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ABSTRACT 

Sugarcane is an important industrial-agricultural crop in country. Considering the high cultivation level of 

this product in Khuzestan province and the high volume of data stored in these mechanized agricultural units, 

it is necessary to have a tool to process stored data. The data mining technique is well equipped to provide 

sugarcane manufacturers with the necessary information and patterns in modeling the yield of sugarcane. One 

of the most practical of these algorithms is decision trees. The main objective of this research is to predict 

yield sugarcane and to evaluate the factors affecting it using decision trees CART and CHAID. The present 

work was an analytical study conducted on a database containing 13211 records. Data were obtained from 

farms of Amir Kabir Agro-Industry, during 2013-2016. Data analysis was performed using IBM modeler 

software version 14.2 by CRISP methodology. The accuracy of decision tree (CART and CHAID) on the 

training data and test data were 90, 81, 85 and 79 percent, respectively. The results of this research can be 

used for sugarcane production and cultivation industries in Khuzestan Province in order to evaluate and 

optimize the sugarcane production process and predict the yield of sugarcane. 
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 کاوی داده افتيبا استفاده از ره ديتول شيبا هدف افزا شکرين ديعملکرد تول زانيعوامل موثر بر م یبررس

 3، محمد جواد شيخ داودی2، نسيم منجزی*1حسن ذکی ديزجی

 ایران دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، ،استادیار .1

 اهواز، ایراندانش آموخته دکتری، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز،  .2
 ایرانگروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز،  ،استاد .3

 (1397/ 1/ 22تاریخ تصویب:  -1397/ 1/ 16تاریخ بازنگری:  -1396/ 10/ 4)تاریخ دریافت: 

 چکيده

صنعتی کشور است. با توجه به سطح زیر کشت باالی این محصول در  -ترین محصوالت کشاورزی نیشکر یکی از مهم

های ذخیره شده در این واحدهای مکانیزه کشاورزی، نیاز به ابزاری است تا بتوان  استان خوزستان و حجم باالی داده

سازی عملکرد محصول  کاوی به خوبی قادر است تا در زمینه مدل نیک دادههای ذخیره شده را پردازش کرد. تک داده

ها  ترین این الگوریتم نیشکر، اطالعات و الگوهای الزم را در اختیار تولیدکنندگان نیشکر قرار دهد. یکی از کاربردی

آن با استفاده از  بینی عملکرد نیشکر و بررسی عوامل موثر بر های تصمیم است. هدف اصلی این پژوهش، پیش درخت

رکورد  13211است. این پژوهش از نوع تحلیلی بوده و پایگاه داده آن شامل  CHAIDو  CARTهای تصمیم  درخت

دست آمده  از کشت و صنعت امیرکبیر به 1396تا  1392های زراعی  های مورد نیاز این تحقیق طی سال باشد. داده می

انجام شده است. بر اساس نتایج تحقیق، دقت  IBM SPSS modeler 14.2زار است. تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم اف

درصد  79و  85، 81، 90ترتیب  های آموزش و آزمایش به برای داده CHAIDو  CARTهای تصمیم  مدل درخت

ی و  ستان در راستای ارزیابزهای نیشکری استان خو تواند برای کشت و صنعت باشد. نتایج حاصل از این پژوهش می می

 بینی عملکرد محصول نیشکر راه گشا باشد. سازی فرآیند تولید نیشکر و پیش بهینه

    .شکرین ،یساز مدل ،یکاو خوزستان، دادهی، ساز نهیبه های کليدی: واژه
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 مقدمه
الکل، کاغذ و  دیدام و تول هیشکر، تغذ دیاز لحاظ تول شکرین

 یگذار هیدارد. اما به لحاظ سرما یادیز یاقتصاد تیچوب اهم

 نیو تام یرسان آب های نالاها، ک در احداث کارخانه، جاده نیسنگ

و متمرکز، به  زهیصورت مکان به دیجهت تول نیسنگ یها نیماش

 Monjezi et al., 2016; Monjezi) دارد ازین قیدق تیریمد

et al., 2015a,b) .فرآیند تولید این در  عملکرد نهایی نیشکر

 نهیدر زم یریگ میکه در تصم یادیز تیاهم لیبه دل محصول

های  کشت و صنعتمشخص  طیمختلف در شرا یها کاربرد نهاده

سازی و  لذا بهینههمواره مد نظر بوده است.  ،دارا است نیشکری

باشد.  تولید نیشکر بسیار حائز اهمیت می سازی عملکرد در مدل

از طرف دیگر تولیدکنندگان در این بخش با حجم بسیار زیادی 

آوری شده با خصوصیات بسیار متنوع و با روابط  های جمع از داده

ها  ها مواجه هستند که آنالیز و مدیریت آن پیچیده در بین آن

دشوار  های تجربی و آماری، امری وسیله تجربه و تحلیل به

یک فناوری توانمند در مدیریت  1کاوی که، داده باشد. حال آن می

کاوی فرآیندی  باشد. داده دهی اطالعات با حجم باال می و سازمان

های هوشمند، دانش را از  است که با استفاده از تکنیک

کند. دانش استخراج شده در  ها استخراج می ای از داده مجموعه

تواند  شود. این دانش می قواعد ارائه میها، الگوها یا  قالب مدل

های آتی، عملکردهای بعدی یا تغییرات الزم  گیری مالک تصمیم

 یها کیتکن یریکارگ به نهیزم دردر سامانه قرار گیرند. 

انجام شده  یاریبس قاتیتاکنون تحق یکاوی در کشاورز داده

 شود.   یازآن اشاره م ییها است که  در ادامه به نمونه

Ramesh & Vardhan (2013) عملکرد  ینیب شیپ

مختلف  یها کیرا با استفاده از تکن یمحصوالت کشاورز

 k-means ،k-Nearest Neighbor ،supportکاوی مانند  داده

vector machines انجام دادند.  یمصنوع یعصب یها و شبکه

عملکرد محصوالت  ینیب شیپ یبرا یمدل افتنیها به دنبال  آن

 داشته باشد. یادیز ییکه دقت باال و توانا ودندب یکشاورز

Jeysenthil et al. (2014) کیبا استفاده از تکن 

 یبرا یبانیپشت سامانه کی( k-meansکاوی ) داده یبند خوشه

 دادند. شنهادیو پ یطراح شکریخاک مزارع ن یها داده گاهیپا

 Goktepe et al. (2015)  نمونه خاک  120با استفاده از

های منطقه آنتالیا  بندی فازی، خاک و خوشه K-meansو ورش 

بندی کردند. نتایج این تحقیق نشان داد روش فازی  را طبقه

 تری داشته است.  بندی نتیجه مطلوب خوشه

                                                                                             
1. Data mining 

Noorzadeh et al.  (2011) بندی را  کارآیی روش خوشه

نمونه خاک در  213بندی غلظت مس با استفاده از  برای خوشه

 استان همدان بررسی کردند. اراضی کشاورزی

 زیاند ن که در داخل پرانتز آورده شده یادامه منابع در

کاوی در  داده یها کیتکن یریو لزوم به کارگ یتوانمند

 ;Kalpana et al., 2014a,b) ندینما یم قیرا تصد یکشاورز

Geetha, 2015; Sharma & Mehta, 2012; Yethiraj, 

2012; Rajesh, 2011; Raorane & Kulkarni, 2013 .) 

کاوی  های داده بنابراین در این تحقیق با استفاده از تکنیک

سازی عملکرد تولید نیشکر و  به مدل 2های تصمیم( )درخت

پرداخته  تولید افزایش هدف با آن میزان بر موثر عوامل بررسی

 شد.

 ها مواد و روش

 موقعيت جغرافيايی محل اجرای طرح

در  1392ـ96زراعی  های سال های دادهبا استفاده از این تحقیق 

گانه  مزارع کشت و صنعت امیرکبیر یکی از واحدهای هفت

این  .دشاجرا  خوزستان شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

کیلومتری جنوب اهواز و در غرب  45در  کشت و صنعت

رودخانه کارون و شرق جاده اهواز به خرمشهر و در طول 

و  دقیقه 30درجه و  48قیقه تا د 12درجه و  48 جغرافیایی

 دقیقه 40درجه و  31دقیقه تا  15درجه و  31 عرض جغرافیایی

این  (.Monjezi & Zakidizaji, 2017است ) قرار گرفته

متر،  میلی 1/147منطقه دارای میانگین بارندگی سالیانه 

گراد، میانگین دمای  درجه سانتی 25 میانگین دمای روزانه هوا 

متر از  7ارتفاع  گراد و دارای میانگین سانتی درجه 2/21خاک 

 پتانسیل هکتار و 14000مساحت این واحد  باشد. یسطح دریا م

باشد و مابقی کانال،  هکتار می 12000سطح زیر کشت آن 

مزرعه  480باشد. این واحد دارای  جاده، ساختمان و کارخانه می

موقعیت مزارع کشت و صنعت  1شکل  هکتاری است. 5/25

امیرکبیر )منطقه مورد مطالعه( را در استان خوزستان نشان 

 دهد.   می

 ها آوری داده جمع

آوری اطالعات خام مورد  ای و جمع شناسایی صحیح منابع داده

نیاز از فرآیندهای مختلف عملیات تولید نیشکر با انجام مصاحبه 

های  کشاورزی، بازدید از مدیریتبا مدیران و کارشناسان تولید 

های  تولید کشاورزی کشت و صنعت، گردآوری اطالعات و داده

                                                                                             
2. Decision Tree 
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های مختلف تهیه زمین، کاشت، داشت، برداشت،  خام عملیات

ای  حمل نی و بازرویی نیشکر و بررسی و ارزیابی کلیه منابع داده

موجود و مرتبط با عملکرد محصول نیشکر در مزارع کشت و 

 بیر صورت پذیرفت.صنعت امیرک

 

 

 های تحقيق( )يافتهموقعيت مزارع کشت و صنعت نيشکر اميرکبير در استان خوزستان  -1شکل 

 های تصميم درخت

و  قوی ابزارهای از و کاوی داده های روش از یکی تصمیم درخت

 قانون تولید به که باشد می بینی پیش و بندی دسته برای متداول

 قالب در خود را بینی پیش تصمیم درخت یعنی. پردازد می

 درخت در آن بر دهد. عالوه می توضیح قوانین یکسری

 .استفاده نمود نیز غیرعددی های داده از توان می گیری، تصمیم

1الگوریتم  از تحقیق این در
CART  2و

CHAID  به عنوان یکی

بینی عملکرد  های تصمیم رگرسیونی جهت پیش از انواع درخت

 اصل سه بر درختان این محصول نیشکر استفاده شد. ساخت

 :(Ayman et al., 2015) است استوار

یک  xکه در آن  ?x≤dای از سواالت به شکل  مجموعه -1

یک مقدار ثابت است و جواب هر سوال   dمتغیر مستقل و 

 بله/خیر است.

زدن جهت انتخاب بهترین متغیر  بهترین معیار شاخه -2

 مستقل برای ایجاد شاخه جدید.

 ایجاد آمار خالصه برای گره انتهایی. -3

معیارهای متفاوتی جهت ایجاد شاخه و تولید درخت 

تصمیم وجود دارد، اما از آنجا که پژوهش حاضر به استفاده از 

تفاده در این درخت تصمیم رگرسیونی پرداخته، معیار مورد اس

                                                                                             
1. Classification and Regression Trees 
2. Chi-squared Automatic Interaction Detection 

( نام دارد که این معیار LSD) 3مدل که انحراف حداقل مربعات

 (:Ayman et al., 2015شود ) به صورت زیر تعریف می

𝑠𝑠 (𝑡)                   ( 1)رابطه  =  ∑ (𝑦𝑖(𝑡) − �̅�(𝑡))2𝑁𝑡𝑡
𝑖=1 

 𝑁𝑡𝑡ها( در گره برگ  : تعداد رکوردها )دادهt. 

𝑦𝑖(𝑡)در گره برگ(. : مقدار خروجی )متغیر هدف 

�̅�(𝑡)ها. : میانگین مقادیر متغیر هدف برای همه گره 

زمانی بهترین متغیر برای ایجاد  sحال متغیر ورودی 

را بیشینه نماید  Q(s,t)باشد که مقدار  می tشاخه در گره 

(Ayman et al., 2015.) 

 Q(s,t)= ss (t)- ss (t R)-ss (t L)(                     2)رابطه 

در   ss (t)به ترتیب میزان ss (t L)و  ss (t R)که در آن 

 باشد. می tشاخه سمت راست و سمت چپ گره 

در  CHAIDو  CARTهای  ل بنابراین در این تحقیق، از مد

و بررسی عوامل موثر بر آن در فرآیند تولید سازی عملکرد  مدل

نمایش  2نیشکر استفاده شده است. مراحل تحقیق در شکل 

  ده است.داده ش

 ها تجزيه و تحليل داده

 IBM SPSS Modelerکاوی در این تحقیق از نرم افزار داده

سازی و اعتبارسنجی نتایج بهره گرفته شد.  برای مدل  14.2

های آزمایش تقسیم  های آموزش و داده ها به دو دسته داده داده

                                                                                             
3. Least squares deviation 
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ها و سهم  درصد داده 70های آموزشی  شدند که سهم داده 

 ها است. درصد داده 30های آزمایش  داده

 ارزيابی 

ای ه های آموزش برای داده در این مرحله مدل خروجی از داده

های  شود، به بیان دیگر در این قسمت داده کار گرفته می آزمون به

های این پژوهش را تشکیل  درصد از داده 30که حدود -آزمون

شوند و نتایج  بندی می های استخراجی دسته با مدل -دهند می

 گردد. ها با واقعیت مقایسه می وسیله این مدل بندی به دسته

 
 

 

 

 شکرين ديتول نديعوامل موثر بر آن در فرآ یعملکرد و بررس یساز در مدل قيتحق یمراحل اجرا -2شکل 
 

 نتايج و بحث

 های درخت تصميم مدلهای مورد استفاده در  ماهيت داده

 2و  1های  متغیر است. جدول 10متغیرهای ورودی مدل شامل 

این متغیرهای پیوسته و گسسته را که شامل واریته محصول، کود 

شیمیایی نیتروژن، کود شیمیایی فسفر، سن گیاه، تعداد دفعات 

 سمپاشی مساحت آبیاری، نسبت سطح سمپاشی محصول )نسبت

، بافت خاک، هدایت الکتریکی خاک مزرعه( کل مساحت به شده

(ECو مصرف آب در هکتار می ) .باشد، نشان داده است 

 CHAIDو  CARTهای تصميم  مدل درخت

 CARTالگوريتم 

 30ها برای آموزش و  درصد از داده 70در این الگوریتم 

ها برای آزمایش و آزمایش استفاده شدند )شکل  درصد از داده

 تمیالگوربرای ساخت درخت استفاده شد.  Gini(. از شاخص 3

و  یگوناگون دارد یکند که سع یعمل م یا گونه به میدرخت تصم

 ممکن ها به حداقل را در گره (هدف یژگیاز نظر و)تنوع  ای

ی ارهایها با استفاده از مع در گره یکنواختیعدم  نیبرساند. ا

 نیو پرکاربردتر نیتر مهم است که یریگ قابل اندازه 1خلوص عدم

(. Yoneyama et al., 2002) باشد یم 2ینیآن شاخص ج

                                                                                             
1. Impurity measure 
2. Gini 

 باشد. سطح می 5درخت حاصل دارای 

نمایش  4ایجاد شده در شکل  CART ساختار درخت 

گره تشکیل شده شده است.  26داده شده است. این درخت از 

باشند. متغیر کود  های نهایی می های، گره تا از این گره 14

شیمیایی در ساختار درخت ظاهر نشده است. اولین متغیر 

انتخاب شده برای ایجاد شاخه در درخت، واریته نیشکر با 

بندی بعدی نیز با استفاده  . تقسیماست Gini ،45/124شاخص 

است  Gini ،14/26از واریته و رقم محصول نیشکر با شاخص 

تقسیم شده  IRC99-02و  CP69-1062که به دو واریته 

های  به واریتهGini، 38/19است. شاخه دیگر نیز با شاخص 

CP48-103, CP57-614 و واریته SP70-1143 تقسیم

( با بیشترین 4)گره  IRC99-02شده است. سپس واریته 

تن در هکتار( بهترین  36/115بینی شده=  عملکرد )مقدار پیش

درصد از کل مزارع( است. در  81/1و  11ها= گروه با )تعداد داده

بندی بعدی بر  است، تقسیم CP69-1062که واریته   جایی

 91/14برابر  Giniاساس شاخص کود شیمیایی )نیتروژن( با 

تقسیم شده  5/326˂، 8و گره  5/326≥ ،7باشد که به گره  می

مقدار  CP57-614 و  CP48-103است. همچنین در واریته 

 9به دو گره  Gini 46/4آب مصرفی در هکتار  با شاخص 

( تقسیم شده است. سایر 00/1341˂) 10( و گره 00/1341≥)

همین ترتیب از روی ساختار درخت قابل استخراج  اطالعات به

 باشد. می

ه 
حل

مر

ده
 دا

ی
ور

ع آ
جم

 

 های جمع آوری شدهداده

 شامل:

ده
آما

ده
 دا

ی
ساز

ها
واریته محصول،بافت خاک،  

کود شیمیایی، نسبت سطح 

سمپاشی، تعداد دفعات 

آبیاری، مقدار آب مصرفی 

 در هکتار، سن گیاه، و...

های ها و مدلالگوریتمکاربرد 

 کاویداده

 های تصمیمدرختانتخاب 

دل
و م

ج 
تای

ن
 

 سازیتصمیم
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 توصيف متغيرهای پيوسته مدل -1جدول 

نقش  نوع متغیر واحد نام متغیر

 متغیر

 توصیف

کمترین 

 مقدار

بیشترین 

 مقدار

انحراف  میانگین

 معیار

تعداد رکوردهای 

 در دسترس

kg ha کود شیمیایی )نیتروژن(
 1201 88/46 76/340 553 160 ورودی پیوسته 1-

kg ha کود شیمیایی )فسفر(
 1201 86/99 55/64 250 0 ورودی پیوسته 1-

 1201 95/3 29/21 34 12 ورودی پیوسته - تعداد دفعات آبیاری

dS m (ECهدایت الکتریکی خاک )
 1201 13/2 73/5 16 2 ورودی پیوسته 1-

m مقدار آب مصرفی در هکتار
3
ha

 1201 58/133 55/1395 1900 1005 ورودی پیوسته 1-

t ha )ساقه( عملکرد
 1201 97/20 74/67 138 19 هدف پیوسته 1-

 

 توصيف متغيرهای گسسته مدل -2جدول 

 سطح )%( (nتعداد مزارع ) توصیف نقش متغیر نوع متغیر نام متغیر

 SP70-1143 234 48/19 ورودی گسسته واریته محصول

IRC99-02 22 83/1 

CP69-1062 619 54/51 

CP57-614 153 74/12 

CP48-103 173 40/14 

 33/6 76 لومی شنی ورودی گسسته بافت خاک

 00/3 36 لومی رسی شنی

 00/2 24 لومی سیلتی

 16/6 74 رسی سیلتی

 23/21 255 لومی رسی سیلتی

 47/34 414 لوم

 81/26 322 لومی رسی

 89/29 359 کشت اول ورودی گسسته سن گیاه

 81/29 358 راتون اول

 40/24 293 راتون دوم

 90/15 191 راتون سوم

 56/22 271 1 ورودی گسسته نسبت سمپاشی

2 371 89/30 

3 296 65/24 

4 263 90/21 

 

های آموزش و آزمايش نسبت داده -3شکل   

ش
بخ

 

 آموزش

 آزمایش
 هاتعداد داده

      1000              800                600                400                 200                  0  
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 CARTدرخت تصميم  -4شکل 
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 CHAIDالگوريتم 

 30ها برای آموزش و  درصد از داده 70در این الگوریتم نیز، 

( 3ها برای آزمایش و آزمایش استفاده شدند )شکل  درصد از داده

دست آمد. مدل درخت  سطح به 4و ساختار درخت حاصل در 

CHAID  نمایش داده شده است. در این ساختار،  5در شکل

تغیر ایجاد گره نهایی وجود دارد. اولین م 21گره شامل  35

باشد که درخت را به  شاخه در درخت، متغیر واریته محصول می

، CP48-103& CP57-614 ،CP69-1062گره ) 4

IRC99-02 ،(SP70-1143  تقسیم کرده است. دومین متغیر

تقسیم کننده درخت، مقدار آب مصرفی در هکتار برای 

و کود شیمیایی نیتروژن CP48-103, CP57-614 های واریته

-SP70و سن گیاه برای واریته  CP69-1062برای واریته 

همین صورت قابل  باشد. سایر اطالعات و نتایج به می 1143

 باشند. استخراج می
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 CHAIDدرخت تصميم  -5شکل 

 

 اهميت متغيرها

متغیرهای واریته محصول، کود شیمیایی )نیتروژن(، سن، تعداد 

دفعات آبیاری، کود شیمیایی )فسفر(، نسبت سطح سمپاشی، 

ترین و  ( مهمECبافت خاک و هدایت الکتریکی خاک )

 CARTتاثیرگذارترین متغیرها در مدل درخت تصمیم 

، واریته CHAID(. در مدل درخت تصمیم 6باشند )شکل  می

ود شیمیایی نیتروژن، سن، تعداد دفعات آبیاری، محصول، ک

نسبت سطح سمپاشی و بافت خاک از اهمیت بیشتری برخوردار 

 CHAIDو  CART(. بنابراین در دو مدل 7باشند )شکل  می

بینی  ترین متغیر تاثیرگذار بر پیش متغیر واریته محصول مهم

 عملکرد محصول نیشکر است. این نتایج با نتایج تحقیقاتی از

 Ellis et al., 2001; Lawesاسترالیا مطابقت دارد ) 1تولی میل

et al., 2002های  (. همچنین، در مدلCART  وCHAID 

متغیرهای کود شیمیایی )نیتروژن(، سن گیاه و تعداد دفعات 

ترین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد محصول  آبیاری گیاه از مهم

 باشند. نیشکر می

                                                                                             
1. Tully Mill  

 

 CARTاهميت متغيرها در الگوريتم  -6شکل

 

 CHAIDاهميت متغيرها در الگوريتم  -7شکل 

 سازی دقت مدل

بینی شده  با استفاده از رابطه همبستگی خطی بین نتایج پیش

توان به این نکته پی برد که مدل  توسط مدل و نتایج واقعی می

بینی عملکرد نیشکر موفق بوده  حاصل تا چه اندازه در پیش

مت آموزش در قس CARTدقت مدل  3است. با توجه به جدول 

درصد بوده است. همچنین  81و  90و آزمایش به ترتیب برابر 

نشان داده شده است. دقت  4در جدول  CHAIDدقت مدل 

 79و  85این مدل در بخش آموزش و آزمایش به ترتیب برابر 

 تعداد دفعات آبیاری

 واریته محصول

 مصرف آب در هکتار

 (EC)هدایت الکتریکی خاک  

 بافت خاک

 نسبت مساحت سمپاشی

 سن

 کود شیمیایی )فسفر(

 کود شیمیایی )نیتروژن(

1                       8/0                         6/0                       4/0                    2/0                         0 

 )متغیر هدف: عملکرد( اهمیت متغیرها

 واریته محصول

 

 سن

 

 کود شیمیایی )نیتروژن(

 

 تعداد دفعات آبیاری

 نسبت مساحت سمپاشی 

 

 آب در هکتار مصرف

 

 (EC)هدایت الکتریکی خاک 

 

 بافت خاک

 )متغیر هدف: عملکرد( اهمیت متغیرها

1                       8/0                         6/0                       4/0                    2/0                         0 
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بینی در این  طورکلی دقت پیش باشد. بنابراین به درصد می

 درصد است.  90تا  80پژوهش بین 
 CARTايج مدل نت -3جدول 

 آزمایش آموزش قسمت

 -36/43 -12/58 خطای مینیمم

 33/41 92/55 خطای ماکزیمم

 71/0 -23/0 میانگین خطا

 95/12 97/11 میانگین مطلق خطا

 95/15 36/15 انحراف معیار

 81/0 90/0 همبستگی خطی

 360 841 ها نسبت داده

 

 CHAIDنتايج مدل  -4جدول 

 آزمایش آموزش قسمت

 -74/48 -85/46 خطای مینیمم

 22/49 28/56 خطای ماکزیمم

 66/0 0/0 میانگین خطا

 97/12 69/11 میانگین مطلق خطا

 17/16 89/14 انحراف معیار

 79/0 85/0 همبستگی خطی

 360 841 ها نسبت داده

 گيری نتيجه
های بخش کشاورزی کشت و صنعت  در این تحقیق داده

امیرکبیر مورد استفاده قرار گرفت. پایگاه داده تهیه شده به دو 

و  CARTهای  بخش آموزش و آزمایش تقسیم گردید. مدل

CHAID .های تولید شده با استفاده از  در نهایت مدل ساخته شد

 های آزمایش، مورد ارزیابی قرار گرفت و به دقت  مجموعه داده

 

دقت مدل  قابل قبولی برای تخمین عملکرد محصول رسید. 

CART 81و  90برابر  بیدر قسمت آموزش و آزمایش به ترت 

در بخش آموزش و  CHAIDدقت مدل  نیدرصد بود. همچن

به طور  نی. بنابراباشد یدرصد م 79و  85برابر  بیترتآزمایش به 

. ستدرصد ا 90تا  80 نیپژوهش ب نیدر ا ینیب شیدقت پ یکل

درخت تصمیم   شود که مدل همچنین به خوبی مشاهده می

تولید شده از دقت بسیار خوبی در تخمین مقادیر عملکرد 

ز خروجی مزارع برخوردار است. لذا زمانی که به حجم باالیی ا

های  پردازش صورت مناسب پیش اطالعات دسترسی باشد و به

کاوی قادر خواهند بود که  های داده الزم انجام شده باشد، تکنیک

بینی بهتر از مسائل مختلف در مدیریت منابع و نهادها و  به پیش

همچنین تولید دانش سودمند در شناخت وضعیت پیچیده 

گیری  دهد بهره لعه نشان مینتایج این مطا موجود بپردازند. نهایتاً

تر از وضعیت  بینی، با ارائه تصویری دقیق های پیش از روش

عملکرد محصول در کشت و صنعت نیشکر، امکان تخصیص 

 نماید. ها را فراهم می وری از نهاده مناسب منابع و افزایش بهره

 سپاسگزاری
از محل  1273به شماره  یمقاله مستخرج از طرح پژوهش نیا

چمران اهواز  دیدانشگاه شه یاعتبارات پژوهانه واحد پژوهش

 دیدانشگاه شه یاز معاونت پژوهش سندگانینو بنابراین .باشد یم

 یپژوهش سپاسگزار نیا یها نهیهز نیچمران اهواز بابت تام

 .ندینما یم
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