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  چکيده
  

هاي روش رشيرهـا و پـذيل متغي، تحله نقشهيتهمحصول،  و ر خـاكيـق با بـه دسـت آوردن خـواص متغيدق کشـاورزي
 يطـيمح سـتيز يمنفـ اتتأثيرکـاهش  نيهمچن و ش عملکـرديها و افزانهاده نـه ازيمنجر به استفاده به ،تيريمناسب مد

ن يدر ا .استمقدار عملکرد محصول  در مورد يشناخت کافرسيدن به ق يدق يکشاورز ياجرادر  گام نخست رو نيا ازشود. يمـ
در پس سو شده ساخته  يدر برداشت دستسنجش عملکرد محصول پسته  سامانهابتدا  از،يکمبود ابزار مورد ن دليل بهپژوهش، 
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عدد مهار و ارتفاع  ٤و  ٣، ٢. تعداد مهار، در سه سطح دش يبررس  SPSSيآمارافزار توسط نرمبه دست آمده  يهابر وزنآن 

دار يفاکتور معنن دو ياثر متقابل اج نشان داد که يقرار گرفت. نتا يمتر مورد بررسيسانت ٣٠و  ٢٠، ١٠مخزن در سه سطح 
از چهار مهار استفاده شد.  ،شتريجاد تعادل بيا منظور بهبود، لذا  تأثيرين محصول در مخزن بيتوزاثر تعداد مهار بر  ي، ولهبود
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  مقدمه
دکنندگان يتول است که يستميق سيدق يکشاورز

رات و ييتغتوانند  يمآن  وسيله به کشاورزيمحصوالت 
و با  نندک ييداخل مزرعه را شناسا يها يکنواختيريغ
و  يش محصوالت زراعيافزا در جهترات يين تغيت ايريمد
ق يدق يگر کشاورزيان ديگام بردارند. به ب يورش بهرهيافزا
ات و اطالعات مربوط يياست که جز يتيريمد راهبردک ي

بر  يقيت دقيريگرفته و مد کار به هر قسمت از مزرعه را به
ژه يستم اطالعات وين نوع سيکند. در ا يها اعمال م نهاده

کوچک از مزرعه  بخشد هر يت توليفينوع خاک و ک
 بخششده و مقدار نهاده متناسب با آن  يآور جمع

 شود. يم گرفته کار نه بهيصورت به هب
سنجش عملکرد ق، يدق يکشاورز ياصل ياز اجزا يکي

ز در يآمتيموفق ياجرا يبرا، است يمحصوالت کشاورز
 كافيدقت  يد داراياطالعات عملکرد باسنجش عملکرد، 

ک ين اطالعات مقدار تنوع عملکرد را در يرا ايباشد، ز
ند يفرا در واقع دهند. سنجش عملکرديمزرعه نشان م

ک مکان مشخص و ادغام يعملکرد محصول از  يريگاندازه
  .است GPS وسيله بهآمده  به دستت يآن با اطالعات موقع

ن حسگر يا چنديک يسنجش عملکرد متشکل از سامانه 
، هان حسگرياست. بسته به نوع ا يا جرمي يان حجميجر

. شود انجام ميوه يا وزن مي يحجم، جرم واقع يريگاندازه
م جرم محصول يعملکرد را با تقسزان يمسنجش عملکرد، 

 يکيک دستگاه برداشت مکانيدر  شده برداشت بر سطح 
 کند.يممحاسبه  ،نيزمان معک ي يبرا
 صورت به يامحصوالت دانه يسامانه سنجش عملکرد برا 

محصوالت خاص به  يهستند اما برا دسترسدر  يتجار
 يبرا ياصل ياز تنگناها. موجود هستند يار کميتعداد بس

ق در محصوالت يدق يت کشاورزيريو مد ياستفاده از فناور
. تنوع استستم سنجش عملکرد يک سيعدم وجود خاص، 

ن بازار ياد در نوع و روش برداشت محصول و همچنيز
موجب  ،ياسه با محصوالت دانهيتر در مقافروش کوچک

گذاري در  هاي تجاري براي سرمايه تمايل كمتر شركت
هاي سنجش عملكرد براي محصوالت  ي سيستم توسعه

  است.  خاص شده
ن يتراز مهم يکي ييمقدار عملکرد محصول نها يريگاندازه
باشد.  تواند داشتهيدکننده ميک تولياست که  ياطالعات
شگر عملکرد يدکنندگان غالت به پايهاست که تولسال

 در )Al-Mahasneh & Colvin, 2000(دارند  يدسترس

و گر مانند پنبه يد برخي محصوالت دکنندگانيتولكه  حالي
زان يوزن و م قيدق يريگاندازه يسخت دليل بهونجه ي

ندارند  يشگر عملکرد دسترسيبه پا ،رطوبت محصول
)Paxton et al., 2011(منظور بهقات ين تحقيشتري. ب 

غالت و  يق رويدق يسنجش عملکرد محصول در کشاورز
توان به ياست که مصورت گرفته يامحصوالت دانه

 ,.kim et al(ا حجم اشاره کرد يان جرم يجر يحسگرها

ن يوسته وزن محصول در ماشيپ يريگ. اندازه)2016
ان ينرخ جر يريگاز اندازه يانمونه يفرنگبرداشت گوجه

. در )Pelletier & Upadhyaya, 1999(است  يجرم
ن يصفحه توز يريعملکرد چغندرقند با به کارگ يپژوهش

ش قرارگرفت و يشد، مورد پايت ميکه توسط بارسنج حما
  شدهاعالم درصد  ۴/۶در مزرعه  يريگاندازه ينه خطايشيب

 است
)Magalhães & Cerri, 2006( ز يگر نيداي  مطالعه. در

و معرفي شده کننده چغندرقند برداشت يبرا ياسامانه
شد گزارش  يامزرعه يابي% در ارز۸ يبه بزرگ ييخطا

)Molin & Menegatti, 2004(عملکرد  که ي. در پژوهش
 يبررس يشگر جرمياستفاده از پا محصول چغندرقند با

 بودقادر و ساخته شد که  يطراح ياسامانه، است  شده
چغندرقند را  يزان عملکرد وزنيم يالحظه صورت به

 يشاس رونيب كارن يا در نيتوز يسکوکند.  يريگ اندازه
 يکشش نيک کمباي ينيينوار نقاله پا يروو بر باالبر، 

 چغندرقند ساخت شرکت گارفورد انگلستان نصب شد.
شتر از ي% ب۲حدود تنها ن سامانه يا يکل يمقدار خطا
. در )Bagherpour et al., 2016(آمد  دست  به يمقدار واقع
عملکرد  نييتع براي يدي، روش جدزينگر يد اي مطالعه

حاصل از  حرکتاندازه يبر مبنا يامحصول ذرت علوفه
مجهز به  ييلوال چهيدر کيبرخورد مواد خردشده، به 

و  شدمعرفي چاپر  يحسگر نصب شده در دهانه خروج
مختلف  طيدر شرامربوطه  سامانه يحاصل از واسنج جينتا
دوران  نيب يمناسب ينشان داد که همبستگ يجرم يدب

 دارد محصول وجود يالحظه يصفحه حسگر و دب
)Maharlooei et al., 2008(.  

 نيتوز روش ،يجرم انيجر يريگاندازه يبرا گريد روش
از مواد درون  ياوستهيان پين روش جري، در ااست ياستهب

و سپس وزن هر محفظه (دسته) قبل  يآورها جمعمحفظه
در شود. يم يريگون اندازهيه به درون کامياز تخل
توسعه و بهبود  يبرا هايي ديگري روش يها پژوهش
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 ، كهاست  شده  ارائه يفرنگگوجه ياسنجش عملکرد دسته
ن برداشت محصول نصب يماش يدر انتها ياشگر دستهيپا
وسته وزن مجصول درون يو چهار بارسنج به طور پ هشد

 يامزرعه يهايابيکردند. ارزيم يريگسطل را اندازه
 يريگحاصل از اندازه ين خروجيب را ييباال يهمبستگ

 شده برداشت  يهاگوجه يشگر عملکرد و وزن واقعيپا
  .)R2 ()Abidine et al., 2003=۹۹۸/۰( داد نشان
  شدهشگر عملکرد انجام ياز پا يروش مشابهپسته نيز  يبرا

کننده پسته  ک برداشتي يشگر عملکرد بر روين پاي. ااست
ش يو مورد آزماشده نصب  يشگاهيط آزمايدر شرا
آمده و   دست ر بهين مقادين بييبب تيگرفت. ضر قرار
 ,.Rosa et al( است  شده% گزارش ۹۷ ير واقعيمقاد

2011(.  
در  يادسته روش به وزن يريگاندازه ستميسساخت 
 وزن يريگاندازه يو برا است  شدهي ديگري انجام  مطالعه
 يکياستات صورت به يشگاهيآزما طيشرا در ريس يهاغده

 موتور، دور شيآزما نيا در ريمتغ يفاکتورها. شد آزمايش
 يريگاندازه يخطا .بود يو کسر وقفه زمان يزمان وقفه
 دهنده نشان هاشيآزما نيا در R2=  % ۷/۹۴ و % ۹۴/۱

 ,.Sadeghi et al( بود ريس نيتوز دستگاه مناسب عملکرد

2016( .  
ن نقاط مجهول توسط نقاط معلوم يند تخميفرا يابي درون
ن روش استفاده ياز ا يبندنقشه پهنهه يجهت ته .است
ها، داده يبرداشت مکان اي يريگروش اندازه. شوديم
دهند. دو يشکل م GIS طيرا در مح يعيطب يهادهيپد

است  IDW١ روشيك  .وجود دارد يابيدرون يبرا روش
 يبرا است و يجبر اي يقطع يابيدرون يهاروش از که

. رديگيم قرار استفاده مورد اديز يبلند و يپست با يمناطق
 يريگنيانگيم قيروش محاسبه نقاط مجهول از طر نيدر ا
 روش گريد روش. ديآينقاط معلوم به دست م ريمقاد
 يابيدرون يهاروش از يکياست که  نگيجيکر
 يابيدرون روش نيمهمتر روش نيا .است يآمار نيزم

 شده يزيرهيپا يآمار روابط و هامدل هيپا بر که است
 اريبس سطح روش، نيا از دشدهيتول يرستر هيال. است
 مناطق مورد در روش نيا. دهديم شينما را يقيدق

 .کنديم ديتول را يخروج نيترقيدق و نيبهتر يکوهستان
در  سالي خشکشدت  يبندپهنه منظور بهکه  يپژوهشدر 

 دليل به IDWانجام گرفت روش  ياستان خراسان رضو
                                                 
1- Inverse Distance Weighted 

 يهاشتر نسبت به روشيب R2کمتر و  RMSEداشتن 
روش مناسب  عنوان به، ٣نيالياسپ ، و٢ينگ معموليجيکر
ج ينتا .)Azimi et al., 2017( ده شديه نقشه برگزيته يبرا
 ينيبشيو پ شيپانه يکه در زم ياز پژوهش آمده  دست  به

انجام گرفت نشان داد که  در استان كرمان يسالخشك
 ٤نگيجينگ، کوکريجيکر روش سه نيب از نگيجيکر روش

برخوردار است  يتر، از عملکرد مناسب٥و معکوس فاصله
)Beheshti-Rad, 2014(. اي ديگر  نتايج حاصل از مطالعه

نگ و معکوس فاصله، يجين روش کريکه از ب دهد نشان مي
، روش RMSEن مقدار يروش معکوس فاصله با کمتر

آب  يفيک يپارامترها يابيدرون يبرا يترمناسب
 منظور به. )Ghezelbash et al., 2016(است  ينيرزميز
در در استان گلستان  سالي خشکش و سنجش يپا

استفاده  Kriging و IDW يابيدرون يهااز روش يپژوهش
ن يا آمده  دست  به RMSEمقدار  يابيو با ارز است  شده
قابل نگ، روش يجيکه روش کر است  شدهحاصل جه ينت

  .)Eivazi et al., 2009( است يترقبول
شناخت دقيق مزرعه در  ،مهمترين محور كشاورزي دقيق

بتوان زمين زراعي را  هك طوري بهنقاط مختلف آن است، 
متناسب با شرايط نقاط مختلف  شناسي نموده و آسيب
آسيب  منظور بهدر جهت اصالح آن گام برداشت.  زمين

شناسي مزرعه الزم است در مرحله برداشت، وضعيت 
ي شده و نقاط مختلف به دقت شناساي د آن درعملكر
  ي نقشه عملكرد مزرعه ترسيم گردد. عبارت به

و ران يا يرنفتيغ ين محصول صادراتياول عنوان بهپسته 
 يت اقتصادياز اهمک يک محصول استراتژي عنوان به
برخوردار است. لذا با استفاده از سنجش عملکرد  يا ژهيو
مقدار محصول در واحد سطح)  يريگن محصول (اندازهيا

ت يرينه مديدار در زمبه کشاورزان پسته يانيکمک شا
 صورت به عملکرد سنجشنمود. توان يمتر باغ قيدق
برداشت  يتخصص يهانيماش از استفاده ازمندين زهيمکان

 در شده  انجام يکارها يبررس به توجه با؛ استپسته 
 و نيچدست محصوالت در محصول عملکرد يآشکارساز

 يرو درختان فواصل بودن نامنظم چون يمشکالت دليل به
 زهيمکان برداشت امکان عدم ،هاي سنتي در كشت فيرد

 کوچک محصول، ارقامتنوع در  ،در ايران پسته محصول

                                                 
2- Ordinary Kriging 
3- Spline  
4- Co-Kriging 
5- IDW 
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شد. مهارکش از 
گر به قالب گوشه مخزن 
چهار عدد مهارکش از 

دليل به. داردشناور قرار 
ن نوع مهارکش موقع

نگهدارنده ي
قرار  يعمود

تيتثبن صفحه 
دن به دقت قابل قبول با

ن صفحه يرد، لذا ايقرار گ
با استفاده از که ، گرفت
  

برداشت در پسته محصول

ک بارسنج يشگر عملکرد پسته با استفاده از 
 Tokyo Sokkiشرکت

kN ۱ و حساس
يشاس يبارسنج رو

صورت بهکه مخزن از آن 
ن سامانه ازيها در اانتقال داده

 ۱۰۲۰مدل 
ا بارسنج را يسنج کرنش
افت کرده و در يدر

ا به شکل يال با پروتکل مدباس و 
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شد. مهارکش از  مخزن و بارسنج از مهارکش استفاده
گر به قالب گوشه مخزن يسمت به بارسنج و از سمت د
چهار عدد مهارکش از  وسيله

شناور قرار 
ن نوع مهارکش موقعير طول، با استفاده از ا
يصفحه .ر است
عمود يشاس يرو
ن صفحه يا يرو چ و مهره

دن به دقت قابل قبول با
قرار گ يعمود
گرفتيمتراز قرار 

.)۱شد (شکل 

محصول عملکرد
  يدست

شگر عملکرد پسته با استفاده از 
شرکتساخت  

kNت يکشور ژاپن با ظرف

بارسنج رو شد.
که مخزن از آن 

انتقال داده ي
مدل ايران کا يتر ساخت شرکت ت
کرنشک يگنال 

در يمه در ورود
ال با پروتکل مدباس و 
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مخزن و بارسنج از مهارکش استفاده
سمت به بارسنج و از سمت د

وسيله بهو مخزن 
شناور قرار  صورت بهبارسنج 

ر طول، با استفاده از ا
ر استييز قابل تغ
رو ،استسوراخ 
چ و مهرهيپ وسيله
دن به دقت قابل قبول بايرس يکه برا
عمود ت کاماليبارسنج در موقع

تراز قرار  د در حالت کامالً
شد (شکل ن عمل انجام 

عملکرد سنجش دستگاه
دست

شگر عملکرد پسته با استفاده از 
TCLZ-NA 

کشور ژاپن با ظرف
mV/V ۲ شد. ساخته
که مخزن از آن  طوري بهشگر 
يبرا .ديگرد، نصب 

تر ساخت شرکت ت
گنال ين ماژول، س
مه در وروديچهار س

ال با پروتکل مدباس و يبه شکل سر
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مخزن و بارسنج از مهارکش استفاده
سمت به بارسنج و از سمت د

و مخزن است متصل 
بارسنج  يانتها
ر طول، با استفاده از اييت تغي

ز قابل تغيمخزن ن
سوراخ  يمرکز دارا
وسيله بهبارسنج 
که برا ييآنجا

بارسنج در موقع
د در حالت کامالً

ن عمل انجام يک تراز ا

دستگاه -۱ شکل

شگر عملکرد پسته با استفاده از يسامانه پا
NA مدلشکل 

Kenkyujo کشور ژاپن با ظرف
mV/V يظاهر

شگر يسامانه پا
، نصب رديگ قرار

تر ساخت شرکت تيترانسم
ن ماژول، سيشد. ا

چهار س صورت
به شکل سر يخروج
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مخزن و بارسنج از مهارکش استفاده
سمت به بارسنج و از سمت د

متصل 
انتها
يقابل

مخزن ن
مرکز دارا
بارسنج 
آنجا

بارسنج در موقع
د در حالت کامالًيبا
ک تراز اي
  

شکل

  
سامانه پا

شکل 
Kenkyujo

ظاهر
سامانه پا

قرار
ترانسم
شد. ا
صورت به

خروج
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خوشه و امکان باال بودن خطا در 
 شمارش ا

 يدست صورت
 يبرا تاشد 

نقشه عملکرد محصول پسته، 
 نيمحصول و همچن

که بتواند ضمن حرکت 
در  ينامنظم درختان، دقت کاف
 يت مکاني

 يريگاندازه
 نيرا با بهتر

عملکرد محصول پسته در برداشت 
، مخزن، ي
ک عدد ين 
از دو  يشاس
به طول  ي

و  ينگهدار
، يشاس يي

ن يشد. در ا
 ييشد. از آنجا

و باعث  دارد
شست  ،شود
فراهم  منظور
 يهاوارهيوشو، جنس د

 يقليسطح صاف و ص
ر يياز تغ ي

 يهاکردن حلقه
ک ين، آزان کردن 
به طول  ۳

ن مخزن به 
 ،۲۵×۲۵ 

  همتر ساخته شد
صورت بود که محصول 
مخزن وارد، و پس از ثبت 

 يدر انتها 
ن يارتباط ب
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خوشه و امکان باال بودن خطا در 
ايو  يسنج

صورت بهن محصول 
شد  يطرح سع

نقشه عملکرد محصول پسته، 
محصول و همچن ي

که بتواند ضمن حرکت 
نامنظم درختان، دقت کاف

ت مکانيموقعثبت جرم محصول به همراه 
اندازه يهاجرم 

را با بهتر نقشه عملکرد محصول

عملکرد محصول پسته در برداشت 
يشاساز سنجش عملکرد 
ن يو همچن بارسنج،

شاس .شداستفاده 
ير افقيک ت

نگهدار منظور بهن 
ييدر بخش باال

شد. در ا قرار داده 
شد. از آنجا ز استفاده
دارد ياره چسبنده

شوديواره مخزن م
منظور بهکه است 

وشو، جنس د
سطح صاف و ص 
يريجلوگ ي

کردن حلقه مخزن و امکان نصب
زان کردن يآو
۳نمره  ياستفاده از چهار عدد نبش

ن مخزن به يد. اشنصب 
، يمتر در دهانه ورود

متر ساخته شديسانت
صورت بود که محصول 
مخزن وارد، و پس از ثبت 

 ييچه کشو
ارتباط ب يبرقرار ي
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خوشه و امکان باال بودن خطا در  
سنجيينايب يها

ن محصول يانجام برداشت ا
طرح سع نيا در
نقشه عملکرد محصول پسته،  هيته
يهايژگيو با
که بتواند ضمن حرکت شود،  يطراح

نامنظم درختان، دقت کاف
جرم محصول به همراه 

 اساس بر دبتوان
نقشه عملکرد محصول

  

عملکرد محصول پسته در برداشت 
سنجش عملکرد 

بارسنج، يکش، صفحه نگهدارنده
استفاده انه يراو 
cm۱۲۰  ک تيو
ن ي. همچناست
در بخش باال ير افق
 يافق صورت
ز استفادهيآو صورت

ره چسبندهيش شده
واره مخزن ميد يره و برگ رو

است   امري ضروري
وشو، جنس دشست ي
 يدارا(د يزه سف

ين برايد. همچن
مخزن و امکان نصب

آو يچهارگوشه مخزن برا
استفاده از چهار عدد نبش

نصب  يدهانه ورود
متر در دهانه ورود

سانت ۹۰متر در کف و با ارتفاع 
صورت بود که محصول  نيه بديلو تخ
مخزن وارد، و پس از ثبت  ييتوسط کارگر از قسمت باال
چه کشويدن دريت با کش

يگرفت. برا

پهنه                                    

 يپسته رو ي
هاروش درجرم 
انجام برداشت ا 

دردر اکثر مناطق کشور، 
ته ييبه هدف نها

با متناسب ي
طراح يدستروش برداشت 
نامنظم درختان، دقت کاف يهاف

جرم محصول به همراه 
بتوان و داشته
نقشه عملکرد محصول سامانه، ن
   .كرد هيته ممکن

  ها
عملکرد محصول پسته در برداشت  يريگاندازه

سنجش عملکرد در سامانه 
کش، صفحه نگهدارنده

و برق  تر، مبدل
cmبه طول 

است  شدهل ي
ر افقيت ياتصال بارسنج رو
صورت به ياصفحه نگهدارنده

صورت بهک مخزن 
شده برداشت 

ره و برگ رو
امري ضروريمخزن 
يبرابهتر ط 

زه سفيمخزن از ورق گالوان
د. همچنشه ي) ته

مخزن و امکان نصب يشکل دهانه ورود
چهارگوشه مخزن برا

استفاده از چهار عدد نبش
دهانه ورود يمتر رو
متر در دهانه وروديسانت ۵۵

متر در کف و با ارتفاع 
و تخ يري. نحوه بارگ

توسط کارگر از قسمت باال
ت با کشيشدن وزن، در نها

گرفت. برايه صورت م
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يها دانه بودن
جرم  نيتخم

 ومحصوالت، 
در اکثر مناطق کشور، 

به هدف نها دنيرس
ياسامانهابتدا 

روش برداشت 
فين رديدر ب
جرم محصول به همراه  يريگ اندازه
داشتهآن را  دقيق
نيتوسط ا شده
ممکن تيفي

هامواد و روش
اندازه منظور
در سامانه ، يدست
کش، صفحه نگهدارنده مهار

تر، مبدليترانسم
به طول  ير عمود

cm۱۱۰ يتشک
اتصال بارسنج رو
صفحه نگهدارنده

ک مخزن يدستگاه از 
برداشت که محصول 

ره و برگ رويدن شيچسب
مخزن  يو شو

ط يکردن شرا
مخزن از ورق گالوان

) تهو ضدزنگ
شکل دهانه ورود

چهارگوشه مخزن برادار در  سوراخ
استفاده از چهار عدد نبش با يقاب فلز

متر رويسانت ۵۴
۵۵×۵۵ابعاد 
متر در کف و با ارتفاع  يسانت
. نحوه بارگاست

توسط کارگر از قسمت باال
شدن وزن، در نها

ه صورت ميمخزن تخل
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بودن
تخم

محصوالت، 
در اکثر مناطق کشور، 

رس
ابتدا 

روش برداشت 
در ب
اندازه
دقيق
شده
يک
  

مواد و روش
منظور به
دست
مهار

ترانسم
ر عموديت

cm

اتصال بارسنج رو
صفحه نگهدارنده

دستگاه از 
که محصول 

چسب
و شو

کردن شرا
مخزن از ورق گالوان

و ضدزنگ
شکل دهانه ورود

سوراخ
قاب فلز

۵۴
ابعاد 
سانت
است

توسط کارگر از قسمت باال
شدن وزن، در نها

مخزن تخل
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سامانه از يمورد نه يتغذن يتام يبرادهد. يم ليتحوآنالوگ 
ک دستگاه مبدل برق ياز شگاه يدر آزماشگر عملکرد يپا

و در مزرعه از دو عدد  DCولت  ۲۴به  ACولت  ۲۲۰
  .دشه استفاده يمنبع تغذ عنوان به ولت ۱۲ يباطر

 يتوسط کابل خروج يوزن يهادادهمربوط به اطالعات 
ها پس از ورود به تر وارد شدند. دادهيبارسنج به ترانسم

کابل  وسيله بهل و يتال تبديجيتر از آنالوگ به ديترانسم
وارد ) USB( يجهان اليسردرگاه به  اليسرل پورت يتبد
 TM1020افزار  ت، با اجرا کردن نرميد. در نهاشانه يرا

نکه در مراحل يوزن قابل مشاهده بود. با توجه به ا رمقدا
 يهاعملکرد محصول به داده يم نمودارهايترس يبعد برا
 تنهاافزار ن نرمياز است و از آنجا که ايعملکرد ن يوزن
ها را داده ستتوانيو نم داشتها را ش دادهيت نمايقابل
 يامهو برنايوافزار لبد، لذا با استفاده از نرميره نمايذخ

ک جدول که شامل يرا در  يوزن ينوشته شد که داده ها
  . دكنره يذخ ،استخ و ساعت و مقدار وزن يتار

 TM 1020 افزار نرم نصب اشاره شد پس ازكه طور  همان
 به اليسر ليتبد کابل از استفاده با، يشخص انهيرا يرو

 در. دش متصل انهيرا به تريترانسم ،١يجهان اليسر درگاه
 انهيرا و تريترانسم بارسنج، نيب اتصاالت يتمام مرحلهن يا

 شدن وارد از پس. شد اجرا افزار نرم سپس و هشد يبررس
خوانده شده توسط  وزن مقدار ،ياصل صفحه به افزار نرم

 و شد مشاهده يدر خروج نمودار کيبارسنج به شکل 
  .شد انجام دستگاه ونيبراسيکال اي ماتيتنظ سپس
سامانه سنجش عملکرد دو  ين دقت وزنيباالترن ييتع يبرا

گذار تأثير يهاپارامتر عنوان بهپارامتر ارتفاع و تعداد مهار 
مورد  يهاپارامترهر يك از  يبرارو  اين ازشدند، بررسي 

ارتفاع  ف شد. دو پارامتر مورد نظريتعر ينظر سطوح
 ۳۰و  ۲۰و  ۱۰مخزن از کف بارسنج (در سه سطح 

داد مهارکش (در سه سطح استفاده از دو، متر) و تعيسانت
ت با انجام ي. در نها)۱(شکل  سه و چهار مهار) بود

قرار  يمختلف مورد بررس يمارهايمربوطه ت يهاشيآزما
 صورت به مؤثر عوامل رييتغ با مربوطه يهاشيآزما گرفتند.
 دو با يتصادف کامالً طرح قالب در ليفاکتور شيآزما

 و هيتجز مورد و شد انجام تکرار سه با فاکتور هر و فاکتور
 انسيوار ليتحل يبرا پژوهش نيا در. گرفت قرار ليتحل
 از نمودار رسم يبرا و  SPSSيآمار افزارنرم از هاداده
 هاداده ليتحل به مربوط جينتا د،ش استفاده Excel افزار نرم

                                                 
1- USB 

از هر پارامتر  يجه سطحياست و در نت شده ادامه ارائه در
سنجش  ينه بود، برايکه به موجب آن عملکرد دستگاه به

 يوزن يهاه نقشه عملکرد دادهيته يبرا در باغ انتخاب شد.
 واقع آبادمنزل يباغ پسته در روستا کينقطه از  ۱۵۰در 
شده،  يتوسط سامانه طراح ،کشهرباب شهرستان جنوب در

 .دشثبت 
زمان با ثبت هم نقطه هرت يموقع يامزرعه يهادر آزمون

با  شود، به اين منظوربرداشت  يستيبا يوزن يهاداده
) مدل etrex( ترکسيا ياس دستيپيج استفاده از

VISTA CX برداشت  وان،يساخت کشور تا نيشرکت گارم
 ۱ تيموقع نييدقت تع باو  يراهنينقاط ب صورت بهنقاط 

اتصال شد. با  انجام ،يمتر در حالت اختالف ۵ يال
افزار  نرم ره شده بهيانه نقاط ذخياس به را يپ يج

MapSource افزار نرم. نقاط برداشت شده در انتقال يافت 
 سپس اين فايل توسط دشره يذخ gpxفرمت  اسورس بمپ
و مقدار وزن  هشد يفراخوان ۳/۱۰ نسخه ٢مپآرک افزار نرم

ل اضافه يپ فايهر درخت به شاز برداشت شده محصول 
  . است  شده
 از يابيدرون يهاروشاز  ،نقشه عملکرد يبندپهنه يبرا

 يهاکه شامل روش Kriging و IDW٣ يهاروش جمله
 هاست، استفاده شد ٦يعمومو  ٥، ساده٤ينگ معموليجيکر
 يابيدرونن روش يبهترمختلف  يهامدل ياعتبارسنج با و
 .دشن ييتع RMSE يزان خطاين ميکمتر نيياساس تع بر

 ٨و متقابل ٧ساده ياعتبارسنج شامل ياعتبارسنجانواع 
کند که ين اساس عمل ميا بر متقابل ياعتبارسنج. است
آن كه فرض اين و با  كردهنقطه را حذف  کيستم يس

مقدار  د.ينمايآن م ينيبشينقطه وجود ندارد اقدام به پ
سه کرده و يمقا با هم راشده  ينيبشيپمقدار و  يواقع

 يدر روش اعتبارسنجاما . آورد مي دست بهمقدار خطا را 
و  يآموزش يهاه به دو بخش دادهياول يهاداده ساده
بر  يابيات درونيشوند و سپس عمليم ميتقس يشيآزما
ت مقدار ينهادر  شود، ميانجام  يآموزش يهاداده يرو
و مقدار  شدهبرازش داده  يشينقاط آزما يبرا ينيبشيپ

 ,ArcGIS help library( شوديآن مشخص م يخطا

                                                 
2- Arc map 
3- Inverse distance weighting 
4- Ordinary Kriging 
5- Simple Kriging 
6- Universal Kriging 
7- Validation   
8- Cross -validation 
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  IDWيابيروش درون يابتدا برا ياعتبارسنج .)2011
قرار  ١) برابر powerزان توان (ين روش مي. در اشدانجام 

ه يهمسا ٣ تأثيره مورد ين همسايشترين بيداده شد. همچن
ه در نظر گرفته يهمسا ٢ تأثيره مورد ين همسايو کمتر

   شد.
  
  ج و بحثينتا

شده  يآورجمع يهاداده يروبر ها، شيپس از انجام آزما
اثرگذار  يفاکتورها تأثيرانجام گرفت و  يآمار يهاليتحل

ها بر عملکرد ن فاکتوريا تأثير. شد ين بررسيدر توز
قرار  يابين شده مورد ارزير توزيدستگاه از نظر دقت مقاد

انس نشان داد اثر ارتفاع و يه واريج تجزينتاگرفت. 
دار يمعن تأثيردرصد،  ۵کنش ارتفاع و مهار در سطح  برهم

 يهاداده ١ جدول. ه استبر درصد دقت بارسنج داشت
تعداد مهار  يشده برا يريگر وزن اندازهيمقاد يشگاهيآزما

  دهد.يمختلف را نشان م يهاو ارتفاع
  

 
  مختلف يها تعداد مهار و ارتفاع يشده برا يرير وزن اندازه گيمقاد يشگاهيآزما يهاداده -١جدول 

  يواقع وزن  ارتفاع
  )گرم(

   مهار ٢ با شده يريگاندازه وزن
  )گرم(

   مهار ٣ با شده يريگاندازه وزن
  )گرم(

   مهار ٤ با شده يريگاندازه وزن
  )گرم(

  متريسانت ۱۰
۳۰۰۰  
۶۰۰۰  
۹۰۰۰  

۲۹۲۸  
۵۸۶۴  
۸۸۰۴  

۲۹۲۰  
۵۸۵۵  
۸۸۰۱  

۲۹۳۷  
۵۸۶۸  
۸۸۲۹  

          

  متريسانت ۲۰
۳۰۰۰  
۶۰۰۰  
۹۰۰۰  

۲۹۲۹  
۵۸۵۹  
۸۸۰۳  

۲۹۳۷  
۵۸۷۸  
۸۸۱۴  

۲۹۲۸  
۵۸۵۷  
۸۷۹۹  

          

  متريسانت ۳۰
۳۰۰۰  
۶۰۰۰  
۹۰۰۰  

۲۹۲۳  
۵۸۶۷  
۸۷۹۹  

۲۹۳۲  
۵۸۵۵  
۸۸۰۹  

۲۹۰۸  
۵۸۴۰  
۸۷۷۰  

  
شود (شکل ين مشاهده ميانگيسه ميچنانچه در نمودار مقا

 ۱۰ مخزن، ارتفاع يمختلف برا يمارهاين تي)، از ب۳
متر يسانت ۲۰ن ارتفاع يو همچن ۴متر با تعداد مهار يسانت

ن يباالتر يعبارت بها يت ين وضعيبهتر يدارا ۳با تعداد مهار 
 يتعداد مهار رو تأثيرکه  يي، اما از آنجااست هدقت بود
شتر در يداشتن تعادل ب منظور بهدار نشد، يج معنيدقت نتا

چهار عدد ن پژوهش يدر اهنگام حرکت دستگاه در مزرعه، 
 يريگاندازه يهاحالت ين تماميدر ب. شدمهار انتخاب 

زان ين ميانگين و مين، باالتريترنييوزن توسط بارسنج، پا
ا يدرصد و  ٣١/٢و  ٠٦/٣، ٩/١ب برابر يخطا به ترت

دقت  زانين ميانگين و ميترنيين، پايباالتر يعبارت به
درصد  ٦٨/٩٧و  ٩٣/٩٦ ،١/٩٨ب برابر يبارسنج به ترت

 يريگاندازه يگزارش شد که در محدوده قابل قبول برا
  وزن قرار دارد.

  
  يابيدرون يهاروش سهيمقا

 IDWروش 
 و ساده روش دو از يابيندرو يهامدلاشاره شد  چنانچه
 خطا نيکمتر که مدل نيو بهتر شدند ياعتبارسنج متقابل

افزايش يا کاهش وابستگي . دشانتخاب  ،دهد مي نشان را
هاي اطراف بر اساس توان هاي مجهول به سلولسلول

بهترين توان مورد استفاده با محاسبه  است.معکوس فاصله 
 شد. محاسبه  RMSEبينيمربع حداقل خطاي پيش

هاي هاي واقعي با اندازهبيني با مقايسه اندازهخطاي پيش
نتايج نشان  .تعيين شدهاي مختلف در توان شده بينيپيش

هاي معلوم شباهت نقاط مجهول به همسايهداد که 
 ۲يافت. جدول  افزايش تر با افزايش توان در مدلنزديک

هاي مختلف نشان ميزان صحت ميانگين خطا را در توان
دهد که با توجه به اين نتايج ميانگين خطا براي توان مي

  ، داراي کمترين ميزان خطا است.۵برابر 
شده در برابر   بينيپراکندگي مقادير پيش نمودار ۴شکل 
 دهد.را نشان مي IDWبه روش  شده گيريير اندازهمقاد

درصد است که در  ۷۴/۲خطاي حاصل از اين مدل مقدار 
محدوده قابل قبول قرار دارد. در اين روش مقدار ريشه 

  حاصل شد.  kg/ha ۴۳/۱۲۱۷ميانگين مربعات خطا 



               ٦٣ 

RMSE(  

و  ۱۱۹۵
زان يبه م
نگ يجيکه در روش کر

 kg/ha 
استاندارد 
با توجه به 

 يابيمورد ارز
ن مربعات 
گر يسه با د

                                        
2- Universal Kriging

                            

  

kg/ha(RMSE 

kg/ha ۴۴۵/۱۱۹۵
به م استانداردشده

که در روش کر
 ن مربعات خطا

استاندارد  ينيبشيپ 
با توجه به . )۳ جدول
مورد ارز يط برابر
ن مربعات يانگيشه م
سه با ديدر مقا

                                        
Universal Kriging 

                       

  شده

kg/ha(( خطا مربعات

۹۸۹/۱۲۹۰  

۴۴۶/۱۲۳۳  

۴۵/۱۲۰۶  

۶۳۹/۱۱۹۵  

۸۷/۱۱۹۴  

۳۱/۱۱۹۹  

۹/۱۲۰۵  

kg/ha ن مربعات خطا

استانداردشده ينيبش
که در روش کريحاصل شد. درحال
ن مربعات خطايانگيشه م

 يشه مربعات خطا
جدول( دست آمد
ط برابرينگ در شرا
شه ميزان ريکه م

در مقا ينگ معمول
                                        

                          

شده يريگاندازه

IDW  
مربعات نيانگيم

۹۸۹

۴۴۶

۴۵

۶۳۹

۸۷

۳۱

ن مربعات خطايانگي
شيپ يشه مربعات خطا

حاصل شد. درحال
شه ميزان ر

شه مربعات خطايرو 
دست آمده ب ۱۵۳/۳
نگ در شرايجيکر ي

که م ييجاقرار گرفتند و از آن
نگ معموليجيخطا در روش کر

                                                 

              ١٣٩٩/ بهار و تابستان 

اندازه يهاوزن ي

IDWزان صحت به روش 

م شهير

يشه ميزان ر
شه مربعات خطا

حاصل شد. درحال ۷۹۹/۰
زان ريم ٢يعموم
و  ۰۰۸/۱۲۶۱
۱۵۳زان يبه م شده

يهانکه روش
قرار گرفتند و از آن
خطا در روش کر

/ بهار و تابستان ١/ شماره 

يرو مهارتعداد 
  

زان صحت به روش ي
  تأثيرمحدوده مورد 

  کامل

  کامل

  کامل

  کامل

  کامل

  کامل

  کامل

زان ريم
شه مربعات خطاير

۷۹۹
عموم
۰۰۸
شده
نکه روشيا

قرار گرفتند و از آن
خطا در روش کر

/ شماره ٩هاي كشاورزي/ جلد 

تعداد  اثر متقابل ارتفاع و

يجدول م -۲جدول 
محدوده مورد 

کامل رهيدا

کامل رهيدا

کامل رهيدا

کامل رهيدا

کامل رهيدا

کامل رهيدا

کامل رهيدا

نگ ساده و 
 دليل بهشدند. 
اطراف،  ي

ط يدر شرا
ه يهمسا ۲

ثر اتفاق افتاد. در روش 
 ن مربعات خطا
 ١نگ ساده

                                        
1- Simple Kriging

هاي كشاورزي/ جلد 

اثر متقابل ارتفاع و -٣

جدول 
  تأثير
  ه
  ه
  ه
  ه
  ه
  ه
  ه
  ه
  ه
  ه
  ه
  ه
  ه
  ه

نگ ساده و يجي، کري
شدند.  يط مشابه بررس
يهاهيکم نقاط نسبت به همسا

در شرا ،از نظر حداقل خطا
۲ن و يشتريب

ثر اتفاق افتاد. در روش 
ن مربعات خطايانگي

نگ سادهيجي. در روش کر
                                        

Simple Kriging 

هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين

٣شکل 

تأثيرمورد  هيتعداد همسا
هيهمسا ۳ ني
هيهمسا ۲ ن
هيهمسا ۳ ني
هيهمسا ۲ ن
هيهمسا ۳ ني
هيهمسا ۲ ن
هيهمسا ۳ ني
هيهمسا ۲ ن
هيهمسا ۳ ني
هيهمسا ۲ ن
هيهمسا ۳ ني
هيهمسا ۲ ن
هيهمسا ۳ ني
هيهمسا ۲ ن

  نگ يجيکر
ينگ معمولي
ط مشابه بررسيدر شرا

کم نقاط نسبت به همسا
از نظر حداقل خطا

ب عنوان بهه ي
ثر اتفاق افتاد. در روش ؤه ميهمسا
يشه ميزان ر
. در روش کرنتيجه شد

                                        

هاي مكانيك ماشين

تعداد همسا
يشتريب

نيکمتر
يشتريب

نيکمتر
يشتريب

نيکمتر
يشتريب

نيکمتر
يشتريب

نيکمتر
يشتريب

نيکمتر
يشتريب

نيکمتر

کر يابيدرون
يجينجا سه روش کر

در شرا يعموم
کم نقاط نسبت به همسا ي
از نظر حداقل خطا ينيبشينه پ

يهمسا ۳استفاده از تعداد 
همسا تعداد نيکمتر

زان ريم ،ينگ معمول
نتيجه شد ۱۱۶۰

                                                 

هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

  )Pتوان (

۱  

۲  

۳  

۴  

۵  

۶  

۷  

درون يهاروش
نجا سه روش کريدر ا
عمومنگ يجيکر

يشباهت وزن
نه پيحالت به

استفاده از تعداد 
کمتر عنوان

نگ معموليجيکر
kg/ha ۸۹/۱۱۶۰

نشريه پژوهش

توان (

  
روش
در ا
کر

شباهت وزن
حالت به

استفاده از تعداد 
عنوان به
کر

kg/ha



  بندي عملکرد محصول در يک باغ پسته به همراه ارزيابي سامانه سنجش طراحي شده در برداشت دستي

IDW  و
هاي مختلف ارزيابي شد و شواهد نشان 

 ۵، توان ۷
 kg/haرا به مقدار 

هاي مختلف 
کريجينگ، روش کريجينگ معمولي با کمترين ميزان 
بهترين روش به 

RMSE  به
و کريجينگ معمولي 
روش کريجينگ 
  يابي است.

  شده استاندارد

بندي عملکرد محصول در يک باغ پسته به همراه ارزيابي سامانه سنجش طراحي شده در برداشت دستي

IDWشده در هر دو روش 

هاي مختلف ارزيابي شد و شواهد نشان 
۷تا  ۱هاي مختلف 

را به مقدار 
هاي مختلف همچنين در ميان روش

کريجينگ، روش کريجينگ معمولي با کمترين ميزان 
بهترين روش به  ۱۱۶۰

RMSEآيد؛ از نتايج حاصل و مقايسه مقدار 

و کريجينگ معمولي 
روش کريجينگ توان نتيجه گرفت كه 

يابي است.تري براي درون

  

استاندارد ينيب ش
RMSS(  

٩٢٥/٠  

٧٩٩/٠  

١٥٣/٣  

  

بندي عملکرد محصول در يک باغ پسته به همراه ارزيابي سامانه سنجش طراحي شده در برداشت دستي

شده در هر دو روش 
هاي مختلف ارزيابي شد و شواهد نشان 

هاي مختلف در توان
را به مقدار  RMSEکمترين ميزان خطاي 

همچنين در ميان روش
کريجينگ، روش کريجينگ معمولي با کمترين ميزان 

kg/ha ۸۹/۱۱۶۰
آيد؛ از نتايج حاصل و مقايسه مقدار 

و کريجينگ معمولي  IDWآمده بين دو روش 
توان نتيجه گرفت كه 

تري براي درونتر و مناسب

  IDWر روش 

شيپ يخطا عات
)RMSS

٩٢٥

٧٩٩

١٥٣

  

بندي عملکرد محصول در يک باغ پسته به همراه ارزيابي سامانه سنجش طراحي شده در برداشت دستي

شده در هر دو روش   ي انجام
هاي مختلف ارزيابي شد و شواهد نشان کريجينگ، حالت
در توان IDWداد که در روش 

کمترين ميزان خطاي 
همچنين در ميان روش .دارا است

کريجينگ، روش کريجينگ معمولي با کمترين ميزان 
kg/haبه مقدار  

آيد؛ از نتايج حاصل و مقايسه مقدار 
آمده بين دو روش 

توان نتيجه گرفت كه  مي
تر و مناسبمعمولي، روش دقيق

ر روش شده در  ي

  نگ 

عاتمرب شهير   

بندي عملکرد محصول در يک باغ پسته به همراه ارزيابي سامانه سنجش طراحي شده در برداشت دستي

ي انجام در مطالعه
کريجينگ، حالت
داد که در روش 

کمترين ميزان خطاي 
دارا است ۱۱۹۴/

کريجينگ، روش کريجينگ معمولي با کمترين ميزان 
 RMSEخطاي 

آيد؛ از نتايج حاصل و مقايسه مقدار حساب مي
آمده بين دو روش  دست
OK( ،مي نچني

معمولي، روش دقيق

يريگر اندازه

نگ يجيکر يها

 خطا مربعات ن
(RMSE (  

١١٦٠  

/١١٩٥  

/١٢٦١  

  

بندي عملکرد محصول در يک باغ پسته به همراه ارزيابي سامانه سنجش طراحي شده در برداشت دستي

در مطالعه
کريجينگ، حالت
داد که در روش 

کمترين ميزان خطاي 
۸۷/

کريجينگ، روش کريجينگ معمولي با کمترين ميزان 
خطاي 

حساب مي
دست

)OK

معمولي، روش دقيق
  

ر اندازهيشده در برابر مقاد

هاروشزان صحت به 

نيانگيم شهير
))kg/ha(

٨٩/١١٦٠

٤٤٥/

٠٠٨/

بندي عملکرد محصول در يک باغ پسته به همراه ارزيابي سامانه سنجش طراحي شده در برداشت دستي

 يدقت باالتر
انواع در بين 

روش کريجينگ معمولي نسبت به دو 
از عملکرد بهتري 
برخوردار بود، در اعتبارسنجي متقابل با روش کريجينگ، 
گيري شد و 
همسايه و کمترين همسايه 

نمودار  ۵ 
شده در برابر مقادير 
به روش کريجينگ معمولي را نشان 

 ۰۴/۴خطاي 
 IDWميزان خطا در اين روش نسبت به روش 

شده در برابر مقاد ينيبش

زان صحت به يم -۳

  تأثير مورد 

  کامل ره

  کامل ره

  کامل ره

  

بندي عملکرد محصول در يک باغ پسته به همراه ارزيابي سامانه سنجش طراحي شده در برداشت دستي

دقت باالتر ي، پس دارا
در بين ن روش 

  است.
روش کريجينگ معمولي نسبت به دو 

از عملکرد بهتري عمومي 
برخوردار بود، در اعتبارسنجي متقابل با روش کريجينگ، 

گيري شد و  يابي کريجينگ معمولي بهره
همسايه و کمترين همسايه 

 شکلهمسايه در نظر گرفته شد. 
شده در برابر مقادير 
به روش کريجينگ معمولي را نشان 

خطاي مولي مقدار 
ميزان خطا در اين روش نسبت به روش 

شير پينمودار مقاد

۳ جدول

 محدوده  تأثير

  
رهيدا  

  
  

رهيدا

  
رهيدا  

بندي عملکرد محصول در يک باغ پسته به همراه ارزيابي سامانه سنجش طراحي شده در برداشت دستي پهنه

، پس داراهبود يمقدار کمتر
ن روش يبهتر عنوان
است. ينگ قابل معرف

روش کريجينگ معمولي نسبت به دو 
عمومي روش کريجينگ ساده و 

برخوردار بود، در اعتبارسنجي متقابل با روش کريجينگ، 
يابي کريجينگ معمولي بهره

همسايه و کمترين همسايه  ۳بيشترين همسايه مورد تأثير 
همسايه در نظر گرفته شد. 

شده در برابر مقادير   بينيپراکندگي مقادير پيش
به روش کريجينگ معمولي را نشان 

مولي مقدار براي روش کريجينگ مع
ميزان خطا در اين روش نسبت به روش 

نمودار مقاد -۴ شکل

تأثير مورد هيهمسا

  هيهمسا ٣ ني
  هيهمسا ٢ ني
  هيهمسا ٣ ني
  هيهمسا ٢ ني
  هيهمسا ٣ ني
  هيهمسا ٢ ني

  

پهنه                                    

مقدار کمتر 
عنوان بهو است  
نگ قابل معرفيج

روش کريجينگ معمولي نسبت به دو  نکه
روش کريجينگ ساده و 

برخوردار بود، در اعتبارسنجي متقابل با روش کريجينگ، 
يابي کريجينگ معمولي بهرهاز روش درون

بيشترين همسايه مورد تأثير 
همسايه در نظر گرفته شد.  

پراکندگي مقادير پيش
به روش کريجينگ معمولي را نشان  شده

براي روش کريجينگ مع
ميزان خطا در اين روش نسبت به روش 

  بسيار کمتر است.

شکل

همسا تعداد

يشتريب  ي
يکمتر

يشتريب  
يکمتر

  ي
يشتريب

يکمتر

٦٤                    

 يها دارا روش
 ينيبشيدر پ
جيکر يهاروش

نکهيا به توجه 
روش کريجينگ ساده و 

برخوردار بود، در اعتبارسنجي متقابل با روش کريجينگ، 
از روش درون

بيشترين همسايه مورد تأثير 
 ۲مورد تأثير 

پراکندگي مقادير پيش
شده  گيري اندازه
براي روش کريجينگ مع دهد. مي

ميزان خطا در اين روش نسبت به روش شد. حاصل 
بسيار کمتر است.

  روش عنو

يمعمول نگيجي

  ساده نگيجيکر

يعموم نگيجي

  

٦٤

روش
در پ
روش
 با

روش کريجينگ ساده و 
برخوردار بود، در اعتبارسنجي متقابل با روش کريجينگ، 

از روش درون
بيشترين همسايه مورد تأثير 

مورد تأثير 
پراکندگي مقادير پيش

اندازه
مي

حاصل 
بسيار کمتر است.

  

يکر

کر

يکر



               ٦٥ 

ن مقدار عملکرد 
 ۳۲۵۱ن مقدار عملکرد 

لوگرم يک 
ن در نقشه عملکرد در کالس 
ن ياست. در ا

پژوهش عملکرد محصول پسته توسط سامانه سنجش 
بر گرم لو

 ن محصول
ن ييب تب

                            

 
  نگ

ن مقدار عملکرد يشتر
ن مقدار عملکرد 

 ۴۷۷۷ها ن داده
ن در نقشه عملکرد در کالس 

است. در ا فتهروشن قرارگر
پژوهش عملکرد محصول پسته توسط سامانه سنجش 

لويک ۱۵۷۲۱تا 
ن محصوليا متوسط عملکرد
ب تبين ضريبود. همچن

                       

 
نگيجيشده به روش کر

شترين نقشه ب
ن مقدار عملکرد يلوگرم بر هکتار، کمتر

ن دادهيانگيلوگرم بر هکتار و مقدار م
ن در نقشه عملکرد در کالس يانگ
روشن قرارگر 

پژوهش عملکرد محصول پسته توسط سامانه سنجش 
تا  ۹/۳۰۶۹
متوسط عملکرد 
بود. همچن بر هکتار

  

                          

شده به روش کر ي

ن نقشه بيان شده است. در ا
لوگرم بر هکتار، کمتر

لوگرم بر هکتار و مقدار م
انگي. مقدار م
 يادوم و به رنگ قهوه

پژوهش عملکرد محصول پسته توسط سامانه سنجش 
۹ن يشده ب  عملکرد ساخته
 کهآمد  به دست

بر هکتارلوگرم 
  .محاسبه شد

  ينگ معمول

              ١٣٩٩/ بهار و تابستان 

يريگر اندازه

ان شده است. در اي
لوگرم بر هکتار، کمتريک ۶۶۵۴

لوگرم بر هکتار و مقدار م
. مقدار ماستبر هکتار 

دوم و به رنگ قهوه
پژوهش عملکرد محصول پسته توسط سامانه سنجش 

عملکرد ساخته
به دست هکتار

لوگرم يک ۸۵۰۱
محاسبه شد% 

نگ معموليجيه شده به روش کر

/ بهار و تابستان ١/ شماره 

ر اندازهيشده در برابر مقاد
 

ينما
۶۶۵۴

لوگرم بر هکتار و مقدار ميک
بر هکتار 

دوم و به رنگ قهوه
پژوهش عملکرد محصول پسته توسط سامانه سنجش 

عملکرد ساخته
هکتار

۳/۸۵۰۱
۹۹ %

 

ه شده به روش کرينقشه عملکرد باغ ته
 

/ شماره ٩هاي كشاورزي/ جلد 

شده در برابر مقاد يني

ترسيم نقشه 
شناسي و تشخيص 

با و مپ افزار آرک
 ۴در  کهشد 

ب با يعملکرد نقطه به نقطه باغ به ترت
-٥٨٠٣( ي

نشان داده 
ن و يشتري

باغ (به رنگ 
شرق باغ (به رنگ روشن) 

نقشه عملکرد باغ ته

هاي كشاورزي/ جلد 

يبشير پينمودار مقاد

ترسيم نقشه ، يابيدرون
شناسي و تشخيص عملكرد محصول كه مبناي آسيب

افزار آرکنرم
شد انجام  ي

عملکرد نقطه به نقطه باغ به ترت
يوزن يهان عملکرد در کالس

نشان داده لوگرم بر هکتار 
ين بيرات بيي

باغ (به رنگ  يب در بخش مرکز
شرق باغ (به رنگ روشن) 

نقشه عملکرد باغ ته -۶ شکل

هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين

نمودار مقاد - ۵

درون يهاسه روش
عملكرد محصول كه مبناي آسيب

نرم در، رها در سطح مزرعه است
ينگ معمول

عملکرد نقطه به نقطه باغ به ترت
ن عملکرد در کالس

لوگرم بر هکتار ي) ک۴۱۰۲
ييتغ ۶ شکل

ب در بخش مرکز
شرق باغ (به رنگ روشن) ره) و در بخش جنوب شرق و 

شکل

هاي مكانيك ماشين

۵ شکل

  عملکرد
سه روشيج مقا

عملكرد محصول كه مبناي آسيب
رها در سطح مزرعه است

نگ معموليجيروش کر
عملکرد نقطه به نقطه باغ به ترتزان يم

ن عملکرد در کالسين و کمتر
۳۲۵۱ -۴۱۰۲

شکلبا توجه به 
ب در بخش مرکزين عملکرد، به ترت

ره) و در بخش جنوب شرق و 

هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

عملکرد نقشه هيته
ج مقاياساس نتا 

عملكرد محصول كه مبناي آسيب
رها در سطح مزرعه استيمتغ

روش کراستفاده از 
م يکالس وزن
ن و کمتريشتر
۳۲۵۱و () ٦٦٥٤
با توجه به  .است  شده
ن عملکرد، به ترتيکمتر

ره) و در بخش جنوب شرق و 

نشريه پژوهش

ته
 بر

عملكرد محصول كه مبناي آسيب
متغ

استفاده از 
کالس وزن

شتريب
٦٦٥٤
شده
کمتر
ره) و در بخش جنوب شرق و يت
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تواند يک باغ مير در مقدار عملکرد نقاط مختلف ييتغ
رات در اندازه يياز جمله تغمختلفي  يفاکتورهاناشي از 

ا ابتال به يموجود و  يهادرختان، نوع خاک، ارتفاع، آفت
. )Ehsani & Karimi, 2010( ها باشديماريب يبرخ

 است هنشان داد شکريعملکرد نزمينه در  يدانيمطالعات م
اما  ،Mg/ha ۷۶ حدود ن محصولياکه عملکرد متوسط 

 ,.Price et al(است  Mg/ha ۲۱۴تا  ۳۶ن يب يعملکرد محل

 ينيب زميرات در عملکرد سييک گزارش تغيدر  .)2011
ن يب است  شده يريگشگر عملکرد اندازهيک پايکه توسط 

 ,.Persson et al( است  شده محاسبه Mg/ha ۱۰۰تا  ۴۰

باغ ک يدر وه يمعملکرد  گر،يد يپژوهشدر . )2004
 Zaman et(شد گزارش  ۴۵تا  Mg/ha ۲۱ نيمرکبات ب

al., 2006(ن يگر به دامنه بيد يکه در گزارش ي. در حال
Mg/ha ۹  است هديرس ۵۴تا )Tumbo et al., 2002(.  در

و  ين محصول واقعيب نييب تعيسنجش عملکرد پسته ضر
 ,.Rosa et al(شد گزارش  ۹۷/۰ را شده يريگاندازه

 زين ريس محصول يروانجام شده  . در پژوهش)2011
۹۴۷/۰ =R2 گزارش  شده يريگو اندازه يمحصول واقع نيب
  . )Sadeghi et al., 2016(شد 

  
  يريگجهينت

نقشه  هيته منظور بهسنجش عملکرد محصول پسته سامانه 
که  ييجااز آن ساخته شد. يدر برداشت دستعملکرد 

 پسته يهادر باغ يکشاورز يهانه استفاده از نهادهيهز
ت يريمد يوجود سامانه سنجش عملکرد برا، ستباال اريبس

به نظر  يضرور يها، امرن نهادهيشتر ايو کنترل هرچه ب
 رسد. يم
سامانه  ينه در طراحيبه يط عملکرديبه شرا دنيرس يبرا

 يش سامانه طراحيسنجش عملکرد محصول پسته، آزما
انجام  استاندارد يهابا وزنه يشگاهيط آزمايشده در شرا
دقت درصد  ۳کمتر از  يبا خطاها شيج آزمايشد و نتا

با ه نقشه عملکرد، يته يبران سامانه را نشان داد. يا يباال
نگ يجي، کر IDWيابيدرون يهان روشيکه ب ياسهيمقا

صورت  ينگ همگانيجينگ ساده و کريجي، کريمعمول
 RMSEن مقدار يکمتربا  ينگ معموليجيگرفت روش کر

)kg/ha ۸۹/۱۱۶۰ (ن روش انتخاب شد و يبهتر عنوان به
   .است  شده هيتهن روش يز با همينقشه عملکرد باغ ن

 يروآن بر ت سوار شدن يشده قابل يت سامانه طراحيمز
ف ين ردياست که بتواند در ب يله کشنده کوچکيهر وس

ن دستگاه دارا بودن يت ايگر مزيدرختان حرکت کند. د
. آن استکم  يدگيچيدقت باال در ضمن ساختار ساده و پ

رات عمده، يياز به تغيبدون ن توانديم دستگاه نيان يهمچن
 رينظ مشابه محصوالتر يزان عملکرد سايثبت م يبرا

 قراراستفاده و  يبررس مورد زين...  وتون ي، زبادام، گردو
 .رديگ
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