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  السیکنقشه عملکرد، کریجینگ، گندم، آمار ک : کلیديهاي واژه

 91-306-111گزارش طرح تحقیقاتی شماره شناسه   :منبع یافته

  بهنام کامکار، امید عبدي، اسماعیل محمدي احمدمحمودي :)گان(نویسنده

گـل، محمـدآباد و    سـو، زریـن   ندم در سطح چهار حوزه قرههاي تخمین و تولید نقشه عملکرد گ مقایسه روش  :عنـوان 
  GISآباد با استفاده از  قرن

  91-306-111 :شماره

 8/10/1393  :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته

Administrator
Untitled
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  اهمیت موضوع
که اطالع از مقدار عملکرد صورتی  برانگیز است؛ به عملکرد محصوالت زراعی از متغیرهاي اقتصادي چالش

شده با توجه به تغییرات آن کشت مناطق بینی میزان عملکرد در محدوده وسیعی از  محصوالت استراتژیک و پیش
هاي  ها و ارایه راهکار سازي مصرف نهاده تعیین مناطق پرعملکرد و کم عملکرد جهت بهینه. باشد امري ضروري می

هاي مختلف  این مطالعه با هدف ارزیابی روش .هاي موجود است مدیریتی جهت بهبود وضعیت عملکرد نیز از دغدغه
  . حوزه آبریز استان گلستان انجام شد ده در مزارع گندم در چهارش لکردهاي ثبتیابی با استفاده از عم درون

  )شرح مساله(مقدمه 
آمار و . استاي بخش کشاورزي ه ازيس  تصمیمیازن به اطالعات متغیرهاي مهمی نظیر عملکرد، پیشدسترسی 

گردد، در حالی که عملکرد متغیري  یگزارش م اي ههاي نقط صورت داده ارقام مربوط به عملکرد محصوالت زراعی به
عنوان یکی   اطالعات جغرافیایی به از مشکالت فعلی استفاده از سامانهیکی . باشد پویا و تصادفی در سطح مزارع می

در این زمینه . هاي زمینی است هاي قابل قبول از عملکرد با استفاده از نمونه تهیه نقشه هاي سیستمی، از رهیافت
تر دارند تا بتوان  تري در ارایه نتایج درست ها قابلیت دقیق محقق همواره با این سردرگمی روبروست که کدام روش

  .به این نتایج اعتماد نمود

  ها ترین یافته مهم
آمار را براي  هاي زمین  و نتایج برتري روش داشتندتفاوت عملکرد گندم قابلیت میابی نهاي مختلف در درو روش

 کریجینگ دقت  هاي مختلف در روش از سوي دیگر مدل. نشان دادکر شده ذهاي  تهیه نقشه عملکرد گندم در حوزه
 روش کریجینگ جهانی با استفاده از مدل نمایی بهترین برآورد را ،آمار زمینهاي  متفاوتی داشتند و در بین روش

هاي   میزان تولید در حوزه تفاوتها، نتایج بررسی متوسط تولید به تفکیک حوزه .براي عملکرد گندم نشان داد
 3715ی  حداکثر اختالف عملکرد در واحد سطح در کل محدوده مورد بررسکه نحوي ، بهمختلف را نشان داد

متفاوت منطقه و عدم یکنواختی در اعمال  توپوگرافی، محیطیعوامل تواند به دلیل  کیلوگرم در هکتار بود که می
هاي شمالی و شمال شرق محدوده مورد بررسی  ر قسمتد  بررسی نقشه تهیه شده نشان داد.باشد  مدیریتیعوامل

  . باشد می)  تن در هکتار93/3(سی تر از میانگین تولید محدوده مورد برر میزان عملکرد بیش
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  )ها، جداول و سایر مستندات مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 

  
  سو، محمدآباد،  هاي قره شده عملکرد گندم در سطح حوزه  نقشه تهیه- 1شکل 
 .ریجینگ جهانییابی ک وسیله مدل نمایی و روش درون گل به آباد و زرین قرن

  

  
 .گل آباد و زرین سو، محمدآباد، قرن هاي قره  در سطح حوزه براساس متوسط تولید منطقهبندي شده عملکرد گندم  نقشه طبقه- 2 شکل

  
 گل آباد و زرین سو، محمدآباد، قرن هاي قره حوزه عملکرد گیاه گندم به تفکیک  نقشه مربوط به هاي دادههاي توصیفی   آماره-1جدول 

  ضریب تغییرات  انحراف معیار  بیشینه  کمینه  میانگین  حوزه
  %5  20/0  906/4  606/2  539/3  سو قره
  %6  23/0  418/4  303/3  709/3  آباد  قرن

  %13  54/0  035/6  130/3  018/4  محمدآباد
  %22  90/0  321/6  992/2  997/3  گل زرین

  


