت، فسفر، 
پتاس��یم، کلس��یم، منیزیم، گوگرد )6(. از بین این عناصر طی آزمایش 
های چند سال اخیر و مخصوصا نتایج حاصل از آزمایش های تعیین حد 
بحرانی گندم در کل کشور و در چهار سال گذشته که در بیش از 2600 
مزرعه با موفقیت انجام گرفت، عناصر مورد نیاز برای کشت گندم و حد 
بحرانی آن ها مش��خص شده است. بر این اساس هفت عنصر براي رشد 

گندم نسبت به دیگر عناصرضروري تشخیص داده شده اند )7(.
ب��ا توجه ب��ه اینکه مدل فازی با به کارب��ردن پارامتر هاي کمتر و صرف 
وق��ت و هزینه کمتر از دقت باالیي براي تهیه نقش��ه حاصلخیزي خاک 
برخوردار اس��ت )17(، در این مطالعه س��عی بر آن است تا با استفاده از 
س��امانه فازي در محیط GIS نقش��ه حاصلخیزی خ��اک منطقه زرقان 

استان فارس برای کشت گندم تهیه گردد.

موادوروشها
منطقه مورد مطالعه بخش زرقان می باش��د که در شمال شهرستان 
ش��یراز در استان فارس واقع شده است و ش��امل 34 دهستان از جمله 
زرقان، بند امیر، و رحمت آباد مي باش��د.این منطقه در طول جغرافیایي 
52 درج��ه و 34 دقیق��ه ال��ي 52 درج��ه و 50 دقیقه ش��رقي و عرض 
جغرافیای��ي 29 درج��ه و 40 دقیقه الي 25 درجه و 52 دقیقه ش��مالي 
واقع گردیده است. در این مطالعه حاصلخیزي خاک هاي دهستان های 
رحم��ت آباد و بند امیر به وس��عت 47/300 هزار هکتار مورد بررس��ي 

ق��رار گرفت )ش��کل 1(. اطالعات مورد نیاز ش��امل غلظت مس، منگنز، 
آهن، روی، فس��فر، پتاسیم، و میزان مواد آلی است )7(، که این داده ها 
به وس��یله ی سازمان جهاد کشاورزی اس��تان فارس در سال 1386 در 
منطقه مذکور اس��تخراج گردیده است )2(. خالصه اي از آمار داده هاي 

منطقه مورد مطالعه در جدول 1 آمده است:
ابتدا براي هر یك از این پارامتر ها نقشه ی رستری تهیه شد. برای 
تهیه نقش��ه ی رس��تری از روش IDW5 یا اصطالحاً وزن دهی عکس 
فاصله که در آن نقاط نس��بت به هم بر اس��اس عکس فاصله وزن دهی 

می شوند، استفاده شد.
با توجه ب��ه اینکه ویژگی های موثر در تعیین حاصلخیزی خاک در 
طبیع��ت به طور پیوس��ته تغییر مي کنند، بنابرای��ن از روش فازی برای 
تهیه نقشه حاصلخیزی خاک استفاده شد )15 ، 19(. مجموعه ی فازي 
به وسیله ی تابعي در بازه ي ]1-0[ تعریف مي شود. به هر عضو از یك 
مجموعه ي فازي درجه عضویتي اختصاص مي یابد و یك عضو مي تواند 
به بیش��تر از ی��ك مجموعه با درجه عضویت هاي مختلف تعلق داش��ته 
باشد )8(. برای توابع عضویت انتخاب های متفاوتی وجود دارد که بسته 
ب��ه کاربرد مد نظر می توان یکی از آنها را انتخاب کرد. در یك تقس��یم 
بندی کلی که به وس��یله ی زاده در سال 1965 ارائه شد می توان توابع 
فازی را به دو دس��ته خطی و غیر خطی )منحنی( تقس��یم بندی کرد. 
توابع مثلثی، یکه، گاما، ذوزنقه، S، گاوس��ی، از جمله معروفترین توابعی 
هستند که برای مدل کردن درجه عضویت در مجموعه های فازی برای 
کارب��رد های متفاوت مورد اس��تفاده قرار گرفته اند )18(. در ش��کل 3 

اشکال مختلف تابع عضویت آمده است:
توابع عضویت براي هر یك از عناصر موثر در حاصلخیزي گندم با توجه 
ب��ه حد بحراني آن ها )ج��دول 2( تعیین گردید )6( ب��ا توجه به اینکه 
هر چه میزان عناصر مس، منگنز، و آهن در خاک بیش��تر باش��د میزان 
 حاصلخی��زی خاک باالتر اس��ت، از تابع ذوزنقه ای حد ب��اال برای تهیه 

نقشه ی فازی این عناصر به صورت زیر استفاده شد )13(: 
معادله 2

برای تهیه نقش��ه ی فازی عناصر پتاسیم، فسفر، روی و مواد آلی از تابع 
ذوزنقه ای زیر استفاده شد )13(. :

معادله 3 
                                             

توابع A و B توابع خطي نامتقارن هستند که در آن ها c .b .a محدوده 
ارزش هاي بکاررفته براي هر یك از عوامل مؤثر در ارزیابی حاصلخیزی 

خاک است.
ب��ا توجه به اینکه می��زان تأثیر هر پارامتر در هدف م��ورد نظر متفاوت 
مي باش��د، بنابراین یکي از مراحل مهم پیش از تلفیق نقشه هاي فازی، 
تعیین اهمیت نسبي هر یك از پارامتر ها و اختصاص وزن به هر کدام از 
آن ها مي باشد. برای تعیین اهمیت نسبی هر یك از پارامتر ها از روش 
تحلیل سلس��له مراتبی استفاده شد. این روش وزن دهي در سال 2001 
به وسیله ی Saaty مطرح گردید. در این روش با توجه به نتایج حاصل  شكل1-محدودهیمنطقهموردمطالعه
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از دانش و تجربیات کارشناس��ان و اس��تفاده از اطالعات موجود ، به هر 
ی��ك از عوامل وزن تعلق می گیرد . بدین نحو که ابتدا وزن ها از طریق 
دانش کارشناس��ی و داده ای به صورت مجزا محاس��به می شوند. سپس 
وزن مطلوب با مقایسه مقادیر به دست آمده تعیین می گردد. در نتیجه 
احتمال وقوع اش��تباه کاهش یافته و وزن ها به واقعیت نزدیکتر خواهند 
ش��د. در این روش وزن دهی، معیار ها دو به دو با یکدیگر مقایسه شده 
و اهمیت آن ها نس��بت به یکدیگر تعیین مي گردد. سپس یك ماتریس 
ایجاد مي ش��ود که ورودي آن همان وزن هاي تعیین ش��ده و خروجي 
آن وزن هاي نس��بي مربوط به معیار ها اس��ت )16(. در این روش وزن 
دهی هر یك از پارامتر ها بر اساس درجه اهمیتي که براي حاصلخیزی 
خ��اک محصول مورد نظر دارند در محدوده اي از 1 تا 9 قرار مي گیرند 

)جدول 3(.
در مرحل��ه ی نهایی به منظور تهیه نقش��ه ی حاصلخیزی از معادله زیر 

استفاده گردید )14(.

معادله 4

  تاب��ع عضوی��ت مربوط به هر یك از پارامتر ه��ای موثر در حاصلخیزی 
خاک )آهن، روی، مس، منگنز، فس��فر، پتاس��یم و م��واد آلی( و   وزن 
اختصاص داده ش��ده به هر یك از پارامتر ها می باش��د. همانطور که در 
فرمول نش��ان داده ش��ده وزن نهایي براي هر یك از الیه ها در محدوده 

1-0 بوده و مجموع کل وزن ها 1 مي باشد.

نتايج
نتای��ج حاصل از درونیابی ب��ه روش وزن دهی عکس فاصله نش��ان داد 
که غلظت روی در مرکز و جنوب ش��رق، غلظت مس در ش��مال، غلظت 
فس��فر در جنوب، مرکز و شمال غرب، غلظت مواد آلی در جنوب، مرکز 
و جنوب ش��رق ، غلطت آهن در مرکز و جنوب شرق ، غلطت منگنز در 

مرکز و شمال و غلظت پتاسیم خاک در شمال و جنوب دارای بیشترین 
مقدار اس��ت. نمونه ای از درونیابی برای غلظت مس با اس��تفاده از روش 
وزن دهی عکس فاصله در شکل 4 آمده است. با توجه به شکل 4 حداقل 
غلظت مس در ش��رق و غرب و حداکثر مقدار مس در مرکز منطقه قرار 

دارد. 
با اعمال تابع عضویت های ارائه ش��ده در معادالت 3 و 4، نقش��ه فازی 
برای هر یك از پارامتر های موثر در حاصلخیزی تهیه شد. شکل 5، 6 و 
7 نشان دهنده ی نقشه ی فازی مربوط به هر یك از این پارامتر ها می 
باشد. بعد از تهیه نقشه فازی برای هر یك از پارامترها، به دلیل اینکه هر 
ی��ك از عناصر موجود در خاک داراي تاثیر متفاوتي بر روي حاصلخیزی 
خاک برای کشت گندم هس��تند، به کمك روش تحلیل سلسله مراتبی 
وزن ده��ي به این  پارامتر ها صورت گرفت )3 ، 16(. در این روش وزن 
دهی ابتدا با استفاده از ماتریس مقایسه ی زوجی، پارامتر های موثر در 
حاصلخیزی خاک دو به دو با یکدیگر مقایسه شدند و اعدادی بین 1 تا 9 
به آن ها اختصاص یافت. ماتریس مقایسه ی زوجی پارامتر های مذکور 
به همراه وزن نهایی متعلق به هر یك از آن ها در جدول 3 آمده اس��ت. 
برای مثال همانطور که در جدول 4 آمده است مواد آلی دارای ارجعیت 
بیش��تری نس��بت به فس��فر بوده و عدد یك را دریافت ک��رده در حالی 
که مواد آلی نس��بت به منگنز ارجعیت خیلی خیلی بیش��تری در تعیین 
حاصلخیزی خاک دارد و عدد 7 به منگنز اختصاص یافته است )6(. برای 
تهیه وزن نهایی ابتدا میانگین وزن هر یك از ستون ها تهیه شد. سپس 
اعدد بدس��ت آمده بر اعداد هر یك از س��طر های مربوطه تقسیم گردید 
و در نهای��ت اعداد جدید هر یك از س��طر ها با ه��م جمع و وزن نهایی 
تهی��ه گردید. همانطور که در جدول آمده اس��ت حداقل وزن مربوط به 
عنصر منگنز و حداکثر وزن به مواد آلی اختصاص یافته است. در نهایت 
با همپوشانی نقشه ها در محیط GIS با توجه به وزن اختصاص یافته به 
هر یك از پارامتر ها طبق جدول 4، نقش��ه ی نهایی حاصلخیزی خاک 
تهیه گردید. شکل 8 نقشه ی حاصلخیزی خاک منطقه ی مورد مطالعه 
را نش��ان می دهد. از روش های معمول برای تهیه نقشه ی حاصلخیزی 
خاک روش بولین می باش��د. نقش��ه ی حاصلخیزی خاک تهیه ش��ده با 
 اس��تفاده از این روش در ش��کل 9 آمده اس��ت )2(. در این روش ابتدا 

)ppm(ميزانحداکثرميزانحداقلپارامتر)ppm(ميزانحداکثرميزانحداقلپارامتر

0/250/75روی4/02مواد آلی 

04/5آهن 515فسفر 

06/5منگنز 250300پتاسیم 

01مس 

جدول1-ويژگیپارامترهایموثردرحاصلخيزیخاکدرمنطقهموردمطالعه
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نقش��ه ی خاک تهیه گردید. سپس در هر یك از پلی گون های مذکور، 
پروفیل خاک حفر ش��د. در هر یك از این پروفیل ها ویژگی های خاک 
)غلظت مس، منگنز، آهن، روی، فسفر، پتاسیم، و میزان مواد آلی( اندازه 
گیری گردید. سپس طبقه حاصلخیزی خاک محاسبه شده برای هر یك 
از این پروفیل ها، به کل پلی گون مربوطه اختصاص یافت. در این روش 
تغییر عناصر موجود در خاک به طور گسس��ته در نظر گرفته شده است. 
براي مقایس��ه این دو روش و اینکه کدام روش از دقت باال تري برخورد 
دار اس��ت ابتدا از تابع combine به منظور تهیه نقشه ترکیبي این دو 

روش در محیط ArcGIS استفاده شد )17(:
    معادله 5                                                                                      

Combine ]Fuzzy Method[ . ]Boolean Method[
نتایج حاصل از این دو روش به صورت یك نقش��ه ترکیبي در شکل 10 
آمده اس��ت. براي مش��خص کردن میزان توافق این دو روش در تعیین 
طبقات تناس��ب اراضي منطقه مورد مطالعه از ضریب Kappa استفاده 
ش��د. این ضریب براي اولین بار به وسیله cohen در سال 1960 مورد 

اس��تفاده قرار گرفت )9(. زماني که ضریب کاپا صفر شود توافق ضعیفي 
بین دو معیار مورد مقایس��ه وجود دارد و بلعکس زماني که ضریب کاپا 
یك ش��ود، دو روش مورد مقایس��ه داراي بیشترین توافق با یکدیگر مي 
باشند. ضریب کاپا براي نقشه ترکیبي منطقه مورد مطالعه حدود 0/22 

بدست آمد که نشان دهنده توافق کم این دو روش با یکدیگر است. 
ب��ا توجه به نتایج متفاوت این دو روش، براي اتخاب روش برتر و تعیین 
دقت روش فازی از یکس��ري نقاط ش��اهد )به طور تصافي( استفاده شد. 
در 10 نقطه از منطقه با حفر پروفیل نمونه برداري خاک انجام شد و با 
اس��تفاده از GPS مختصات جغرافیایي نقاط تعیین گردید )شکل 11(. 
نتایج حاص��ل از اندازه گیری غلظت برخی عناصر تغذیه ای مانند مس، 
آهن، منگنز، روی، پتاس��یم، فس��فر، و نیز میزان کربن آلی درجدول 5 
آمده اس��ت. در روش بولین اگر از بین هفت عنصر اندازه گیري ش��ده، 
عنصري محدودکننده باشد )جدول 2(، کل منطقه غیر حاصلخیر خواهد 
ب��ود )6(. با توجه به این روش تمام��ي مناطق به غیر از مناطق واقع در 

پروفیل هاي 5  و 7 غیر حاصلخیز مي باشند.

شكل2-وضعيتنقاطنمونهبرداریدرمنطقهموردمطالعه

)g-i،حالتهایمختلفمثلثاتی)s،dتابع)c،گوسين)z،bتابع)a-3شكل
حالتهایمختلفذوزنقهای،j(گوسينتخت،k(مستطيلی،l(تکمقداری
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حدبحراني)ppm(پارامتر

1مس

7منگنز

5/7آهن

300پتاسیم

15فسفر

1روي

1/5مواد آلي

وزنياارزشوضعيتمقايسهها

1یکسان

2یکسان تا نسبتاً بیشتر

3نسبتاً بیشتر یا ضعیف

4نسبتاً بیشتر تا بیشتر

5بیشتر یا قوی

6بیشتر تا خیلی بیشتر

7خیلی بیشتر یا خیلی قوی

8خیلی بیشتر تا خیلی، خیلی بیشتر

9صد درصد مرجع

جدول2-حدبحرانيعناصرموردنيازبرايکشتگندم

جدول3-مقياسبنياديبرايمقايسهزوجي)16(

در روش ف��ازي براي تعیین طبقات حاصلخیزي خ��اک براي 10 نقطه 
شاهد از جدول 7 استفاده شد.

از دیگ��ر روش های معمول ب��رای تهیه حاصلخی��زی خاک، روش 
ارزیاب��ي حاصلخیزي خاک بر اس��اس آزمون خاک اس��ت. آزمون خاک 
به منظور تعیین مقدار عناصر غذایي قابل اس��تفاده گیاه در خاک انجام 
مي گیرد و از این طریق بر اس��اس نتایج به دست آمده مي توان توصیه 
کودي مناس��ب را انجام داد. آزمون خاک یك روش س��ریع، کم خرج و 
دقی��ق بوده که به موق��ع مي توان آن را انج��ام و توصیه کودي صحیح 
را رائ��ه نمود. با توجه به حد بحران��ي عناصر موثر در حاصلخیزي خاک 
)ج��دول 2(، میزان عناصر موجود در خاک در محل نقاط نمونه برداري 
ش��ده )جدول 5( و جدول توصیه کودي براي کش��ت گندم بر اس��اس 
آزمون خاک )1(، براي 10 نقطه نمونه برداري ش��ده توصیه کودي زیر 

بدست آمد )جدول 8(. 

بحث
ب��ا توجه به نتایج پروفیل های نمونه برداری ش��ده، اختصاص دادن 
طبقه ي غیر حاصلخیز براي نقاط 2، 6، 9 و 10 با توجه به غلطت عناصر 
در جدول 5 غیر منطقي اس��ت. بنابرای��ن دقت روش بولین براي تعیین 
طبقات حاصلخیزي خاک با توجه به درس��ت بودن طبقات حاصلخیزي 
نق��اط 1، 4، 5 و 7 ح��دوداً 40 درصد اس��ت. در روش فازي با توجه به 
درصد پایین مس طبقه خیلي زیاد براي نقاط 6 و 10 درست نمي باشد 

و دقت این روش حدوداً 80 درصد مي باشد.
 با توجه به نتایج حاصل از روش آزمون خاک )جدول 8( و مقایسه 
آن با روش فازي معلوم مي ش��ود که کالس هاي حاصلخیزي با توصیه 
ک��ودي همخواني دارد. از طرفي ب��ا توجه به اینکه ویژگی های خاک به 
طور پیوس��ته تغییر می کنند )15 و 19( اس��تفاده از روش فازی برای 
تعیی��ن حاصلخیزی خ��اک دارای دقت باالیي مي باش��د. خاک منطقه 
م��ورد مطالعه دارای درص��د عناصر تغذیه ای کمی ب��رای رویش گندم 

است )جدول 9(.
بر طبق نقشه ی حاصلخیزی خاک با استفاده از روش فازی مشخص 
م��ی ش��ود که در ح��دود 13/28 درصد از منطقه )مع��ادل 6283 هزار 
هکت��ار( داراي خ��اک با حاصلخیزی خیلي ک��م، 19/52 درصد )معادل 
8456 هزار هکتار( داراي خاک با خاصلخیزي کم، 23/31 درصد )معادل 
11027هزار هکتار( داراي خاک با خاصلخیزي نس��بتا متوسط، 27/88 
درص��د )معادل 1319 هزار هکتار( داراي خاک ب��ا خاصلخیزي زیاد، و 
17/64 درص��د )معادل 8346 هزار هکت��ار( داراي خاک با خاصلخیزي 
خیلي زیاد مي باشد. با توجه به وضعیت میزان عناصر موجود در منطقه، 
خاک منطقه دارای پتانس��یل باالیی برای کش��ت گندم نبوده و مصرف 

کود های شیمیایی برای رشد این محصول ضروری است. 
در نهایت به نظر می رسد که نتایج حاصل از روش فازي برای تعیین 
حاصلخیزي خاک با واقعیت نزدیکتر است و پیشنهاد مي شود که از این 
روش براي تعیین س��ایر ویژگي هاي خاک نیز استفاده گردد. همچنین 
اس��تفاده از تکنیك فازي داراي دقت و س��رعت باالیي براي تهیه نقشه 
حاصلخیزي است و استفاده از این تکنیك براي تهیه نقشه حاصلخیزي 

خاک پیشنهاد مي گردد.
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شكل4-درونيابیبااستفادهازمدلIDWبرایمس

شكل5-نقشهفازيآهنومسمنطقهموردمطالعه

شكل6-نقشهفازيمنگنزوپتاسيممنطقهموردمطالعه

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

118   )پژوهش وسازند گی(

شكل7-نقشهیفازيموادآلي،فسفرورويمنطقهموردمطالعه

عنصرموادآلیفسفرپتاسيمرویآهنمسمنگنزوزن

مواد آلی35/07654321

فسفر24/06543212/1

پتاسیم0/16543211/21/3

روی0/143211/21/31/4

آهن0/063211/21/31/41/5

مس0/05211/21/31/41/51/6

منگنز0/0411/21/31/41/51/61/7

جدول4-ماتريسمقايسهزوجیهريکازعواملموثردرحاصلخيزیخاک
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شكل8-نقشهیحاصلخيزیخاکمنطقهیموردمطالعهبااستفادهازسامانهفازی

شكل9-نقشهیحاصلخيزیخاکمنطقهیموردمطالعهبااستفادهازروشبولينبهوسيلهسازمانجهادکشاورزی)2(

شكل10-مقايسهیطبقاتحاصلخيزیخاکحاصلازدوروشفازیوبولين
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شكل11-محلنقاطنمونهبرداریبرایانتخابروشبرتر

روي)ppm(آهن)ppm(منگنز)ppm(مس)ppm(پتاسيم)ppm(فسفر)ppm(موادالی)%(عرضجغرافيايیطولجغرافيايینقطه

168021732974530/34/82300/232/540/8

26755413292777152830/588/161/33

367073432856640/782700/7285/11/2

467909832850720/45/12330/2133/90/5

568989832931061/3122901/2100/71/7

668693532886982184520/781272

768133732816401/1132951/296/31

869233532862530/57/83000/245/160/75

969648432847840/992700/685/81

1069727532753911/8153280/8149/10/9

جدول5-ويژگیعناصرموجوددرخاکدرمحلنقاطنمونهبرداريشده
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طبقاتحاصلخيزيعددنهاييحاصلازروشفازي

حاصلخیزي خیلي کم0/25-0

حاصلخیزي کم0/5-0/25

حاصلخیزي متوسط0/75-0/5

حاصلخیزي زیاد0/9-0/75

خیلي زیاد1-0/9

نقطه
محاسباتروشفازي

)موادآلي×0/35+فسفر×0/24+پتاسيم×0/16+مس×0/05+منگنز×0/04+آهن×
0/06+روي×0/1(

طبقاتحاصلخيزي
خاکباروشفازي

محاسباتروشبولين
طبقاتحاصلخيزي
خاکباروشبولين

حاصلخیزي خیلي کم)0×0+0/35×0+0/24×0+0/16×0+0/05×0+0/04×0/73+0/06×0/1(= 10/073
عناصر  محدودکننده: مواد آلي، 
فسفر، پتاسیم، مس منگنز، آهن

غیر حاصلخیز

غیر حاصلخیزعناصر  محدودکننده: مسحاصلخیزي متوسط)0/5×0/5+0/35×0/66+0/24×0+0/16×1+0/05×1+0/04×1+0/06×0/1( = 20/6

غیر حاصلخیزعناصر  محدودکننده: مس، آهنحاصلخیزي کم)0/2×0/3+0/35×0/4+0/24×0+0/16×1+0/05×0+0/04×1+0/06×0/1( = 30/34

حاصلخیزي خیلي کم)0×0/01+0/35×0+0/24×0+0/16×0+0/05×0+0/04×0/33+0/06×0/1(= 40/035
عناصر  محدودکننده: مواد آلي، 

پتاسیم، مس، منگنز، آهن
غیر حاصلخیز

حاصلخیزعناصر  محدودکننده: نداردحاصلخیزي زیاد)0/8×0/7+0/35×0/8+0/24×1+0/16×1+0/05×1+0/04×0/6+0/06×0/1( = 50/78

غیر حاصلخیزعناصر  محدودکننده: مسحاصلخیزي خیلي زیاد)1×1+0/35×1+0/24×0+0/16×1+0/05×1+0/04×1+0/06×0/1( = 60/95

حاصلخیزعناصر  محدودکننده: نداردحاصلخیزي زیاد)0/6×0/8+0/35×0/9+0/24×1+0/16×1+0/05×1+0/04×1+0/06×0/1( = 70/79

حاصلخیزي کم)0×0/28+0/35×1+0/24×0+0/16×0+0/05×1+0/04×0/66+0/06×0/1( = 80/35
عناصر  محدودکننده: 
مواد آلي، مس، منگنز

غیر حاصلخیز

غیر حاصلخیزعناصر  محدودکننده: مس حاصلخیزي متوسط)0/4×0/4+0/35×0/46+0/24×0+0/16×1+0/05×1+0/04×1+0/06×0/1( = 90/5

غیر حاصلخیزعناصر  محدودکننده: مسحاصلخیزي خیلي زیاد1×1+0/35×1+0/24×0+0/16×1+0/05×1+0/04×0/86+0/06×0/1( = 100/93

جدول7-تعيينطبقاتحاصلخيزيخاکبااستفادهازروشفازي

جدول6-محاسباتروشفازيوبولينبرايتعييندقتنقشهيحاصلخيزيتهيهشدهبهوسيلههريکازدوروشمذکور
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122   )پژوهش وسازند گی(

نقطه
اوره

)کيلوگرمدرهكتار(
سوپرفسفاتتريپل
)کيلوگرمدرهكتار(

سولفاتپتاسيم
)کيلوگرمدرهكتار(

سولفاتمس
)کيلوگرمدرهكتار(

سولفاتمنگنز
)کيلوگرمدرهكتار(

سولفاتآهن)4-2مرحله
محلولپاشيباغلظت5

درهزاردرهكتار(

سولفاتروي
)کيلوگرمدرهكتار(

150015010020302-4-

23001005020---

34001005020-2-4-

450010010020302-440

53005050--2-4-

62000020---

73005050----

840010002030-40

94001005020---

1020000----

جدول8-توصيهکوديبراي10نقطهنمونهبرداريشدهبااستفادهازروشآزمونخاک

)ppm(پارامتر)ppm(غلظت)ppm(پارامتر)ppm(غلظت

0/27روی0/9مواد آلی 

1/9آهن 12فسفر 

3/2منگنز 300پتاسیم 

0/2مس 

جدول9-ميزانعناصرتغذيهايبرايرويشگندمدرمنطقهموردمطالعه

پاورقیها                   
1- Fuzzy Membership Function (FMF)
2- Analytic Hierarchy Process (AHP)
3- Geoghraphy Information System
4- China Agriculture Ministry Land Evaluation System 
(CAMLES)
5- Inverse Distance Weighted
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