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 ،بر مدل عمومیگام استفاده شد. عالوهبهره گامیچندمتغ ونیو رگرس هانیانگیم يسهیکاهش ابعاد، از مقا يو برا یرنگ يفضا 7
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  77  ...........................  )1392(مالزاده،  گام سطح خاکستريطول هايسیمستخرج از ماتر يآمار هايیژگی: و5-3 جدول

  78  ............  یمحل ییدودو يو الگو ریتصو ستوگرامیاول ه يمرتبه هايمستخرج از آماره يآمار هايیژگی: و6-3 جدول

  87  .....................................  رطوبت خاك ینبیشیپ شاتی: مشخصات سه نوع بافت خاك مورداستفاده در آزما7-3 جدول

  87  ....  رطوبت خاك ینبیشیپ شاتیخاك در آزما هاياز بافت کبه هر یشده اضافه یآل ي: مشخصات ماده8-3 جدول

  90  ................................  يربرداریتصو يدر محفظه ییمورد استفاده جهت منبع روشنا LED: مشخصات نوار9-3 جدول

رطوبت خاك ینبیشیمربوط به پ هاييربرداریآن در تصو يشدهانجام ماتیو تنظ نی: مشخصات دورب10-3 جدول

  ...........................................................................................................................................................................................................  92  

  96  .................................................................  یرنگ هاياز کانال کیهر  شده برايمحاسبه یفیتوص هاي: آماره11-3 جدول

  109  .....  یدر نقاط کنترل شیمورد آزما يهانگاشت ي) براRMSEمربعات خطا ( نیانگیم يشهیر ری: مقاد1-4جدول 

  110  ..............  در نقاط چک شیمورد آزما يهانگاشت ي) براRMSEمربعات خطا ( نیانگیم شهیر ری: مقاد2-4 جدول

يربرداریسه ارتفاع تصو يبرا CfsSubsetEvalشخم با روش  تیفیک نییتع يبرا یژگیانتخاب و جی: نتا3-4 جدول

  ........................................................................................................................................................................................................  114  

يربرداریعملکرد در سه ارتفاع تصو نیبه بهتر یابیدست يبرا MLP یمصنوع یشبکه عصب ي: توپولوژ4-4 جدول

  ........................................................................................................................................................................................................  115  

  126  .......................  متریسانت 60 يربرداریدر ارتفاع تصو ریفایعملکرد کالس یبررس ياغتشاش برا سی: ماتر5-4 جدول

  127  .......................  متریسانت 80 يربرداریدر ارتفاع تصو ریفایعملکرد کالس یبررس ياغتشاش برا سی: ماتر6-4 جدول
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  128  .....  متریسانت 100 يربرداریدر ارتفاع تصو ریفایعملکرد کالس یبررس ياغتشاش برا سیماتر سی: ماتر7-4 جدول

  129  .........................متریسانت 60 يربرداریشخم خاك در ارتفاع تصو تیفیک نییدر تع ریفای: عملکرد کالس8-4 جدول

  131  ........................  متریسانت 80 يربرداریشخم خاك در ارتفاع تصو تیفیک نییدر تع ریفای: عملکرد کالس9-4 جدول

  133  ...................  متریسانت 100 يربرداریشخم خاك در ارتفاع تصو تیفیک نییدر تع ریفای: عملکرد کالس10-4 جدول

 60 يربرداریدر ارتفاع تصو 9تا  2شخم از کالس  تیفیکالس ک نیدر تخم ریفایکالسگام به: صحت گام11-4 جدول

  136  .......................................................................................................................................................................................  متریسانت

نرمال  Rکانال  نیانگیو م) B )Bmod مد کانال یژگیدو و ياثر رطوبت بر رو نیانگیم يسهیمقا جی: نتا12-4 جدول

)RNmean140  ..................................................................................................................................................  ی) در مدل عموم  

 يهامدل يرطوبت خاك برا نییجهت تع هانیانگیم يسهیبا استفاده از روش مقا یژگیانتخاب و جی: نتا13-4 جدول

  142  ............................................................................................................................................................................................  گانه13

  143  ...........................................  رطوبت خاك ینیبشیپ یمدل عموم يبرا رسونیپ یهمبستگ زیآنال جی: نتا14-4 جدول

رطوبت  ینیبشیپ یمدل عموم يگام برابهگام يچندگانه ونیبا استفاده از رگرس یژگیانتخاب و جی: نتا15-4 جدول

  144  ...............................................................................................................................................................................................  خاك

) و یبافت کی(تفک 2گروه  يگام برابهچندگانه گام ونیبا استفاده از روش رگرس یژگیانتخاب و جی: نتا16-4 جدول

  145  ..............................................................................................  رطوبت خاك ینیبشی) در پیماده آل- بافت کی(تفک 3گروه 

  148  .........................................................  مدل مختلف 13 يرطوبت خاك برا ینیبشیدر پ ANFIS جی: نتا17-4 جدول

  149  ..............  3به  10ي مدل عمومی پس از کاهش تعداد ویژگی هاي ورودي از تعداد بهبودیافته نتایج: 18-4 جدول

 يهامدل يگام برابهگام رهیچندمتغ ونیرطوبت خاك با استفاده از روش رگرس يکنندهینیبشی: روابط پ19-4 جدول

  156  ............................................................................................................................................................................................  گانه13

 13 يرطوبت خاك برا ینیبشیگام در پبهچندگانه گام ونیرگرس جیبا نتا ANFIS جینتا يسهی: مقا20-4 جدول

  157  ...................................................................................................................................................................................  مدل مختلف
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  هافهرست شکل

  صفحه                                                         شماره و عنوان شکل

  

  15  .....................................  رطوبت خاك يریگاندازه یکاوشگر نوترون کی یاصل ریو (ب) تصو کی: (الف) شمات1-1شکل 

  TDR (Muñoz-Carpena et al., 2004)  ................................................................  17 حسگر کی ي: اجزا2-1 شکل

برچسب عمق  -3 يبندآب نگیار - 2 کنندهسیدرپوش سرو - 1( کیشمات -و ب ریتصو - الف ومتری: تانس3-1 شکل

 يلوله - 7خالء  ياعقربه جیگ- 6 یکیپالست جیبه گمربوط ياعقربه يحفاظ صفحه -5خالء  جیدرگاه مربوط به گ -4

  21  ....................................................................................................................  ).یکیخلخل سرامفنجان مت - 8 یکیپالست يبدنه

  27  ...................................................................................................................  ریتصو کی دیمراحل تول اگرامی: بلوك د1-2شکل 

  28  ..................................................................................................  سیالکترومغناط فیموجود در ط يها: طول موج2-2 شکل

  30  ........................................................................................................  یصفحات رنگ ياز رو RGB ریتصو لی: تشک3-2 شکل

  RGB  ...........................................................................................................................................  31 ی: مکعب مدل رنگ4- 2شکل

 ي      مؤلفه a>0. دهدیم شیرا نما ییمثبت است و روشنا شهیهم L ي، مؤلّفهCIE Lab یرنگ ي: فضا5-2 شکل

  32  ..........................................................  .دهدیرا نشان م یآب يمؤلفه b<0زرد و  يمؤلفه b>0سبز،  يمؤلفه a<0قرمز، 

ها، بر محور عمودي شدت، عمود ها و دایره. مثلثيرهایو دا یبر صفحات مثلث ی، مبتنHSI ی: مدل رنگ6-2 شکل

  33  ...........................................................................................................................................  ).2012هستند (گونزالز و همکاران، 

  lch  ........................................................................................................................................................  34 یرنگ ي: فضا7-2 شکل

  YCbCr  .......................................................................................  35 یرنگ يداخل فضا RGB ی: مکعب مدل رنگ8-2 شکل

  a  ........................................................  42 یو خروج b يشدهاعمال اسی) و باwهمراه وزن (نورون به کی: مدل 9-2 شکل

  42  .........................................................................................  نورون Sو  يورود Rبا  هیالتک یعصب يشبکه کی: 10-2 شکل

  43  ................................  )1387 ا،ی(ک هاهیبر حسب ال شدهکیهمراه با اطالعات تفک هیالسه یعصب ي: شبکه11-2 شکل

  48  ......................................  دوران -برش و د - ج اس،یمق - ب ،ییجابجا - شامل الف ی: انواع اعوجاجات هندس12- 2شکل

 یابیروش درون کی يریشامل اعمال نگاشت مناسب و بکارگ ریتصو تیتثب اتیعمل يالزم برا ي: دو مرحله13-2 شکل

  50  ........................................................................................................  کسلیبه هر پ يسطح خاکستر کیاختصاص  يمؤثّر برا

  51  ................................................................................................................  نیدر اثر نگاشت افا يشده جادیا ریی: تغ14- 2شکل



 ك

 

  51  ..............................................................................  دو يدرجه يادر اثر نگاشت چندجمله يشده جادیا ریی: تغ15- 2شکل

  53  ...........................................................................................  ویدر اثر نگاشت پروجکت ریتصو جادشدهیا راتیی: تغ16-2 شکل

  55  ........................................  ریتصو یخروج يها بر روآن ریو تأث یابیحاصل از سه روش مختلف درون جی: نتا17-2 شکل

  59  .................................  (الف) قبل و (ب) بعد از انجام شخم با گاوآهن برگرداندار یشیآزما ياز مزرعه یی: نما1-3شکل 

-(الف) تا (ذ) به ریتصاو ،یشیآزما يخاك در مزرعه يهاکلوخه ياندازه عیمختلف توز يهااز کالس یی: نما2-3 شکل

  61  ...............................................................  .دهندیرا نشان م هاکلوخه ياندازه عیکالس توز نیترتا درشت نیزتریر بیترت

 ياز شبکه شدهدهیچ يهاالک - الف شات،یتخت مورداستفاده در آزمااستاندارد صفحه ي: الک چندگانه3-3 شکل

  62  .................  یشگاهیآزما يلرزاننده - بدون روزنه، پ ینیس -ب ن،ییاز باال به پا بیترتهم به يبزرگ به کوچک بر رو

  64  ........................................  يمتریسانت 5×  5 يهابا شبکه متریسانت 50× 50: چارچوب مربع شکل با ابعاد 4-3 شکل

شده در نصب نیدورب -شخم، الف تیفیک نییتع شاتیدر آزما يربرداریتصو يمورداستفاده برا يفلز يهی: پا5-3 شکل

و  80، 60در سه ارتفاع  نیدورب تیتثب تیشده قابلدادهنشان سمی. مکانیچارچوب مربع - ب ،يمتریسانت 100ارتفاع 

  65  .............................................................................................................................................  .آوردیرا فراهم م يمتریسانت 100

 -ب ،یاصل ریتصو - . الفنینسبت به سطح زم نیدورب يمتریسانت 100شده در ارتفاع نمونه گرفته ری: تصو6-3 شکل

چارچوب از حالت  يایشدن زوادادن خارجچهارچوب، جهت نشان یو محاط یطیمح يهاهمراه مربعبه یاصل ریتصو

  66  ............................................................................................................................................................  وجود اعوجاج لیقائمه، بدل

  68  ....  عمود برهم هستند. يمحورها ’Xو  ’Yو  رعمودیغ يمحورها yو   xگر،یکدی: عمودنبودن محورها بر 7-3 شکل

با  يدادرویهم سیماتر - ب ریتصو سیماتر - الف ر،یتصو سیماتر ياز رو يدادرویهم سیماتر لی: تشک8- 3شکل 

 هاي(سلول تکرار شده ریتصو سهم در ماتریبار پشت سر 2تعداد به 8و 2درجه. چون عدد  0و جهت  1 يفاصله

 يبا فاصله يدادرویهم سیماتر - . جاستهرشدهظا يدادرویهم سیماتر 8و  2 يهدر درای 2عدد  رنگ)کم يخاکستر

 هايوجود دارد (سلول ریتصو سیدرجه در ماتر90 هیبار با زاو 1به تعداد  2و 1درجه. چون عدد  90و جهت  1

  74  ...................................................................................................  .استظاهر شده سیدر ماتر 2و 1 هیدر درا 1)، عدد یمشک

 Cfsشده توسط انتخاب يهایژگیتا تنها و شوندیکم م يابه اندازه یابیآموزش و ارز يها، دادهCfs ي: اجزا9-3 شکل

-شیاستنتاج و پ يبرا ینیماش يریادگی يهاتمیسپس به الگور توانندیاز نظر ابعاد م افتهیکاهش يهابماند. داده یباق

  81  ...............................................................................................................................................................................  داده شوند. ینیب



 ل

 

در نظر گرفته شود،  1که کالس  یکالس. در صورت 9با  يبندطبقه يمسئله کی ياغتشاش برا سی: ماتر10-3 شکل

بجز سلول  دیبا رنگ سف يها، سلولFN: اهیبا رنگ س يها، سلولFP: يبا رنگ خاکستر يهاداشت: سلول میخواه

a1: TN و سلول شامل a1 TP  ...................................................................................................................................................  86  

 ينما -شده الفرطوبت خاك با نور کنترل ینیبشیپ شاتیآزما يشده براساخته يربرداریتصو ي: محفظه11-3 شکل

  90  ...............................................................................  شکل از قسمت داخل محفظه ياز رأس قسمت گنبد یینما - ب ،یکل

 يمختلف مربوط به کارت خاکستر يهاکسلیپ يمقدار سطوح خاکستر يبعدنمودار سه - : الف12-3 شکل

نما مشخص است که نمودار، سطح  نیدر ا -شده، ببا نور کنترل يربرداریتصو يمحفظه ونیبراسیمورداستفاده در کال

  92  ...............................................................................................  و اغتشاش نور وجود ندارد. یداشته و ناهمگن یمسطح باًیتقر

  102  .....  شده هستند.نرمال يهاوزن�����	�1 و �����	�1. ينمونه از سیستم استنتاج فازي سوگنو با دو ورود کی: 13-3 شکل

 ،يسازياز چپ به راست شامل: فاز بیترتبه هاهی. الباشدیم هیپنج ال يکه دارا ANFIS کی: ساختار 14-3 شکل

  103  ........................................................................  .باشندیم یدار و تابع خطوزن یخروج يمحاسبه ،يسازاستنتاج، نرمال

  ANFIS................................................................................................................  103موجود در ساختار  يهاهی: ال15-3 شکل

به  دنیها با هدف رسآن يرهایمتغ يرمجموعهیهمراه زبه ANFIS يدر برنامه افتهیرییتغ ي: پارامترها16-3 شکل

  ANFIS  ...........................................................................................................................................................  105 ينهیساختار به

 ،یو محور آب اندرهینرمال دو متغ عیاز توز ییهانقاط سبزرنگ نمونه ،یاساس يهاها به مؤلّفه: انتقال داده17-3 شکل

  107  ....................................  است. یاصل يهامؤلّفه ينمونه بر رو راتییتغ نیشتریب يریقرارگ يدر راستا دیمختصات جد

. الف، ب و ج به يربرداریتصو يهااز ارتفاع کیهر  يبرا نیبا استفاده از نگاشت افا ریتصو تیتثب جی: نتا1-4شکل 

، نقاط "د". در بخش باشدیم متریسانت 100و  80، 60 يربرداریتصو يهاارتفاع يبرا شدهتیتثب ریتصاو بیترت

  112  .......................................................................................................................................................  اند.شده یینمابزرگ یکنترل

شخم خاك در  تیفیک نییتع يبهمراه تابع انتقال برا ،یمخف يهیال کیبا  MLP ی: ساختار شبکه عصب2- 4شکل

  116  ......................................................................................  متریسانت 100 - و ج 80 -، ب60 - الف يربرداریتصو يهاارتفاع

 يهاداده يبرا یابیو ارز یآموزش، اعتبارسنج يسه مرحله يهاداده يمربعات خطا برا نیانگیم ریی: روند تغ3-4 شکل

  117  ............................................................................................................................................  متریسانت 60ارتفاع  يربرداریتصو

 60ارتفاع  يربرداریتصو يهاداده يبرا ،یو اعتبارسنج μ ب،یش يپارامترها ي: روند آموزش شبکه برا4-4 شکل

  118  .......................................................................................................................................................................................  متریسانت



 م

 

شخم  تیفیک نیشده در تخمزده نیتخم ریدر مقابل مقاد یواقع ریبه مقادمربوط ونیرگرس ي: نمودارها5 -4 شکل

  119  ......................................................................  متریسانت 60در ارتفاع  یابیو ارز یمراحل آموزش، اعتبارسنج يخاك برا

 يهاداده يبرا یابیو ارز یآموزش، اعتبارسنج يسه مرحله يهاداده يمربعات خطا برا نیانگیم ریی: روند تغ6-4 شکل

  120  .....................................................................................................................................................................  متریسانت 80ارتفاع 

  121  .........  متریسانت 80ارتفاع  يهاداده يبرا یو اعتبارسنج μ ب،یش يپارامترها ي: روند آموزش شبکه برا7-4 شکل

شخم  تیفیک نیدر تخم شدهزدهنیتخم ریدر مقابل مقاد یواقع ریبه مقادمربوط ونیرگرس ي: نمودارها8 -4 شکل

  122  .................................................  متریسانت 80ارتفاع  يهاداده يبرا یابیو ارز یمراحل آموزش، اعتبارسنج يخاك برا

ارتفاع  يهاداده يبرا یابیو ارز یآموزش، اعتبارسنج يسه مرحله يهاداده يمربعات خطا برا نیانگی: روند م9-4 شکل

  123  .............................................................................................................................................................................  متریسانت 100

  124  ......  متریسانت 80ارتفاع  يهاداده يبرا یو اعتبارسنج μ ب،یش يپارامترها ي: روند آموزش شبکه برا10-4 شکل

شخم  تیفیک نیدر تخم شدهزدهنیتخم ریدر مقابل مقاد یواقع ریبه مقادمربوط ونیرگرس ي: نمودارها11 -4 شکل

  125  ..............................................  متریسانت 100ارتفاع  يهاداده يبرا یابیو ارز یمراحل آموزش، اعتبارسنج يخاك برا

براي مدل  ANFISتوسط  شدهینیبشیو پ یرطوبت واقع يهابه داده: نمودار بخش آموزش مربوط12-4 شکل

 نیعملکرد ا ي. پارامترهادهدینشان م 1100تا  980 نیب يهاداده يرا برا جینتا یینمابزرگ نیی. نمودار پا عمومی

  151  .........................................................................................................  .باشندیم =R= ،829/0 MAE 971/0بخش شامل 

  RMSE=  .........................................  152 146/1. براي مدل عمومی آموزش يخطا درمرحله راتیی: روند تغ13-4 شکل

 براي مدل عمومی آموزش يدر مرحله ANFISرطوبت خاك توسط  ینیبشیپ يخطا عیتوز ستوگرامی: ه14-4 شکل

μنرمال ( عیتوز یبا منحن سهیدر مقا = 0.159, � = 1.146	, �� = −0.1934.(  .................................................  152  

 براي مدل عمومی شدهینیبشیدر مقابل رطوبت پ یرطوبت واقع يهامربوط به داده یابی: نمودار بخش ارز15-4 شکل

عملکرد  ي. پارامترهادهدینشان م 460تا  200 نیب يهاداده يرا برا جینتا یینمابزرگ نیی. نمودار پاANFISتوسط 

  153  ....................................................................................................  .باشندیم 957/0R= ،082/1 =MAEبخش شامل  نیا
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  مقدمه  -1- 1

جهت استقرار،  یمحلّ يکنندهنیمأت ،يدر بخش کشاورز دیتول يمنبع و نهاده نیتریبه عنوان اصل ،خاك

 يساختار ،یکیزیف تیبهبود وضع يهاتمرکز بر روش کهي. بطورگرددیبذر محسوب م شیو رو شهیرشد و نمو ر

تا برداشت محصول،  ذربستر ب يسازخاك از زمان آماده تیوضع شیکنترل و پا يهاروش زیو ن ییایمیو ش

با هدف  یقاتیتحق يهاتیبوده و در صدر اولو دیها در ارتقاء راندمان توليریگاهداف و جهت نیترهمواره از عمده

 زانیکنترل م زیخاك و ن يسازآماده تیفیک یابیکنترل و ارز ،انیم نیاست. در اعملکرد قرار داشته شیافزا

-مدرن اندازه يهاو ظهور روش دیجد يهايتکنولوژ شرفتی. با پباشدیم ربرخوردا ياژهیو تیرطوبت خاك از اهم

 یخاك و حتّ يهاخاکدانه ياندازه نییشخم مزرعه و تع تیفیسنجش ک یکنون يهاتوان روشیم ق،یدق يریگ

را  "2در مزرعه" ای 1زمان حقیقی يهايریگبا اندازه نینو يهاو روش دیبخش ءرطوبت خاك را ارتقا يریگاندازه

  .نمودهستند،  يریگاندازه تیماه لیبه دل يادیز يخطاها يکه بعضاً دارا یشگاهیآزما یمیقد يهاروش نیگزیجا

  کلیات -2- 1

  سازي خاكخاکورزي و اهمیت آن در آماده - 2-1- 1

فشردگی، هاي مختلفی چون نفوذپذیري، ثر خاك در ارتباط با رشد بذر، شامل پارامترؤخواص فیزیکی م

باشد. در این میان، ساختمان ات خاك میبندي ذرظرفیت نگهداري رطوبت، تخلخل، بافت ، ساختمان و دانه

زدن بذر یکی از خصوصیات مهم پذیري، فرسایش و بستر مناسب براي جوانهخاك بدلیل تأثیر بر تهویه، نفوذ

ر از مدیریت کشت و کار ت متأثّبه شد ،ستهاي ثابت خاك اخاك بوده و بر عکس بافت خاك که یکی از ویژگی

خاك که موجب نفوذ سریع آب و حفظ و نگهداري صحیح  ي). اصوالً ساختمان دانه دانه1388 باشد (روستا،می

باشد خاك و تقلیل مقاومت آن در مقابل ریشه دوانی شود، مطلوب می يآن، افزایش گنجایش هوا و تسهیل تهویه

  ). 1387(منصوري راد، 

شده، عملیات خاکورزي است، که با حصول شرایط مطلوب ذکر يترین راهکار اعمالی در زمینهلین و مهموا

گردد. عملیات بین شرایط فیزیکی خاك با رشد گیاه) اجرا می ي(رابطه ٣پذیري خاكبردن قابلیت کشتهدف باال

عموماً با ادواتی چون گاوآهن برگرداندار، بشقابی، قلمی، دیسک  ،بسته به شرایط محیطی و جغرافیایی ،خاکورزي

 هايورزي گوناگون در هر نوع سیستم مورد استفاده، هزینهگیرد. استفاده از ادوات خاكها انجام میو انواع هرس

، داووديآیین و شیخها متفاوت خواهد بود (بهمختلفی را سبب شده و ساختار خاك در هر کدام از سیستم

                                                 
1 Real time 
2 In-situ 
3 Soil tilth 
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آالت مربوطه، مدیریت صحیح و پایش گیري صحیح و بهینه از ادوات و ماشینبهره يالزمه ،). از طرفی1381

هاي خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و آوري دادهجمع ،خاك و یا به بیانی دیگر –مداوم اثرات متقابل ماشین 

 ،باشد. در نتیجهعملکرد نهایی محصول میدخیل در  رِثّؤشیمیایی خاك و اطالعات صحیح و دقیق از پارامترهاي م

دادن آورند، با در اختیار قرارشده را فراهم میهایی که امکان سنجش و ارزیابی عملیات خاکورزي انجامروش

- بهینه يري در زمینهثّؤیک بازخور ارزشمند بوده و پتانسیل م يکنندهمینأروشی جهت تعیین کیفیت شخم، ت

بر کیفیت شخم، نظیر نوع ادوات مورد استفاده، تنظیمات کاري، سرعت پیشروي تراکتور و  رثّؤسازي پارامترهاي م

  عمق شخم ارائه خواهند داد.

 خاکورزي  یفیت اجرايک -2-2- 1

کردن خاك ها از انرژي مصرفی در خردگیري آنیکی از پارامترهاي عملکردي ادوات خاکورزي، بازده بهره

هاي تولید بعلّت انجام عملیات خاکورزي کمتر براي یک شخم مطلوب، هزینه در ).1377است (لغوي و بهنام، 

علّت نسبت یابد. زیرا شرایط رشد ریشه بهسازي بستر بذر، پایین و عملکرد محصوالت مختلف افزایش میآماده

تنظیمات ادوات، ). فاکتورهاي مختلفی چون نوع ادوات، 1387یابد (منصوري راد، بهتر هوا و رطوبت بهبود می

سازي خاك تأثیرگذار عمق شخم، سرعت پیشروي و رطوبت خاك بر روي عملکرد ادوات خاکورزي در آماده

تواند گردند. برآورد کیفیت یک شخم میي کیفیت شخم یک زمین میکنندههستند که در مجموع، تعیین

ذار برکیفیت بوده و منجر به اصالح این پتانسیلی براي ایجاد یک سیستم بازخور در تنظیم پارامترهاي تأثیرگ

  پارامترها در حین شخم گردد.

و معموالً بر  ٤شدگی خاكخرد يپذیري خاك توسط درجهتعیین کیفیت اجراي یک شخم و قابلیت کشت

 ,.Spoor et alگردد (کردن تعیین میهاي الکتکنیک يها تعریف شده و بوسیلهکلوخه يحسب توزیع اندازه

که گیاه بتواند در آن مستقر طوريبه ،ات ریزعبارت است از تبدیل قطعات خاك به ذر ،ردکردن خاك). خ1976

  شده و رشد کند.

 يجهت بیان درجه ،ترین معیار کمیها را مهم) خاکدانهMWD( ٥قطر متوسط وزنی ،محققین عموماً

گیري شاخص قطر براي اندازه ). روشی که در حال حاضر1377شناسند (لغوي و بهنام، شدن خاك میخرد

ي قطر هاي دوار چیده شده روي هم است که اندازهالک يشود، استفاده از مجموعهمتوسط وزنی بکارگرفته می

یابد. روش کار به این صورت است که ابتدا خاك در کوره خشک ترتیب از باال به پایین کاهش میها بهآن يروزنه

دادن ها و عبورلرزاندن الک يشود. بعد از اتمام مرحلهها عبور داده میز الکا ،هاي خاكشود. سپس کلوخهمی

                                                 
4 Degree of Pulverization 
5 Mean Weight Diameter   
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گیري و نتایج بر حسب درصد ها باقیمانده، اندازههایی که در روي هر یک از الکها، جرم خاكکامل خاك از آن

  شود. هاي عبوري از هر الک بیان میوزنی خاك

  تعیین رطوبت خاك و اهمیت آن  - 2-3- 1

سازي گیري هاي مدیریت مزرعه از شروع آمادهارزیابی رطوبت خاك، اساس و مبناي بسیاري از تصمیم

باشد. تأثیر رطوبت بر بسیاري از خصوصیات دیگر خاك همچون، تخلخل، زمین تا هنگام برداشت محصول می

ي گیاه و نیز ریق ریشهتهویه، فشردگی، هدایت الکتریکی، فشار اسمزي و قابلیت جذب عناصر غذایی خاك از ط

- کند، اهمیت اندازهشده در حین شخم ایجاد میهاي ایجادتأثیرات زیادي که بر عملکرد ابزارهاي خاکورز و کلوخه

  دهد.خوبی نشان میگیري و کنترل آن را به

ر منظوهمدیریتی بهینه ب هايهاي ضروري براي اعمال روشفهلّؤاز م ،گیري و کنترل رطوبت خاكاندازه

ترین رطوبت خاك، یکی از مهم .باشدهاي آبی میو جلوگیري از تنش بهبود کیفیت محصول، کاهش مصرف آب

ي قابلیت جذب بسیاري از عناصر غذایی خاك کنندهگذار بر رشد و نمو بذر در داخل خاك و تضمینعوامل تأثیر

می بر بسیاري از پارامترهاي دیگر خاك، رود و نیز تأثیرات مستقیم و غیرمستقیي گیاه بشمار میتوسط ریشه

رطوبت خاك، همچنین  کند.نظیر جرم مخصوص ظاهري، مقاومت خاك، فشردگی، پیوستگی و غیره اعمال می

ي پس از شخم مؤثر است و از این جهت در هاي ایجاد شدهي خاکدانهاثر متقابل برکیفیت شخم داشته و بر اندازه

ها باید مورد مالحظه قرار گیرد. به بیان دیگر، امکان بهسازي ساختمان خاك کدانهي توزیع ذرات خاتعیین اندازه

صورت، اثر پذیر است، در غیر ایناز طریق عملیات خاکورزي، تنها در شرایط کامالً مطلوب رطوبت خاك انجام

خاك بیش از حد آور خواهد بود. چنانچه در هنگام عملیات خاکورزي، خاکورزي بر ساختمان خاك اغلب زیان

  ).1387گردد (منصوري راد، که بیش از حد خشک باشد، پودر میرطوبت داشته باشد، فشرده شده و در صورتی

  باشد: ات جامد خاك دخیل میسه مکانیزم در پیوند آب با ذربطور کلّی، 

  شود. جذب می 6هاي آب با سطوح جامد توسط نیروهاي واندروالسمولکول ،دگردوسی -1

   وئینگی آبپیوند م -2

  هاي مضاعف پخشیدگیجذب اسمزي آب در الیه -3

هم چسبیده و منسجم بوده و به 7بودن نیروهاي همدوسیهاي پایین، ذرات خاك در اثر باالدر رطوبت

هاي آب بر دهند. با افزایش رطوبت، تجمع مولکولمقاومت زیادي در برابر برش ابزار خاکورز از خود نشان می

پاشی را در خاك همو از 8گردد و خاصیت ترديسبب کاهش خاصیت همدوسی ذرات میسطح ذرات خاك، 

                                                 
6 Van der Waals force 
7 Cohesion 
8 Friability 
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نتیجه، شدت خردشدگی خاك تحت تأثیر مستقیم رطوبت خاك ). درKepner et al., 1972دهند (افزایش می

مکمل خوبی براي تواند گیري رطوبت میهاي اندازهشده، مطالعه بر روي روشقرار دارد. با توجه به مطالب بیان

  هاي مربوط به کیفیت شخم محسوب گردد.مطالعه

  هاي موجود تعیین رطوبت خاكروش -2-4- 1

- گیري اختالف وزنی، قبل و بعد از خشکاز طریق اندازهگیري رطوبت خاك، روش معمول و مستقیم اندازه

وزنی خاك را بر حسب وزن آب گویند. این روش، رطوبت وزنی می که به آن روش باشدمیخاك،  يکردن نمونه

آب موجود  نسبت حجمروش دیگر که به روش حجمی معروف است، به عنوان کند. بر وزن خاك خشک بیان می

 24مدت به گرادسانتی يدرجه 100-110 شدن در آون در دمايخاك پس از خشک يبه حجم نمونه ،در نمونه

 گیري رطوبت خاك وجود دارد. اینبسیاري براي اندازههاي غیرمستقیم روشگردد. همچنین تعریف می ساعت،

کنند. انتخاب گیري برآورد میموجود با سایر متغیرهاي قابل اندازه کالیبراسیونرطوبت را توسط روابط  ،هاروش

نظر، مدیریت و دوام آن ّت، زمان پاسخ، نصب، کاربرد مدبستگی به هزینه، دقّ ،هاي غیرمستقیماز روش یکهر

: شوندبندي میحجمی و تانسیومتري طبقه يهاي غیرمستقیم به دو دستهگیري، روشیت اندازهکم بسته به دارد.

. دندهدوم مکش خاك یا پتانسیل آب خاك را نشان می يو دسته دادهرطوبت حجمی خاك را ، اول يدسته

طوبت حجمی و یا وزنی تبدیل خاك به ر يمنحنی مشخصه اعداد بدست آمده از روش تانسیومتري باید از طریق

 شوند.

ی براي تعیین بلوك گچی و پروب آب، سنجکشش، سنجحجم، TDR، 9یپروب نوترونهاي دیگري نظیر روش

هاي گیري به روشبراي اندازهباشند. براي مثال، روند، که داراي معایبی میتعیین رطوبت خاك بکار می

متر وپروب ، نوترونTDR، بعالوه روش داشتدر اختیار باید منحنی رطوبت را  ،و بلوك گچی TDR، ترمنسیوات

  قیمتی هستند. هاي بسیار گرانآبی روش

  مسئله بیان -3- 1

  کیفیت شخم - 1- 3- 1

باشد. روشن است گیري کیفیت شخم میروشی استاتیک براي اندازه ،روش استفاده از الک هاي استاندارد

- نیاز به نمونه ،پذیري یک مزرعه در ابعاد بزرگقابلیت کشتبراي تعیین کیفیت شخم و که استفاده از این روش 

برداري، انتقال، خشک نمونه ها طیکلوخه شدنو خرد د دارد. همچنین عواملی چون شکستهاي متعدگیري

گردد. از معایب دیگر کوچکتر از مقدار واقعی می يمنجر به نتایجی با اندازه ،کردنکردن در برابر هوا و الک

                                                 
9 Neutron probe 
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حال در" هايکاربرد برايباشد که قابلیت استفاده از آن را ها میگیرياستاتیک بودن اندازه ،ده از این روشاستفا

 سازد.ر مکانی منتفی میکشاورزي دقیق و مدیریت متغی يو پیوسته "10حرکت

  باشد:برخی از معایب استفاده از این روش، شامل موارد زیر می

 ).Bogrekci & Godwin, 2007باشد (فرسا میگیر، سخت و طاقتوقت - 

 هاي متعدد دارد.بردارينیاز به نمونه - 

 .باشدهزینه میپر - 

افتد که کردن اتفاق میکردن در برابر هوا و الکبرداري، انتقال، خشکها در طی، نمونهشکست کلوخه - 

 .گرددهاي غیر واقعی میگیريمنجر به اندازه

 ).Bogrekci & Godwin, 2007دهد (نتایج متغیري را ارائه می - 

توان از آن در کاربردهاي درحال حرکت درکشاورزي دقیق و نمی ،روشی استاتیک است و در نتیجه - 

  مدیریت متغیر مکانی استفاده کرد.

  رطوبت خاك - 2- 3- 1

-مستقیم میهاي مستقیم و غیرگیري رطوبت خاك، عبارت از روشرفته، براي اندازههاي کنونی بکارروش

- دستمقدار جرم آب ازباشد که رود، روش وزنی میشند. روش آزمایشگاهی که متناوباً براي این منظور بکار میبا

که این با .کندرا محاسبه میساعت  24ت در مد گرادي سانتیدرجه 105شدن در حرارت رفته در اثر خشک

داراي معایبی  ،گیري هستندي کم قابل اندازه) و با هزینه±1ت باالیی برخوردار بوده (%هاي مستقیم از دقّروش

  باشند:نیز می

 فرسا هستند.و طاقت کنندهخسته - 

 باشد.میروز  دوها حداقل زمان مورد نیاز براي انجام این روشکه باشند، بطوريبر میزمان - 

 .ه را ندارنداولی قابلیت تکرار در محلّ خوردن خاكت بهمبعلّ - 

ی نیز براي تعیین بلوك گچی و پروب آب، سنجکشش، سنجحجم، TDR، یپروب نوترونهایی چون روش

توان به موارد زیر اشاره باشند. ازجمله معایب آنها میروند که هر کدام داراي معایبی میرطوبت خاك بکار می

  کرد:

 هاي رطوبتنیاز به وجود منحنی - 

 قیمت بسیار باال - 

 گیري هاي زمان حقیقی کشاورزي دقیقدر اندازهها زمان پاسخ زیاد و عدم امکان استفاده از آن - 

                                                 
10 On-the-go 
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  دوام پایین - 

  رفته در تحقیقاهداف و رویکردهاي به کار -4- 1

  هاي هوشمندتعیین کیفیت شخم با استفاده از روش - 1- 4- 1

ي وزنی گیري توزیع اندازههاي استاندارد در اندازهاستفاده از روش الک ،توجه به مطالب گفته شدهبا

تواند در مقیاس بزرگ و در کاربردهاي زمان حقیقی مفید ها نمیگیريبودن اندازهتوجه به استاتیک ها باکلوخه

گیري همزمان در به استفاده از نتایج اندازهتواند منجرکه استفاده از یک روش دینامیک میحالیدرواقع گردد. 

- مطلوب از لحاظکاشت بذر  يبهینه لّجهت بهبود خردشدگی خاك و یا انتخاب مح ،زمان حقیقیهاي مکانیسم

خاك و  – نیمداوم اثرات متقابل ماش شیپاي روشی که امکان نتیجه، توسعهدر ترین توزیع اندازه ذرات گردد.

تواند پذیر سازد، میارسال بازخوري مناسب جهت تنظیم صحیح فاکتورهاي ورودي و دیگر عوامل دخیل را امکان

سازي زمین، ارتقاء کیفیت ي انرژي در عملیات آمادهبه ذخیرهرامترهاي مؤثر، منجرموقع پابا امکان تنظیم به

  شخم، تأمین بستري مناسب براي بذر و در نهایت بهبود عملکرد محصول گردد.

ي روشی غیرتماسی براي ارزیابی ي حاضر، توسعهشده، یکی از اهداف اصلی مطالعهبنابر مطالب ذکر 

ي یک الک و در واقع، توسعه هاي پردازش تصویرپذیري خاك با استفاده از تکنیکتکیفیت شخم و قابلیت کش

شده تعیین کند. چنین افزاري) است که کیفیت شخم را از روي تصاویر اخذکننده (نرمبنديمجازي طبقه

را بطور همزمان  نتایج خودگیري دینامیک و پیوسته، خواهد توانست آوردن امکان اندازهتوجه به فراهمسیستمی با

ي کاشت بذر، از شدگی خاك و یا انتخاب محلّ بهینههاي در حال حرکت جهت بهبود خرددر اختیار مکانیسم

  ها قرار دهد.ي خاکدانهنظر توزیع مناسب اندازهنقطه

  هاي هوشمندتعیین رطوبت خاك با استفاده از روش - 2- 4- 1

گیري رطوبت خاك را بصورت کاربرد ساده که قابلیت اندازهي روشی سریع، با شده، ارائهبنابرمطالب ذکر

سازي زمین براي تعیین زمان مناسب شروع هاي آمادهکه در سیستمتواند عالوه بر ایندینامیک داشته باشد، می

ه، کار انواع ادوات بکار رود، در تلفیق با یک سیستم نرخ متغیر بذر یا کود و یا آبیاري، براي تعیین بهترین نقط

  شده و به این ترتیب اهداف کشاورزي دقیق تحقق یابد. گرفتهبکار

سازي زمین ي زمانی نسبتاً طوالنی، از ابتداي آمادههاي رطوبت خاك در بازهآوري دادهتوجه به نقش جمعبا

تعیین گیري براي قیمت و دینامیک اندازهتا حوالی برداشت محصول و نیز لزوم وجود روش ساده، سریع، ارزان

ي زمان حقیقی اطالعات براي اعمال رطوبت خاك، که در صورت لزوم بتوان آن را بر روي تراکتور جهت استفاده

تماسی تعیین ي غیرهاروش یبررس قیم تحقفاز دونرخ متغیر آبیاري و موارد مدیریتی دیگر نصب کرد، هدف از 

باشد. چنین روشی همچنین خواهد توانست در می هاي پردازش تصویر دیجیتالیرطوبت خاك با استفاده از روش
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برداري را انجام دهد، بهترین زمان آبیاري مزرعه را بصورت آنالین در که بر روي پروفیل خاك عمل تصویرصورتی

اي مشابه که شکافی با عرض مناسب هاي آبیاري نوین قرار دهد. یک خیش خاکورز و یا وسیلهاختیار سیستم

گیري رطوبت با استفاده از این روش، تواند براي اندازهستم تصویربرداري ایجاد کند، نیز میدرخاك در جلوي سی

  کار رود.هاي دیگر مورد نیاز بهدر عمق

  مروري بر کارهاي گذشته - 5- 1

 ي کیفیت شخمگرفته در زمینهتحقیقات انجام - 1- 5- 1

-ها از کاوشگرتحقیقاتی هستند که در آني تعیین کیفیت شخم، گرفته در زمینهبخشی از تحقیقات صورت

 11شد. مانند تحقیق انجام شده توسط السنگرفته میشدند، بهرههایی که در داخل خاك کشیده میها و تیغه

متر استفاده کرد. میلی 5هاي خاك از یک نفوذسنج افقی کوچک به قطر ي توده) که براي ارزیابی اندازه1992(

مالی از طرف خاك، تنها در جهت نوك کاوشگر حساس بود. آزمایشات، عمدتاً در این نفوذسنج به نیروي اع

-هاي خاك خشک با سایز کوچک، انجام گردید. او نتیجه گرفت که اندازهآزمایشگاه با استفاده از بستري از توده

حاکی از آن بود که  پذیر نیست. نتایج این تحقیقي این روش، امکانهاي تکّی بوسیلهي تودهگیري مستقیم اندازه

ي خاك را توان از سیگنال نیروي نفوذکننده، پارامتري استخراج کرد که از آن، بتوان زبري کلّی بستر تودهمی

  تعیین کرد. 

اي مکانیکی، با کمک تکنیک پردازش سیگنال ) از یک مبدل تیغه2007( 12همچنین بوگرکسی و گادوین

ها، ي سیگنالکردند. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که دامنهبراي تشخیص کیفیت شخم خاك استفاده 

باشد. از مشکالت این روش، آن بود که باید عمق کار تیغه در ي کلوخه میپارامتر ارزشمندي براي تعیین اندازه

  شد.میداشتهطول عملیات، ثابت نگه

لحاظ کمیت و معیار مورد بررسی، می ي کیفیت شخم را از طور کلّی، تحقیقات انجام گرفته در زمینهبه

ها براي تعیین کیفیت شخم بطور بندي کرد. گروه اول، تحقیقاتی هستند که در آنتوان در دو گروه کلّی تقسیم

است. در این دسته از تحقیقات، معیار تعیین کیفیت شدهشده، پرداختههاي ایجادگیري کلوخهاندازهمستقیم به

ي زبري خاك براي باشد. گروه دوم، تحقیقاتی هستند که از درجهها میین وزنی قطر کلوخهي میانگشخم، اندازه

  کنند. تعیین کیفیت شخم استفاده می

  ي پیشرفت در واسطهبه ي اخیر، استفاده از تکنیک پردازش تصویر در تحقیقات کشاورزيدر چند دهه

                                                 
11 Olsen 
12 Bogrekci & Godwin 
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Abstract: 

Determining tillage quality during operation cause to reach the optimum tillage 

quality with the minimum cost due to adjust the working parameter. The objective of phase 

1 was to develop an algorithm based on image processing so that it is able to separate nine 

different clod sizes. Imaging was taken in three different heights. Textual features from the 

images was extracted by four methods, including first order statistics of histogram, gray 

level co-occurrence matrix; run length matrix and local binary pattern. Feature selection 

stage was done by CfsSubsetEval method. Networks with topology of 19-19-1, 14-22-1, 

and 17-20-1 neurons represented the best classification performance for heights of 60, 80, 

and 100 cm, respectively. The best overall accuracy of the ANN classifier was obtained 

from images taken at the height of 60 cm (72.04%). The present approach had higher 

performance in estimating mean weight diameter up to about 35 mm (80%) and thus it is 

recommended to implement in variable rate secondary tillage machines. In phase 2, it was 

conducted to determine the soil moisture content with the aim of developing a non-contact 

method using image processing and artificial intelligence. The experiments were done in 

the moisture ranges between 6 and 21 %w.b. with three types of soil textures, including 

semi-heavy, moderate and light, and three weighted proportions of organic matter 

including zero, 0.1 and 0.2. For color feature extraction, seven color models were used. 

Mean comparison and then stepwise multivariate regression was applied to data mining. In 

addition to the general model, 12 other models in sub-groups of texture and organic matter 

have been developed. Two methods of ANFIS and stepwise multivariate regression were 

used to predict the soil moisture. The results showed that two color models of RGB and 

normalized RGB contributed the effective features. In the general model, the best 

performance of ANFIS was obtained with the input (the number of 5) and output 

membership functions of Bell and Linear, respectively, and hybrid optimization method 

(r=0.957, RMSE=0.829). According to the results, the general model could predict the soil 

moisture with the error less than 1.1%. This reached to less than 0.3% for some sub-

models. The correlation coefficient of the general model predicted by stepwise regression 

was 0.918. It was found that for 11 models of total 13, ANFIS have represented better 

performances than multivariate regression, in terms of prediction of soil moisture content. 
Keywords: ANFIS, clode of soil, color model, mean weight diameter, textual feature. 
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