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 תקציר: 

מפת יבול אותה ניתן להפיק כיום מקומביינים וקטפות כותנה מאפשרת להבין טוב יותר את 

המסייעות  תובנות מייצרת עם נתונים אחרים לעיתים הצלבת מפת היבול והשונות ביבול 

חלוצי   סוייבגידול אבטיח לפיצוח לא קיימת שיטה ליצירת מפת יבול. נהגידול. משק לשיפור מ

ריתם שיפיק  שדה אבטיח על ידי פיתוח אלגוליצור מפת יבול ינועד לבחון את האפשרות ל זה

.. לאחר עשבייהב השיבושאת כך בשלבים מוקדמים יותר מיפינו  לומי רחפן. ימצה כזו מפ

סידרת צילומים במהלך העונה סימנו לקראת האסיף ריבועים בשדה שאופיינו בשונות 

בוע.  יצילום השטח ספרנו ושקלנו את האבטיחים בכל ר במספר האבטיחים ובגודלם. לאחר

שחישב יבול ליחידת שטח על ידי אומדן המשקל לכל   נתונים אלה שימשו לכיול אלגוריתם 

האלגוריתם של  יבולבשטח לבין אומדן ה  היבולאבטיח בנפרד. נמצא מתאם גבוה מאוד בין 

מבוסס על מיקום ומשקל של  )המיפוי שפותח. מתאם זה שימש ליצירת מפת יבול לכל השטח

בין עוצמת השיבוש בעשבייה לבין   ראשוני . נמצא קשראבטיחים שהיו בשדה(  360,000כ 

אך יש צורך לחזור על הבדיקה כדי  בשדה אבטיח פוי היבול יהיבול. נראה שניתן להגיע למ

 לאמת את דיוק האומדנים של האלגוריתמים במקרים אחרים. 

 מטרת המחקר: 

בשלבי גידול שונים וקביעת היבול אבטיח וקול עבודה ייעודי לאומדן מצב שדה ח פרוט ותיפ  

 בדרך לשיפור האגרוטכניקה והעלאת הרווחיות. בסוף העונה, 

 חומרים ושיטות: 

קמה" צולם מספר פעמים במהלך עונת -בשותפות "צבר 25אבטיח לפיצוח שגודל בחלקה 

רבועים שונים כל  10מ'. לקראת האסיף סומנו בשדה  50הגידול על ידי רחפן מגובה של 

מ"ר. נבחרו ריבועים בהם ניכרו הבדלים בכמות האבטיחים למ"ר. הסימון   6אחד בגודל של 

 הפינות של כל ריבוע.  4  ב בוצע  עם לוחות פוליגל צבעוניים

מ'  ולאחר הצילום נספרו  האבטיחים בכל ריבוע   50של  הריבועים צולמו על ידי רחפן מגובה

 .משקלם הכולל )הירוק(ונשקל 

הצילומים עובדו באוניברסיטת חיפה כאשר מעבר לספירת האבטיחים פותח אלגוריתם  

של כלל  המצרפי לחשב את המשקל  ניתן חשב את המשקל של כל אבטיח בנפרד וכךמה

 בנוסףלתוצאות העיבוד הממוחשב.  שדהכל ריבוע. נבחן המתאם בין מדידות הבהאבטיחים 

  מדובר, כאן את ההשפעה על היבול הנגרמת מרמות שונות של שיבוש עשבייה בשדהבחנו 

 בחלבלוב קעור.  בעיקר 



 תוצאות ודיון:  

 

   . 6/7/2019שבוצע ב   צלום רחפן  ממוחשב של  בודי: ע1ציור מס' 

 

 

 

 מראה יתה גבוהה. בצד ימין מוצגיבציור זה הודגשו באדום אזורים בהם רמת העשבייה ה

 לום קרקעי. יצמ השיבוש גבוה בעשבימ שסבלוהאזורים 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מצילום רחפן לפני האסיף:  יו, פינות 4: מראה ריבוע שסומן ב 2מס'  ציור

 

 

 

 

בבהירות לא רק את מספר האבטיחים אלא גם ניתן להבחין, למרות ניתן לראות בריבוע 

 שהצילום כאן פחות איכותי, בגודל השונה של האבטיחים. 

 האבטיחים ונשקלו כולם יחד. כלל הריבועים  10לאחר הצילום נספרו בכל אחד מ 

ל פי מספר האבטיחים  עבמקביל עובדו הצילומים ופותח אלגוריתם שמחשב את היבול 

 .אחד מהםוהגודל של כל 

 

 

 

 

 

 

 



 : תיאור שלבי עיבוד התמונה לקביעת המשקל של כל אבטיח בנפרד.3ציור מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



אל  ,ההשקילה בשדהספירה וריבועים השונים, לפי  בהאבטיחים  יבול: השוואת 1טבלה מס' 

 צילום הרחפן.   עיבודשחושב מכפי משקלם  מול

 

ריבוע 
  מספר

 צבע
 ריבוע 

מס' 
אבטיחים 

 מ"ר  6ל 

סך משקל 
ברוטו 

 ריבוע( \)ק"ג

סך משקל 
נטו   

 ריבוע( \)ק"ג

משקל מחושב על 
בסיס צילום רחפן  

 ריבוע( \)ק"ג

 22.8 22.6 24.18 32 לבן 1

 30.2 33.4 35.7 27 צהוב 2

 31.6 34.1 36.41 24 כחול 3

 14.8 18.6 20.15 12 כתום 4

 41.2 40.7 43.05 27 סגול 5

 56.6 49.9 53 37 כחול 6

 24.2 23.8 26.1 23 סגול 7

 13.7 14.0 15.55 22 כחול 8

 27.4 24.3 26.66 21 אפור 9

 34.7 33.6 35.89 25 סגול 10

 

 

לריבוע  נטו כאשר היבול הטרי   37ל  13מספר האבטיחים שנספרו בריבועים השונים נע בין 

 ק"ג.    50ל  14נע בין 

 

 

 

 

 

 

 



 : 4ציור מס'   

 

 

 

מעיבוד התמונה גבוה ביותר.    היבול לחישובבשדה המתאם שהתקבל בין השקילות 

=0.952Rאם משוואת הקשר . בציור גם מוצגת משוואת קו הרגרסיה וכמובן חשוב להבין ה

 תקיים גם בשדות אחרים ובשנים שונות. ייציבה, כלומר האם קשר דומה 

 .מ"ר 1דונם, בנפרד לכל  100חלקה זו שגודלה כ למוצגת מפת היבול   ,למטה, 5בציור מס' 

)בחלקה  כ  אחד ואחדנקבע לאחר שחושב מספר האבטיחים ומשקלו של כל  היבול

 . 4ועל סמך קו הרגרסיה המוצג בציור מס'  ,אבטיחים( בכלל השדה 360,000

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 1.1409x - 3.9183
R² = 0.9549
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לבין , המתאם בין משקל האבטיחים לריבוע
אומדן משקלם  מעיבוד של צילום רחפן



 

 : מפת היבול במונחי משקל אבטיחים למ"ר בכל החלקה. 5ציור מס' 

 

 

 

הינו ניסיון תקדימי לייצר מפת יבול בגידול אבטיח לגרעינים. כמובן שחשוב לחזור  5ציור מס' 

 על בדיקה זו כדי לתקף את ההנחות לפיהן נקבע היבול.

במפה ניתן  אבטיחים שהיו בשדה.  360,000המפה מבוססת על נתוני מיקום ומשקל של כ 

מופו קודם כתמי עשבייה   לראות באופן בולט, לפחות בחלק ממנה, יבול נמוך באזורים בהם

 צפופים. 



 

במונחי : בחינת הקשר בין צפיפות העשבייה באזורים שונים של השדה )ציר אנכי( 6ציור מס' 

במועדי צילום   לבין יבול האבטיחים באזורים אלה )ציר אופקי(ביומסה של העשבים בגר', 

 .שונים

 

 

 

מדגים בדיקה ראשונית לקשר בין צפיפות העשבייה בשדה לבין היבול בסוף  6ציור מס' 

 כאמור בשדה זה עיקר השיבוש נבע מעשבי חלבלוב. נמצאו מתאמים גבוהים.העונה. 

מצאנו ירידת יבול משמעותית מאוד באבטיח לגרעינים   , בניסוי הדברת עשבים,שנה קודם

  ת יבוליריד נמדדהעלה. כך למשל  פירה מהקרקע,, בסככל שמספר העשבים ליחידת שטח

 חזקה ומובהקת ככל שעלה מספרם של צמחי ירבוז שרוע. 

 

 

 כום: יס

בעבודה חלוצית זו יצרנו לראשונה מפת יבול לשדה בו גודלו אבטיחים לגרעינים. נמצא 

האלגוריתם מתאם גבוה ביותר בין היבול שנמצא בשקילה בשדה לבין היבול שחושב על ידי 

לומי רחפן. מתאם זה היה הבסיס לאומדן היבול בכל מרחב השדה. ישפותח על בסיס צ

כמובן שיש צורך לחזור ולתקף את ממצאים כמו רמת המתאם ויציבות הקשר )קו הרגרסיה( 

 שיטות המדידה.   2בין 

  בנוסף הראנו, באופן ראשוני, שניתן לאמוד את מידת השיבוש בעשבייה באזורים שונים

 ההשלכות של שיבוש זה על יבול האבטיחים.האפשרות לאמוד את בשדה ואת 



על  משק שונים סייע להבין ולכמת את ההשפעה של גורמי מעשויים לאלה כנראה שממצאים 

להחליף את בהמשך האבטיח. אם אכן  נמצא ששיטה זו אמינה לקביעת יבול, היא תוכל  יבול

כמו כן  נגיע לתובנות  יות הנערכות בגידול זה.הצורך בספירות ושקילות בניסויים ותצפ

 משק הגידול. חדשות בדרך לשיפור מ

 

נו להנהלת ענף פלחה קיץ ולוועדת מגדלים דרום שסייעו רבות להוצאה לפועל של תודת

 עבודה זו. 

 

 

 

 


