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مقاله علمی-پژوهشی

پیشبینی مقدار تولید محصول ذرت علوفهای با استفاده از اطالعات ماهوارهای
سمیرا امینی ،1امین علیزاده ،*2علیرضا فرید حسینی 3و مهدی
تاریخ دریافت0099/92/92 :

اکبری4

تاریخ پذیرش0099/09/92 :

چکیده
اندازهگیری مستقیم عملکرد محصول ذرت علوفهای علیرغم دقیق بودن و غیرقابل اجرا بودن در مناطق وسیع ،امری سخت ،،زمخانبخر و هزینخهبخر
اس .،این محدودی،ها ،موجب تمایل به استفاده از روشهای غیرمستقیم مانند سنجشازدور در برآورد عملکرد محصول شده اس .،البتخه بخرآورد دقیخق
عملکرد محصول از طریق سنجش از دور نیز همواره با چالشهایی از جمله استفاده از تصاویر و پارامترهای تصویری مناسخب بخرای هخر منققخه ،روبخرو
اس .،پژوهش حاضر با هدف افزایش دق ،برآورد عملکرد تر ذرت علوفهای قبل از رسیدن به تاریخ برداش ،محصول در منققه موردمقالعه با استفاده از
مدل مانتیث و سنجش ازدور انجام شد .بدین منظور پارامترهای مدل مانتیث مانند ضریب راندمان انرژی جذبشده در منققه موردمقالعه بهینه گردید و
زیس،توده ذرت علوفهای با استفاده از اطالعات ماهواره لندس 8 ،برآورد و با زیس،توده اندازهگیریشده در مزرعه مقایسه شد .میزان عملکرد برآوردشده
با مدل بهینهشده ،همبستگی و پراکنش خوبی ( )R2=0/88با عملکرد واقعی مزارع نشان داد .نتایج نشان داد که با بهینه کردن پارامترهای مدل مانتیخث
خقای برآورد در مقایسه با بهینه نشدن پارامترها در حد قابل قبولی ( )%00±کاهش پیدا خواهد کرد .از سوی دیگر ،با استفاده از میخانگین درصخد مخاده
خشک بهدس،آمده در اندازهگیریهای مزرعهای ،زیس،توده برآوردشده از مدل بهینهشده ،به عملکرد تخر تبخدیل شخد و بخا اسختفاده از مقخادیر NDVI
تصاویر ماهوارهای در دوره رشد بعد از بیشترین مقدار  ،NDVIرابقه خقی با ضریب همبستگی قابلقبول ( )R2 =0/80برای بخرآورد عملکخرد تخر ذرت
علوفهای در منققه موردمقالعه ارائه گردید .این نتایج نشان داد که با استفاده از نتایج  NDVIیک یا دو تصویر قبل از برداش ،محصول (یخک تخا سخه
هفته قبل از برداش )،و استفاده از رابقه بهدس،آمده میتوان عملکرد ذرت علوفهای را با دق ،قابلقبولی پیشبینی کرد.
واژههاي کلیدي :تصاویر لندس ،8 ،ذرت علوفهای ،زیس،توده ،مدل مانتیثNDVI ،
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کرد .زیس،توده محصول که از طریق فتوسنتز ،تخنف و جخذب مخواد
معدنی توسط گیاه تولید میشود ،شامل مواد زیستی باالی سقح و زیر
سقح زمین اس ،و معموالً بهصورت جخرم خشخک تعریخ مخیشخود.
روشهای اندازهگیری زیس،توده بهطورکلی بخه دو دسخته روشهخای
اندازهگیری زمینی و روشهای مبتنی بر سنجش از دور تقسخیم مخی-
شوند .تتمین زیس،توده از طریق اندازهگیریهای زمینی و روشهای
سنتی مستلزم نمونهبرداریهای مترب اس ،،در این روش نمونهها از
سقح زمین برداش ،و خشک میشوند .این اندازهگیری برای منخاطق
کوچک بهصورت نمونهبرداری انجام شخده و بخا اسختفاده از معخادالت
آلومتریک به مناطق وسیع تعمیم داده میشود .این روش برای مناطق
کوچک دقیق اس ،اما هزینه باال ،زمان بر و طاق،فرسا بخودن جمخع-
آوری دادههای زمینی و تقریباً نخاممکن بخودن آن در سخقح وسخیع از
محدودی،های این روش اس .،این محدودی،ها ،موجخب تمایخل بخه
اسخختفاده از روشهخخای غیخخرمسخختقیم ماننخخد سخخنجش ازدور در بخخرآورد
زیس،توده شده اس.)Ghasemi et al., 2013( ،
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پیشخرف ،روزافخزون فنخاوری سخخنجش از دور و بخهویخژه تصخخاویر
ماهوارهای ،امکان برآورد زیس،توده را فخراهم نمخوده اسخ ،و سخبب
گردیده که استفاده از مدلها و فن آوری های مخاهوارهای مخورد توجخه
خاصی قرار گیرند .البته استفاده از سنجش از دور برای برآورد زیس-،
توده قابلقبول نیز با چالشهایی از جمله انتتاب تصاویر و پارامترهای
محیقی مناسب روبرو اس .،یکخی از روشهخای بخرآورد زیسخ،تخوده
استفاده از مفهوم ضریب بهرهوری تخابش اسخ ،کخه بخر ارتبخا بخین
زیس،توده خشک و مقدار انرژی فعال فتوسنتزی جخذبشخده توسخط
گیاه متمرکز اس .)Monteith, 1972( ،در سالهخای اخیخر مقالعخات
زیادی با استفاده از این تکنیک برای شبیهسازی عملکرد محصخول در
مقیاسهای متتل صورت گرفته اس .،در مقالعهای در سخال 2020
با هدف تتمین تبتیر تعرق و زیس،توده محصول ذرت در برزیخل از
 01مجموعه تصاویر یک پهپاد طی  10روز نظارت و  14نمونهبرداری
در سقح مزرعه استفاده نمودند .سخپ بخا اسختفاده از شخاخ هخای
گیاهی بهدس،آمده از تصاویر ،تبتیر و تعرق و زیس،توده محصول به
کمک مدل مانتیث محاسبه و توسط شاخ هخای آمخاری بخا مقخادیر
مشاهدهشده مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفتنخد .نتخایج ایخن تحقیخق
همبستگی قابل قبولی در تتمین تبتیر تعخرق ( )0/84و زیسخ،تخوده
( )0/84در مزرعه ارائه داد (.)Argolo dosSantos et al., 2020
دوودی و همکاران کاربرد سنجش از دور در بخرآورد زیسخ،تخوده
محصول برنج در  03ایال ،مهم پرورش برنج در هند را ارزیابی کردند.
زیس،توده برنج با استفاده از مدل مانتیث محاسبه گردید و بخا مقخادیر
واقعی اندازهگیری شده مقایسه شد ( .)Dwivedi et al., 2019نتخایج
نشاندهندهی اخختالف  %00±در بخرآورد زیسخ،تخوده بخا اسختفاده از
سنجش از دور بود و کارایی مدل را تأیید کخرد .در تحقیقخی مشخابهی
چوراسیا و همکاران برای برآورد ماده خشک خال نیشکر در هند بخا
اسخختفاده از تصخخاویر  MODIS0از مخخدل مانتیخخث بهخخره گرفتنخخد
( .)Chaurasiya et al., 2017نتخایج ایخن مقالعخه نشخان داد کخه در
برآورد ماده خشک تلفیق دادههای میدانی و در نظخر گخرفتن اسخترس
دمایی در مزرعه مؤثر خواهخد بخود .باستیانسخن و علخی بخرای بخرآورد
عملکرد گندم ،برنج ،پنبخه و نیشخکر در پاکسختان از سخنجش از دور و
مدل مانتیخث اسختفاده کردنخد ( .)Bastiaanssen and Ali, 2003در
این مقالعه مدل مانتیث عملکرد گندم ،برنج و نیشخکر را بخا RMSE2
به ترتیب  101 ،121و  03484کیلوگرم در هکتخار بخهطخور رضخای-،
بتشی برآورد نمود .مدل مانتیث در بخرآورد زیسخ،تخوده پنبخه نتخایج
رضای،بتش را ارئخه نخداد ( .)RMSE= 110 kg ha-1ایخن محققخین
یکی از دالیل ضع مدل در برآورد زیس،تخوده پنبخه را پراکنخدگی و
کوچک بودن مزارع پنبه با توجه به سایز پیکسل تصخاویر AVHRR3
1- Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer
2- Root Mean Square Error
3- Advanced Very High Resolution Radiometer

( 0/20×0/20کیلومترمربع) مورد استفاده در ایخن مقالعخه دانسختند .از
دیگر تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته ،مخیتخوان بخه مقالعخه
انجامشده در پاکستان ،هند ،نپال و بخنگالدش بخرای بخرآورد عملکخرد
برنج اشاره کرد که استفاده از مدل مانتیث نتایج رضای،بتشی را بخه-
همراه داش.)Cai and Sharma, 2010( ،
از آنجایی که در مدل مانتیث پارامتر بهرهوری تابش تأثیر بسزایی
بر دق ،مدل دارد و مقدار دقیق آن بخه مرحلخه رشخد گیخاه و شخرایط
اقلیمی بستگی دارد ولی بهطورمعمول در اغلب مقالعخات یخک مقخدار
ثاب )3/1 g MJ-1( ،برای آن فرض میشود ،با توجه به اینکه عوامخل
متتل اقلیمی از جمله تنشهای دمایی و آبی بر مقخدار ایخن پخارامتر
تأثیرگذار اس ،،فرض کردن مقداری ثاب ،برای آن مخیتوانخد موجخب
خقا در محاسبات و تتمین میزان زیس،تخوده گخردد ( Dong et al.,
 .)2017لذا در برخی مقالعات این پارامتر بهصورت منققهای بخرآورد-
شده و سپ در مدل مانتیث بهکار برده شده اس .،ژانگ و همکخاران
با هدف برآورد و تهیه نقشههای زیس،توده گندم زمسختانه از تصخاویر
ماهواره  PROBA-Vبا رزولوشن  300و  000به صورت ترکیبی در دو
منققه در چین استفاده کردند ( .)Zhang et al., 2012در این تحقیق
با استفاده از مدل مانتیث و مدل توسعه دادهشده بخرای بهینخه کخردن
پارامتر ضریب راندمان انرژی جذبشده ،زیس،توده گندم زمستانه بخه
دس ،آمد .نتایج حخاکی از ضخریب همبسختگی 4بخاال (≤ R2≤ 0/880
 )0/814و ریشه میانگین مربعات خقای قابلقبخول (≤ RMSE 090
≤ )018در برآورد زیسخ،تخوده بخود .حجخازی و مباشخری ( ،)0398بخا
بررسی رابقه مقدار پوشش گیاهی که از تصخویر دوربخین دیجیتخال از
مزارع به دس ،آمخد و شخاخ  NDVI1کخه از دادههخای مخاهوارهای
همان مزارع محاسبه شد ،یک مدل توسعه دادند .سپ بخا اسختفاده از
این مدل ،از تصاویر دوربین دیجیتال مقدار  NDVIرا محاسبه کردنخد
و درنهای ،با استفاده از مدل ( LUE1مانتیخث) مقخدار زیسخ،تخوده را
برآورد نمودند .ضریب تعیین بهدس،آمخده در بخرآورد زیسخ،تخوده بخا
استفاده از اطالعات عکخ دیجیتخال برابخر بخا  0/13بخا 238 g/m2
= RMSEمحاسبه شد که با توجه به سخرع ،و سخهول ،بخاالی ایخن
روش نسب ،به روشهای زمینی دارای دق ،قابل قبولی اس.،
والشجردی و همکاران ( )0398برای بخرآورد عملکخرد محصخول
نیشکر از مدل ترکیبی مبتنی بر دادههای سنجش ازدور استفاده کردند.
این مدل ترکیبی شخامل مخدل مانتیخث بخرای محاسخبه تخابش فعخال
فتوسنتزی جذبشده ،مدل استنفورد برای تعیین راندمان مصرف نور و
مدل بیالن انرژی سقح زمین (سبال )8برای توصی تغییرات مکانی-
زمانی سقح زمین با استفاده از تصاویر لندس 8 ،بود .میخزان عملکخرد
4- Correlation Coefficient
5- Normalized Difference Vegetation Index
6- Light Use Efficiency
7- Surface Energy Balance
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بخخرآوردشخخده بخخا ایخخن مخخدل ترکیبخخی ،همبسخختگی و پخخراکنش خخخوبی
( )R2=0/83با عملکرد واقعی مزارع نشان داد و استفاده از ایخن مخدل
ترکیبی را توصیه کردند.
مفهوم دیگری که در مدل مانتیث برای برآورد زیس،توده به کخار
گرفتهشده ،تابش فعال فتوسنتزی جذبشده اس ،که بهصورت بتشی
از تابش فعال فتوسنتزی که توسط پوشش گیاهی برای انجام فتوسنتز
جذب میشود ،تعری میگردد .این بتش از تابش فعال فتوسنتزی در
سنجش از دور بخه کمخک تخابعی از شخاخ هخای متتلفخی از جملخه
شاخ سقح برگ ( )LAI0و شخاخ تفاضخل نرمخال شخده گیخاهی
( )NDVIدر قالب یخک رابقخه خقخی تعریخ شخده اسخ .،ژانخگ و
همکاران ( )2002با استفاده از تصخاویر  MODISرابقخه خقخی بخین
 NDVIو میزان تولید زیس،توده را به دس ،آوردند و سپ با توجخه
به تغییرات شاخ  NDVIدر طخول دوره سخبز شخدن تخا رسخیدگی،
شاخ برداش ،و میزان عملکرد گندم را تعیین کردند .جرعه نوش و
همکاران ( ،)0399از  32تصویر لندس 8 ،در دوسال زراعخی 91 - 91
و  91 - 98برای برآورد پوشش تاجی و زیسخ،تخوده گنخدم در چهخار
مزرعه در استان خوزستان استفاده کردند .ضخریب تعیخین  0/88بخرای
رابقه خقی بین مقادیر پوشش تخاجی و  ،NDVIنشخاندهنخده دقخ،
قابلقبول در برآورد پوشش تخاجی بخود .رانخدمان مخدل بخرای بخرآورد
زیس،توده بهطور متوسط  88/1و در حد مناسب بود.
به طورکلی با توجه به نتایج رضای،بتش استفاده از مدل مانتیخث
در مقالعات انجامشده در داخخل و خخار ،از کشخور بخهمنظخور بخرآورد
زیس،توده محصوالت متتل  ،هدف از ایخن مقالعخه افخزایش دقخ،
برآورد زیس،توده با استفاده از مدل مانتیث اس .،یکی از این روشها،
در نظر گرفتن تنشهای دمایی و آبی منقبق با شرایط واقعی مزرعخه
با استفاده از برآورد ضریب بهرهوری تابش موجود در این مدل اسخ.،
برای دستیابی به این هدف ،با بهکارگیری کسر تبتیری برآوردشده از
اطالعات ماهوارهای و اعمال تأثیر دما ،ضریب راندمان انرژی جخذب-
شده ذرت علوفهای در منققه موردمقالعه تعیین شخد و پخ از بهینخه
کردن پارامترهای منققهای در مدل مذکور ،زیس،توده ذرت علوفهای
با استفاده از اطالعات ماهواره لندس 8 ،برآورد گردید و با زیس،تخوده
اندازهگیری شده در مزرعه مقایسه شد .از طرفخی میخزان تخأثیر بهینخه
کردن پارامترهای مدل مانتیث با مقایسهی مدل بهینخهشخده بخا مخدل
اولیه مانتیث (با فرض کردن پارامترهای ثابخ ،و بهینخه نشخده) بخرای
منققه نشان داده شد و در نهای ،با توجخه بخه اینکخه ذرت علوفخهای
بهصورت سبز و سیلویی برداش ،میشود و عملکرد تر محصخول بخین
بهرهبرداران مرسوم اس ،،مقدار عملکرد تر ذرت علوفهای با استفاده از
زیس،توده و درصد ماده خشک محصول در زمان برداش ،برآورد شد.

1- Leaf Area Index
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مواد و روشها
منطقه موردمطالعه

محل انجام تحقیق ،معاون ،آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در
کر ،،استان البرز بود .استان البرز با مساح 1020/194 ،کیلومترمربخع
در محدوده جغرافیایی  10درجه و  00دقیقه تا  10درجخه و  30دقیقخه
طول شرقی و  31درجه و  28دقیقه تا  31درجخه و  30دقیقخه عخرض
شمالی ،در جنوب ارتفاعات البرز مرکزی واقع شده اس .،استان البرز از
نظر موقعی ،جغرافیایی از شمال به استان مازندران ،از غرب به استان
قزوین و از شرق به استان تهران و از جنوب به استان مرکزی محدود
میشود .این استان دارای  4ایسختگاه سخینوپتیک اسخ ،کخه ایسختگاه
س خینوپتیک کخخر ،بخخا ارتفخخاع  0293متخخر از سخخقح دریخخا و متتصخخات
جغرافیایی´ 31°48عرض شمالی و´ 10°18طول شرقی ،نزدیکترین
ایستگاه به منققه موردمقالعه اس( ،شکل .)0
بر اساس طبقهبندی اقلیمخی دمخارتن اقلخیم منققخه موردمقالعخه
نیمهخشک سرد اس( ،فرشیدنیا و نصیری .)0398 ،طبق آمار بلندمدت
ایستگاه سینوپتیک کر ،،متوسط بارندگی  280میلیمتر اسخ .،فصخل
پاییز با  31/9درصد و فصل تابستان با  8/4درصد بیشترین و کمترین
سهم را در بارش سالیانه بر عهده دارند .حداقل و حداکثر مقلق دما به
ترتیب  3/3و  28/1درجه و میانگین سالیانه نیز  01/1درجه سانتیگراد
میباشد .ماه تیر با میانگین  28/1درجه سانتیگراد و دی بخا  4درجخه
سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین ماه سال محسوب میشوند.
مجموع سالیانه تبتیر-تعخرق پتانسخیل گیخاه مرجخع بخه روش پخنمن
مانتیث  0098/2میلیمتر محاسبه شده اس .،منققه آزمایشی محدوده
اراضی مزارع معاون ،آب و خاک کر ،برای محصخول ذرت علوفخهای
اس .،طبق نتایج تجزیه خاک محدوده موردمقالعه بهطخورکلی بافخ،
خاک منققه سبک و عمدتاً لومی ( 20درصد رس 31 ،درصد سخیل ،و
 41درصد شن) اس .،کل مساح ،اراضی معاون ،آب و خخاک حخدود
 030هکتار اس ،که نزدیک به  40هکتخار آن بخه کشخ ،دوم و ذرت
علوفهای اختصاص دارد .آب موردنیاز این اراضی از چخاههخای عمیخق
تأمین میشود و آبیاری با استفاده از سامانه آبیاری سخنترپیوت ،لینیخر،
نواری (تیپ) و ...انجام میشود .برای دستیابی به اهداف ایخن تحقیخق
به دادههای مزرعهای شاخ سخقح بخرگ ،عملکخرد تخر و خشخک و
اطالعات ماهوارهای نیاز اس ،که به شرح زیر اندازهگیری یا محاسخبه
گردید.
اطالعات مزرعهای موردنیاز در مزرعه انتتابی ذرت علوفخهای بخا
مساحتی حدود  20هکتار که دارای سامانه آبیاری لینیر بخود ،در سخال
 0391نمونهبرداری و اندازهگیری شد .با توجه به اهداف موردنظر ،ابتدا
مزرعه به  4ققعه  C ،B ،Aو  Dتقسیم گردید (شکل .)0
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محمد
شه

شکل  -1نماي کلی استان البرز و منطقه موردمطالعه

تاریخهای نمونهبرداری میدانی با توجه به در دسترس بودن تاریخ
تصویربرداری لندس 8 ،تنظخیم شخد (جخدول  .)0نمونخهبخرداریهخای
گیاهی برای تعیین شاخ سقح برگ و عملکرد تر و خشک گیخاه در
ساع 8 ،تا  00صبح همخان روز تصخویربرداری بخا در دسخ ،داشختن
 GPSو با ثب ،مکان نقا نمونهبرداری شده ،انجام گردیخد .بخه ایخن
ترتیب امکان شناسایی نققه نمونهبرداری شده در تصخویر مخاهوارهای
ایجاد شد .در تاریخهای نمونهبرداری در هر ققعه ( C ،B ،Aو 4 ،)D
نققه بهصورت تصادفی انتتاب و از هر نققه نیز سخه بوتخه برداشخ،
شد .نمونهها ( 48نمونه در هر روز نمونهبرداری) بخا ثبخ ،مشتصخات
نققه به آزمایشگاه منتقل و وزن تر نمونهها با تخرازوی بخا دقخ0/0 ،
گرم اندازهگیری و نمونهها به مخدت  24سخاع ،در آون بخا دمخای 81
درجه قرار گرفتند .سپ وزن خشک هرکدام از نمونههخا بخا تخرازوی
دیجیتال با دق 0/0 ،گرم انخدازهگیخری شخد .عخالوه بخر نمونخههخای
برداش،شده در تاریخهای تصویربرداری (جدول  ،)0در روزهخای  01و
 008پ از کاش ،نیز نمونهبرداری انجام و عملکرد اندازهگیری شد.
برای تعیین شاخ سقح برگ ،از رابقه  0کخه توسخط کخوهی چلخه
کران و دهقانی سانیج ( )0391برای ذرت علوفهای ارائه شخده اسخ،،
استفاده گردید.
A =L× W× 0.75
()0
در رابقه فوق  Aمساح ،برگ (سانتیمتر مربع) L ،طول بخرگ و
 Wبزرگترین پهنای برگ (سانتیمتر) و ضریب  0/81که برای گیخاه
ذرت ثاب ،اس( ،کوهی چله کخران و دهقخانی سخانیج .)0391 ،سخقح
برگ گیاه با اندازهگیری طول و بیشترین پهنخای هخر بخرگ در شخش
نوب ،از مرحله رشد گیاه ،در  88 ،80 ،11 ،39 ،23و  003روز پخ از
کاش ،تعیین و با تقسیم مجموع مساح ،برگهای هر بوته بر سخقح
اختصاصیافته به هر گیاه (فواصل کاش ،روی ردی  01سانتیمتخر و
فاصله ردی ها  81سانتیمتر) شاخ سقح برگ به دس ،آمد.

تصاویر ماهوارهاي

تصاویر مخاهوارهای مخورد اسختفاده در ایخن پخژوهش  8تصخویر از
تصاویر بدون ابر ماهواره لندس 8 ،مربو بخه طخول دوره رشخد گیخاه
ذرت علوفهای سال  0391بود (جدول  .)0ماهواره لندس 8 ،به جمخع-
آوری اطالعات مکانی با وضوح متوسط (قدرت تفکیک مکانی حخدود
 30متر) میپردازد .تصاویر ماهواره لندسخ 8 ،دارای فرمخ ،خروجخی
 Geo TIFFاس .،اگرچه این دادهها از قبل زمین مرجع شدهاند ولخی
برای تدقیق تصاویر بخا اسختفاده از نقخا کنتخرل زمینخی تصخحیحات
هندسی تصاویر انجام شد .لندس ،هش ،،دارای  00باند در طول مو،
مرئی ،مادونقرمز نزدیک ،مادونقرمز کوتاه و متوسخط و مخادونقرمخز
حرارتی اس .،داشتن پنج باند در محدوده مرئی و مادونقرمز نزدیخک
دادههخخای بسخخیار مناسخخبی بخخرای بررسخخی پوشخخش گیخخاهی اسخخ،
(والشخخجردی .)0398 ،پخخ از اخخخذ تصخخاویر از پایگخخاه اینترنتخخی
 https://earthexplorer.usgs.govتصخخحیحات اتمسخخفری بخخر روی
آنها انجام پذیرف .،با توجه به اینکه به شاخ گیاهی  NDVIیکی
از شاخ های اصلی موردنیاز در بتشهای متتل این تحقیق اس،،
این شاخ به شرح زیر محاسبه شد.
شاخص تفاضل نرمال شده گیاهی

شاخ تفاضل نرمخال شخده گیخاهی نمخادی از شخدت و ضخع
پوشخش گیخاهی در منققخه اسخ ،کخه از رابقخه ( )2محاسخبه گردیخخد
(.)Argolo dos Santos et al., 2020
()2

𝜌5 -𝜌4
𝜌5 +𝜌4

=NDVI

در رابقه فوق  1ρو  4ρبخه ترتیخب بازتابنخدگی بانخد مخادونقرمخز
نزدیک (باند  )1و قرمز (باند  )4هستند.

جدول  -1لیست تصاویر لندست استفادهشده در سال 1931

پیشبینی مقدار تولید محصول ذرت علوفهای با استفاده از اطالعات ماهوارهای

تاریخ تصویربرداري (میالدي)
 29ژوئیه 2001
 04اوت 2001
 30اوت 2001
 01سپتامبر 2001
 24سپتامبر 2001
 00اکتبر 2001
 08اکتبر 2001

تاریخ تصویربرداري (شمسی)
0391/01/08
0391/01/24
0391/01/09
0391/01/21
0391/08/03
0391/08/00
0391/08/21

با اعمال تصحیحات اتمسفری و تبدیل ارزش رقخومی هرپیکسخل
( )DN0در تصویر به بازتاب طیفی ،بازتابندگی باند  4و  1لندس 8 ،به
دس ،آمد و در رابقخه ( )2قخرار داده شخد .مبنخای سخاختاری شخاخ
 NDVIوجود کلروفیل در گیاه بخوده و مقخادیر آن بخین  -0تخا  +0در
نوسان اس .،بهطوریکه هرچه به  0نزدیکتر باشد بر مقخدار پوشخش
گیاهی افزوده میشود.
برآورد ماده خشک تولیدشده

برای برآورد مخاده خشخک تولیدشخده (زیسخ،تخوده) از رابقخه ()3
استفاده شد ( .)Monteith, 1972در این رابقه مقادیر افزایش روزانخه
زیس،توده بر اساس پارامترهای تابش و رطوبخ ،بخه دسخ ،مخیآیخد
(.)Argolo dos Santos et al., 2020

Biomass = ε × APAR

()3

در رابقه فوق  Biomassماده خشک تولیدشده برحسب کیلخوگرم
بر مترمربع در روز ε ،ضریب راندمان انرژی جذبشده (گخرم بخر مگخا
ژول) و  APARانرژی فعال فتوسنتز جذبشده اس ،که روش برآورد
هریک از اجزای معادله ( )3در زیر ذکر شده اس.،
برآورد انرژي فعال فتوسنتز جذبشده

بتشی از طی الکترومغنخاطی بخا طخول مخو ،کوتخاه ورودی در
محدوده  0/3 -3میکرومتر که قابلیخ ،اسختفاده بخرای گیخاه و فرآینخد
فتوسنتز را دارد ،تخابش فعخال فتوسخنتزی ( )2 PARنامیخده مخیشخود.
بهعبارتدیگر تابش فعال فتوسنتزی کسری از شخدت تابشخی ورودی
خورشید ) (K↓24برحسب وات بر مترمربع اس.)Awad, 2019( ،
PAR = 0.48 × K↓24
()4
شدت تابش ورودی خورشید ) (K↓24مقدار تشعشعات رسخیده بخه
سقح زمین اس ،کخه از ترکیخب اطالعخات مخاهوارهای و هواشناسخی
روزانه بخرای هریخک از تصخاویر بخه دسخ ،مخیآیخد .هرچنخد نسخب،
 PAR/K↓24تح ،تأثیر عوامل متتلفی از جمله قابلی ،دیخد و مقخدار
اوزون موجود در هخوا اسخ ،،ولخی مقخدار تقریبخی آن در طخول یخک
1- Digital Number
2- Photosynthetically active radiation

مسیر
011
011
011
011
014
011
011

گذر
31
31
31
31
31
31
31
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مرحله روز رشد
23
39
11
80
80
88
003

شبانهروز  0/4 -0/1بوده که در تحقیقات متتل  0/48در نظر گرفتخه
شخده اسخDurgun et al., 2016 ,Claverie et al., 2012 ( ،
,Bastiaanssen and Ali., 2003و Argolo dos Santos et al.,
 )2020از آنجایی که بتشی از مقدار تابش ورودی ،توسط برگهخای
گیاه منعک و بتش دیگری نیز از گیاه عبور میکند لذا کخل تخابش
رسیده صرف فتوسنتز نتواهدش .بتشی از تابش فعال فتوسنتزی که
توسط پوشش گیاهی برای انجام فتوسنتز جذب میشود ،تابش فعخال
فتوسنتزی جذبشده ) (APARنامیده میشود که از رابقه ( )1برآورد
میشود (.)Awad, 2019
APAR = f × PAR
()1
بازه تغییرات  fبین صفر و یک اس ،و تعیین مقدار آن از اهمیخ،
باالیی در برآورد زیس،توده برخورداراس.)Dwivedi et al., 2019( ،
گودریان ( )0998نشان داد مقدار  fیا نسخب APAR/PAR ،بخه طخور
غیرخقی با شاخ سقح برگ ( )LAIتغییر میکند .با توجه به اینکه
مقدار شاخ سقح برگ به طور غیرمستقیم بخا اسختفاده از اطالعخات
ماهوارهای برآورد مخیشخود ،بخرآورد مسختقیم پخارامتر  fبخا اسختفاده از
شاخ تفاضل نرمال شده گیاهی ) )NDVIجایگزین مناسبی بخرای
مقدار شاخ سقح برگ اس .،بهاینترتیب رابقه  1اولین بار توسخط
گودریان در سال  0998ارائه گردیخد و در تحقیقخات اخیخر نیخز مخورد
استفاده قرار گرفته اس Awad, 2019( ،و Argolo dos Santos et
.)al., 2020

()1

f = b + a×NDVI

در این رابقخه  aو  bضخرایبی هسختند کخه بخا توجخه بخه منققخه
موردمقالعه و نوع گیخاه مقخادیر متفخاوتی خواهنخد داشخ .،اگرچخه در
تحقیقخخات والشخخجردی و همکخخاران ( )0398و حجخخازی و مباشخخری
( )0398از رابقخخه خق خی ( )1بخخا مقخخادیر ثابخخ a ،و  a= 0/218( bو
 )b= -0/010استفاده شده اس ،ولی با توجه بخه مقالخب فخوق ،بهتخر
اس ،بهصورت منققهای مورد بررسخی قخرار گیرنخد ( ;Awad, 2019
 .)Argolo et al., 2020در برخی مقالعات نیز ضرایب فوق با توجخه
به منققه موردمقالعه و نیز محصخوالت متتلخ ماننخد ذرت ،لوبیخا و
سویا بهینه شدند ( Gitelson et al., 2019 ،Calera et al., 2004و
 .)Liao et al., 2019لذا با توجه به اهمی ،تعیین دقیق مقدار  fبرای
محصوالت متتل و نقا متتل کشور ،در این تحقیق با اسختفاده از
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روش مانتیث و بخرازش مقخادیر  NDVIدر مقابخل  fنظیخر بخرای هخر
پیکسلی که مقدار زیس،توده آن در مزرعخه انخدازه گیخری شخده بخود،
ضرایب  aو  bبرای ذرت علوفهای در استان البرز تعیین شخد و مقخدار
آن مورد صح ،سنجی قرار گرف.،
برآورد ضریب راندمان انرژي جذبشده

ضریب راندمان انرژی جذبشخده ( )εنشخان دهنخده میخزان بخازده
انرژی جذبشده در تولید محصول نهایی اس .،مقدار ایخن پخارامتر در
صورت وجود دمای بهینه و عدم وجود خشک سالی برای هر محصخول
مقدار ثابتی اس .،تغییخرات در میخزان نیتخروژن و آب مصخرفی باعخث
ایجاد تغییراتی در مقدار این پارامتر میشخود (.)Plénet et al., 2000
اگرچه در برخی از مقالعات انجامشده مقدار این پخارامتر ثابخ ،فخرض
شخده اسخTewes and Schellberg, 2018 , Dong et al., ( ،
 )2017; Gitelson et al., 2015ولی با توجه به اینکه تغییر مقخادیر
این پارامتر میتواند عملکرد دانه ،ماده خشک ،تولیخد خخال و دیگخر
نمایههای رشد محصول را تح ،تأثیر قرار دهد ،در تحقیقات متتلخ
توصیه شده اس ،که مقدار این پارامتر بهصخورت منققخهای تعیخین و
مورد استفاده قرار گیخرد ( , Bastiaanssen and Ali, 2003, Asrar
 Li et al., 2012 et al., 1984و  .)Wang et al., 2019لذا در این
تحقیق ،ضریب راندمان جذبشده با استفاده از روشهخای مبتنخی بخر
سخخنجش از دور و رابقخخه ( )8بخخرای منققخخه موردمقالعخخه تعیخخین شخخد
(.)Wang et al., 2019

()8

ε = ε′ × T1 × T2 × Λ

 ’εضریب راندمان انرژی جذبشده ماکزیمم اس ،که در شخرایط
بهینه آب و هوایی رخ میدهد و همواره بیشتر از مقخدار  εاسخ .،ایخن
مقدار برای هر گروه از محصوالت کشاورزی مقدار مشتصی دارد کخه
بر اساس مقالعات پژوهشگران پیشین قابلاستترا ،اس .،با توجه بخه
مقالعات اخیر از جمله توس و شلبرگ ،در این مقالعه ضریب رانخدمان
انرژی جذبشده برای ذرت علوفهای مقخدار  4/3در نظخر گرفتخه شخد
(.)Tewes and Schellberg, 2018
در رابقه ( 𝛬 )8همان کسر تبتیری در الگوریتم سبال اسخ ،کخه
مقدار آن بین صفر و یک بوده و تخأثیرات رطوبخ ،بخر ضخریب بخازده
انخخرژی جخخذبشخخده مخخاکزیمم را نشخخان مخخیدهخخد .هرچخخه رطوبخخ،
قابلدسترس کمتر باشد این مقدار به سم ،صفر و با افزایش رطوبخ،
بخه سخم ،یخک میخل مخیکنخد ( .)Laipelt et al., 2020در سخقوح
کش،شده نیز ،هرچه تبتیر تعرق واقعی گیاه به تبتیر تعرق پتانسخیل
نزدیکتر باشد مقدار به یک نزدیکتر خواهخد بخود .در ایخن پخژوهش
کسخر تبتیخری از الگخوریتم سخبال ()Bastiaanssen et al., 1998
برآورد گردیده اس ،که در آن:
()8

𝐻𝑅𝑛 -𝐺𝑂 −
𝑂𝐺𝑅𝑛-

=

𝐸𝜆
𝑂𝐺𝑅𝑛 -

=Λ

در رابقهی ( Eλ )8شار گرمای نهان در الگوریتم سبال اس ،کخه

Go ،

از بیالن انرژی سقح به دس ،میآید و در آن  Rnتخابش خخال
شار گرمایی خاک و  Hشار گرمای محسخوس اسخ ،کخه همگخی بخر
حسب وات بر مترمربع هستند.
در رابقه ( T1 )8و  T2تخأثیرات دمخا بخر ضخریب رانخدمان انخرژی
جذبشده را نشان میدهد T1 .برای در نظر گرفتن تأثیر سرما بر رشد
گیاه و  T2برای تنظخیم کخردن ضخریب رانخدمان انخرژی جخذبشخده
ماکزیمم در مناطق خشک و نیمه خشکی که شخرایط آب و هخوایی از
حال ،بهینه دور میشود بخه کخار مخیرود و از روابخط پیشخنهادی زیخر
محاسبه شد (.)Wang et al., 2019
2
T1 = 0/8 + 0/02 × Topt − 0/0005 × Topt
()9
×

1

) 1+exp(0/2×Topt −10−Tmon
1

= T2

()00
 Tmonمتوسط دمای ماهانه هوا و  Toptمتوسط دمای هوا در مخاه
سپتامبر که  NDVIماکزیمم اس ،،خواهد بود.
برای به دس ،آوردن مقادیر  aو  bبهینه ،ابتخدا دادههخای انخدازه-
گیری شده به دو بتش تقسیم گردید .بتش اول اطالعات مربو بخه
ققعه  Aکه برای واسنجی و به دسخ ،آوردن مقخادیر  aو  bبهینخه در
رابقه ( )1بکار برده شد و اطالعات مربو به ققعخات  C ،Bو  Dکخه
برای واسنجی رابقهی بهدس،آمده استفاده گردید .با جایگذاری روابط
 1 ،4و  1در رابقه  3رابقهی  00به دس ،آمد.
𝑠𝑠𝑎𝑚𝑜𝑖𝐵
= b + a × NDVI
()00
ε×0/48×K↓24
برای حل طرف چپ معادله فوق ،با استفاده از دادههای ماهوارهای
و هواشناسی ایستگاه سینوپتیک کر ،در تاریخ تصاویر ،شدت تابشخی
ورودی خورشید برای روزهخای مخوردنظر محاسخبه گردیخد .بخا وجخود
زیس،توده اندازهگیری شده در نقا متتل مزرعخه در ققعخه  Aکخه
متتصات آن ها اندازهگیری شده بود ( 4نققه در ققعهی  Aبرای هخر
روز از نمونهبرداری که با توجه به  8روز نمونخهبخرداری در طخول دوره
کش ،مجموعاً با  28نققه) ،مقادیر ضریب راندمان انرژی جذبشده و
شاخ گیاهی  NDVIنظیر هر نققه (با استفاده از تصاویر) ،استترا،
و مقادیر  aو  bبرای منققه موردمقالعه به دس ،آمد .صح ،سخنجی
رابقهی بهدس،آمده در مرحله قبل ،با استفاده از دادههای اندازهگیری
شده در سه ققعه دیگر ( Bو  Cو  )Dو شخاخ هخای آمخاری انجخام
گرف .،در گام بعدی برای نشان دادن تأثیر تعیخین پارامترهخای  aو b
منققهای ،زیس،توده با اسختفاده از مخدل مانتیخث بخا در نظخر گخرفتن
ضرایب ثاب a ،و  ،bبر اساس مقالعات قبلی ( a= 0/218و b= 0/010
) و در نظر گرفتن یک مقدار ثاب ،برای پارامتر بهرهوری تخابش ( g )3/1MJ-1برای گیاه ذرت علوفهای برآورد و با مقادیر محاسبهشخده از
مدل بهینهسازی شده برای منققه موردمقالعه با استفاده از شخاخ -
های آماری زیر مورد ارزیابی قرار گرف.،
در نهای ،با توجه به اینکه یکی دیگر از اهداف این تحقیق برآورد
}) 1+exp{0/3(−Topt −10+Tmon

پیشبینی مقدار تولید محصول ذرت علوفهای با استفاده از اطالعات ماهوارهای

دقیق و پیشبینی عملکرد محصخول ذرت علوفخهای قبخل از برداشخ،
محصول در مزرعه بود و از طرف دیگر عملکرد تخر ذرت علوفخهای در
بین بهرهبرداران مرسوم و از عمومیخ ،بیشختری برخخوردار اسخ ،،بخا
کاربرد رابقه ( )02درصد ماده خشک نمونهها تعیین و با استفاده از آن
زیس،توده بهدس،آمده از سنجش ازدور ،به عملکرد تخر کخه در میخان
بهرهبرداران عمومی ،بیشتری دارد تبدیل شد و با اسختفاده از NDVI
تصاویر پ از رسیدن به مقدار حداکثر  NDVIدر طول فصخل رشخد،
رابقه بین  NDVIو عملکرد تر نهایی تعیین شد و از آن برای تتمین
عملکرد در منققه استفاده گردید.
()02

 × 100

وزنخشکنمونه
وزنترنمونه

= درصدمادهخشک

شاخصهاي ارزیابی

شاخ های آماری متفاوتی برای سنجش اعتبخار مخدلهخا وجخود
دارد که از آن جملخه مخیتخوان بخه ضخریب همبسختگی ( ،)R2ریشخه
میانگین مربعات خقا ( ،)RMSEکارایی مخدل سخازی ،)EF(1ضخریب
جرم باقیمانده ،)CRM(2میانگین خقای مقلق )MAE(3و میخانگین
انحراف )ME(4اشاره کرد .مقدار  RMSEنشان میدهخد کخه پخیش-
بینیها تا چه حد ،اندازهگیریها را بیشتر و یخا کمتخر تتمخین زدهانخد.
آماره  EFمقادیر پیشبینی را با میانگین اندازهگیریها مقایسه میکند.
آماره  CRMتمایل مدل را برای برآورد بیش از حد و یا کمتر از حد در
مقایسه با اندازهگیریها نشان میدهد .حداقل مقخدار  RMSEصخفر و
حداکثر  EFبرابر یک اس .،اگر تمام مقادیر اندازهگیری و پخیشبینخی
باهم برابر شوند ،مقدار عددي  RMSE ،MAEو  CRMبرابر صفرر
و مقدار  EFيك خواهد شد.

نتایج و بحث
با توجه به اهمی ،شاخ سخقح بخرگ بخه عنخوان یخک متغیخر
بیوفیزیکی برای پایش رشد گیاه و برآورد عملکرد محصول ،متغیرهای
الزم اندازهگیری و شاخ سقح برگ محاسبه گردید .درشکه  2نتایج
میانگین  LAIاندازهگیری شده در مزرعه در روزهخای پخ از کاشخ،
نشان داده شده اس .،در مراحل اولیه از رشخد گیخاه ،میخزان  LAIبخه
دلیل تعداد کم و کوچک بودن برگها و کامل نبودن پوشخش گیخاهی
پایین و حدود  0/01اس ،ولی بهتدریج با رشد و افزایش تعداد و سقح
برگهای گیاه ،شاخ سقح برگ افزایش یافته تخا پخ از گذشخ،
حدود  80روز از زمان کاش ،به حداکثر مقدار خود ( )4/1رسیده اس.،
سپ به دلیل سایهاندازی برگهخا روی همخدیگر ،پیخری بخرگهخا و
1 Modeling Efficiency
2 Coefficient of Residual Mass
3 Mean Square Error
4 Mean Error
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ریزش آنها (بهویژه برگهای پایینی) به عل ،نفوذ نور کم بخه داخخل
کانوپی ،مقدار شاخ سقح برگ اندکی کاهش یاف .،اگرچه عمومخاً
شاخ سقح برگ در مرحله رسیدن دانههای ذرت کاهش مییابد اما
بر اساس مشاهدات مزرعهای ،کاهش این شخاخ بخه حخدود  3/1در
زمان برداش ،ذرت علوفهای ،بخه علخ ،سخرمازدگی و خشخک شخدن
برگهای جوان بود .نتایج فوق با مقالعات سخید شخریفی و همکخاران
( ،)0381کوهی چله کران و دهقانی سخانیج ( ،)0391عبخدلی (،)0398
کوالیزی و همکاران و کیم و همکاران مقابقخ ،دارد ( Colaizzi et
.)al., 2017; Kim et al., 2020
نتایج مقادیر شخاخ گیخاهی  NDVIبخهدسخ،آمخده از تصخاویر
ماهوارهای در نقخاطی از مزرعخه ذرت علوفخهای کخه طخول و عخرض
جغرافیایی آن توسط دستگاه  GPSبرداش ،شده بود در شکل  3نشان
داده شده اس .،این نتایج نشان میدهد که با رشد گیاه ذرت علوفهای
مقدار  NDVIبهتدریج افزایش مییابد و در زمخان بیشخینه رشخد (او،
سبزینگی) به حداکثر مقدار خود میرسد .در این مرحله کخه حخدود 80
روز پ از کاش ،گیاه رخ داده ،مقدار  NDVIدر نقخا انخدازهگیخری
شده در سقح مزرعخه در بخازه  0/19تخا  0/88و میخانگین  0/81بخود.
اگرچه در مرحله کاکل دهی بخه علخ ،اثخر سخایه ایجخادشخده توسخط
اندامهای هوایی گیاه و جذب نور قرمز توسط برگها و سخاقههخا ،زرد
شدن تدریجی برگها و پر شدن دانهها درحالیکخه بخه وزن تخر گیخاه
افزوده میشود ،مقدار  NDVIاندکی کاهش مییابد ولخی در صخورتی
که گیاه با تنشهای محیقی مواجه نشود ،تغییرات این شاخ بسخیار
کم اس .،روند تغییرات این شاخ گیاهی با نتایج وروانی و همکاران
( ،)0398جانسون و همکاران و جی و همکخاران مقابقخ ،دارد ( Ji et
.)al., 2021; Johnson et al., 2021
نتایج مقادیر اندازهگیری شدهی عملکرد تخر و خشخک گیخاه در 9
نوب ،نمونهبرداری در طول فصل رشخد در شخکل  4نشخان داده شخده
اس .،این نتایج حاکی از آن اس ،که زیس،توده و عملکرد تر در طول
دوره رشد بهتدریج افزایش یافته و در مرحله انتهایی دوره رشد و یخک
روز قبل از برداش ،به حداکثر مقدار خود (بخه ترتیخب  20/8و 19/04
تن در هکتار) رسیده اس.،
همانطور که در بتش مواد و روش اشاره گردید ،یکی از اهخداف
این تحقیق تعیخین ضخریب تخابش فعخال فتوسخنتزی منققخهای ذرت
علوفهای بود که بر اساس معادله  1توسط یک رابقه خقی با شاخ
گیاهی  NDVIتعری شده اس .،بدین منظور ابتدا کسر تبتیخری بخا
استفاده از اطالعات ماهوارهای و الگخوریتم سخبال بخرای هخر تصخویر
برآورد گردید .در شکل  1تغییرات مکانی کسر تبتیری برآوردشخده از
الگوریتم سبال در دو تاریخ  8مخرداد ( 0391روز  23رشخد) و  00مهخر
( 0391روز  88رشخخد) بخخهصخخورت نمونخخه نشخخان داده شخخده اسخخ.،
همانطوری که در این شکل (راس )،نشان داده شده اس ،در تاریخ 8
مرداد ماه که فقط  23روز از کاش ،ذرت گذشته ،مقادیر کسخر تبتیخر
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در مزرعه لینیر ( C ،B ،Aو  )Dبسیار کم اس ،درصورتیکه در مزرعه
مجاور که به آن مزرعه نیمسنتر معروف بود (اصقالح بر اساس شکل
زمین و نوع آبیاری) و حدوداً بیس ،روز زودتر از مزرعخه لینیخر کشخ،
شده بود متوسط مقادیر کسر تبتیر حدود  0/1مشاهده میشود ولی در
مهرماه (چپ) که مزرعه لینیر نیز به حداکثر رشد خود رسیده و نزدیک
برداش ،اس ،مقدار متوسط کسر تبتیر در لینیر و نخیمسخنتر بخه طخور
میانگین به  0/91رسیده اس( ،با توجه به راهنمای رنگ شکل .)1
نتایج ضریب راندمان انرژی جخذبشخده ( )εبخا اسختفاده از کسخر
تبتیری برآوردشده و با در نظر گرفتن تأثیرات دما بر ضریب رانخدمان

انرژی جذبشده در دو تاریخ  8مرداد ( 0391روز  23رشد) و  00مهخر
( 0391روز  88رشد) بهصورت نمونه در شکل  1نشان داده شده اس.،
این نتایج به خوبی نشان میدهد که ضریب راندمان انرژی جذبشخده
در طول دوره رشد ذرت علوفهای متفاوت اس ،و فخرض کخردن یخک
مقدار ثاب ،برای این پارامتر در طول دوره رشد میتواند عملکرد دانخه،
ماده خشک ،تولید خال و دیگر نمایههای رشخد محصخول را تحخ،
تأثیر قرار دهد که با نتایج سایر محققین مقابق ،دارد ( Asrar et al.,
1984; Bastiaanssen and Ali, 2003; Li et al., 2012; Wang
.)et al., 2019
1
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شکل  -2متوسط شاخص سطح برگ اندازهگیري شده در نقاط مختلف مزرعه در طول دوره رشد ذرت علوفهاي
0.0
0.8

0.4

NDVI

0.1

0.2
0.0
008

90

31

14
82
روز پس از کاشت

0

08

شکل  -9روند تغییرات شاخص گیاهی  NDVIذرت علوفهاي در طول دوره رشد محصول
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شکل  -4متوسط زیستتوده اندازهگیري شده در سطح تمام قطعات

زیست توده (تن در هکتار)

بایومس خشک
بایومس تر

1۰

پیشبینی مقدار تولید محصول ذرت علوفهای با استفاده از اطالعات ماهوارهای
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مزرعه نیم سنتر

مزرعه نیم سنتر
مزرعه لینیر

مزرعه لینیر

شکل  -1نقشههاي کسر تبخیري در تاریخ  ۸مرداد ( 1931راست) و  1۰مهر ( 1931چپ)

مزرعه لینیر

مزرعه لینیر

شکل  -۶نقشههاي ضریب راندمان انرژي جذبشده در تاریخ  ۸مرداد ( 1931راست) و  1۰مهر ( 1931چپ)

پ از محاسبه ضریب راندمان انرژی جذبشده ( )εو با توجه بخه
اطالعات مزرعهای ققعه  ،Aطرف چپ معادله  00برای هخر پیکسخل
که معادل  fاس ،،محاسبه شد که نتایج آن در مقابل شاخ گیخاهی
 NDVIدر شکل  8نشان داده شده اس .،بدیهی اس ،که بخا بخرازش

رابقه خقی بین  NDVIو  ،fمیتوان مقخادیر  aو  bرا بخرای منققخه
موردمقالعه تعیین نمود .همانطوری که در شکل  8نشخان داده شخده
اس ،،مقادیر  aو  bبرای ذرت علوفخهای در اسختان البخرز بخه ترتیخب
 -0/0319و  0/2908به دس ،آمد.
1.۰
y = 1.2908x - 0.1359
R² = 0.9049

۰.۸
۰.۶

f
۰.4
۰.2
۰.۰
1.۰

۰.۸

۰.4

۰.۶

۰.2

۰.۰

NDVI
شکل  -۷برازش رابطه  NDVIو  fو مشخص نمودن مقادیر  aو b

همان طور کخه در بتخش مخواد و روش ذکخر شخده اسخ ،،بخرای
صح،سنجی مقادیر  aو  bبه دس ،آمده ،میزان زیس،توده با اسختفاده

از نتایج به دس ،آمده از گامهای قبخل (شخدت تخابش ورودی خورشخید
برای روزهای موردمقالعه ،ضریب راندمان انرژی جذبشخده و مقخادیر
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 NDVIتصاویر) برای هر روز محاسبه گردید .در شکل  8نتایج مقادیر
زیس،توده محاسباتی با زیس،توده اندازهگیری شده در نقا متتلخ
مزرعه در سه ققعه دیگر (که از نتایج آن برای واسنجی استفاده نشده

بود) مقایسه و دق ،آن با استفاده از پارامترهای آماری مورد تجزیخه و
تحلیل قرار گرف( ،جدول .)2

R² = ۰.۸۷

2۰
11
1۰
1
۰

21

1
1۰
11
زیست توده اندازه گیري شده ton/hec

2۰

زیست توده برآورد شده ton/hec

21

۰

شکل  -۸همبستگی بین عملکرد محصول برداشتشده و عملکرد محصول برآوردشده (تن در هکتار) در مدل بهینهشده

همانطور که در شکل  8نشان داده شده اس ،،مقادیر زیس،توده
برآورد شده با استفاده از مدل بهینهشده و اندازهگیخری شخده در نقخا
متتلخ مزرعخخه ،از پخخراکنش خخخوبی در اطخخراف خخخط یخخک بخخه یخخک
برخوردارند .ضریب همبستگی بین زیس،توده برآورد شده از اطالعات
ماهوارهای بخا اسختفاده از مقخادیر  b ،aو  εبهینخهشخده بخرای منققخه
موردمقالعه و مقادیر اندازهگیری شده در مزرعه  0/88اس ،که نشخان
میدهد مدل از دق ،قابل قبولی برخوردار اس .،با توجه به اینکه یکی
از اهداف این تحقیق مقایسه نتایج زیس،توده برآورد شده با استفاده از
پارامترهای بهینهشده و نیز زیس،توده برآورد شده با استفاده از مقادیر
ثاب ،بود ،برای نشان دادن میزان تأثیر بهینه کردن پارامترهخای مخدل
مانتیث ( b ،aو  )εدر کاهش خقای بخرآورد ،زیسخ،تخوده خشخک بخا
استفاده از مدل اولیه مانتیث با فرض کردن پارامترهای ثاب ،و بهینخه
نشده برای منققه برآورد گردید و با مقادیر اندازهگیری شخده در نقخا

متتل مزرعه (در سه ققعه  C ،Bو  )Dمقایسه و در شکل  9نشخان
داده شده اس .،همانطوری که مشاهده میشود درصخورتیکخه بخرای
پارامترهای مدل مانتیخث ( b ،aو  )εمقخادیر ثابخ ،قیدشخده در منخابع
( b= -0/010 ،a= 0/218و  )ε= 3 /1 g MJ-1اسختفاده شخود مقخدار
عملکرد محصول بیش از عملکرد واقعی در منققه خواهد بود.
اگرچه نتایج ارائهشده در شکل  9حاکی از آن اسخ ،کخه ضخریب
همبستگی بین زیس،توده برآورد شده با استفاده از مقادیر ثاب b ،a ،و
 εو مقادیر اندازهگیری شخده در مزرعخه  0/83و در حخد قابخل قبخولی
اس ،،اما مقادیر برآوردشده از مدل بهینه نشخده از پخراکنش خخوبی در
اطراف خط یک به یک برخوردار نبوده و بررسی اولیه نشان مخیدهخد
که مدل از دق ،قابلقبول برخوردار نیسخ .،لخذا بخرای بررسخیهخای
دقیقتر از شاخ های آماری ارزیابی استفاده و نتایج آن در جدول ()2
نشان داده شده اس.،
21

11
1۰
1
۰

21

2۰

1۰
11
زیست توده اندازه گیري شده ton/hec

1

زیست توده برآورد شده ton/hec

R² = ۰.۹۰

2۰

۰

شکل  -3همبستگی بین عملکرد محصول برداشتشده و عملکرد محصول برآوردشده (تن در هکتار) در مدل بهینه نشده
جدول  -2نتایج شاخصهاي ارزیابی دقت زیستتوده برآورد شده از اطالعات ماهوارهاي در دو حالت بهینهشده و بهینه نشده
شاخص آماري
مدل مانتیث بهینهشده
مدل مانتیث بهینه نشده

R2

)RMSE (kg

EF

CRM

)MAE (kg

)ME (kg

0/88
0/90

2332/41
4030/48

0/88
0/30

-0/00
-0/11

0843/08
3118/08

000/14
3101/09

پیشبینی مقدار تولید محصول ذرت علوفهای با استفاده از اطالعات ماهوارهای

نتایج ارائه شده در جدول  2در خصوص مدل مانتیخث بهینخهشخده
نشان میدهد که جذر میانگین مربع خقا بین مقادیر واقعی و بخرآورد-
شده  2332کیلوگرم در هکتار اس ،و با توجه به میانگین زیس،تخوده
در مزرعه در زمان برداش ،که  20/8تن در هکتار بهدس،آمده اسخ،،
مدل با خقای حداکثر  %00±برآورد مقلوبی را ارائه داده اس ،کخه بخا
نتایج سایر محققین مقابق ،دارد ( ;Bastiaanssen and Ali, 2003
 .)Argolo dos Santos et al., 2020درحخالیکخه در مخدل بهینخه
نشده ،جذر میانگین مربع خقا  4030/1کیلوگرم و خقای  %20±مدل
از دق ،قابل قبخولی در بخرآورد زیسخ،تخوده برخخوردار نیسخ .،نتخایج
شاخ کارایی نیز نشان داد مخدل بهینخهشخده بخا مقخدار  0/88دارای
کارایی قابلقبول و مدل بهینه نشده با مقخدار  0/30از کخارایی کخم و
غیرقابلقبولی برخوردار اس .،شخاخ  CRMتمایخل مخدل را بخرای
برآورد بیش از حد و یا کمتر از حد در مقایسه با اندازهگیریهخا نشخان
میدهد .مقدار منفی ( –0/00و  )-0/11برای آماره  ،CRMدالل ،بخر
تمایل مدل بهینهشده و بهینه نشخده در بخیش بخرآورد کخردن مقخادیر
تتمینی نسب ،به مقادیر اندازهگیخری شخده زیسخ،تخوده دارد .هرچخه
مقدار شاخ  CRMبه صفر نزدیکتر باشد مقخادیر پخیشبینخیشخده
توسط مدل به مقادیر واقعی نزدیکتر خواهد بود لذا در این مقالعه بخا
استفاده از مدل بهینهشده شاهد نتایج قابلقبولتری هستیم .همچنین
کوچکی مقادیر شاخ  MAEو  MEدر مدل بهینهشخده در مقایسخه
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با مدل بهینه نشده مبین دقخ ،قابخلقبخول مخدل بهینخهشخده اسخ.،
بهطورکلی نتایج شاخ های ارزیابی مدل بهینهشده در این مقالعه در
برآورد زیس،توده (جدول  )2نشان میدهد کخه ایخن مخدل از دقخ ،و
ضریب همبستگی نسبت ًا بخاالیی برخخوردار اسخ ،کخه بخا نتخایج سخایر
محققان همتخوانی دارد ( ;Awad, 2019; Dwivedi et al., 2019
.)Zheng et al., 2016; Chaurasiya et al., 2017
با توجه به اینکه ذرت علوفهای بهصورت سبز و سیلویی برداشخ،
میشود و عملکرد تر محصول بین بهرهبرداران مرسوم اس ،،ولخی بخر
اساس نتایج تحقیقات انجامشده و بهرهگیری از تکنولوژی سخنجش از
دور زیس،توده تعیین میشخود ،لخذا بخرای کخاربردی نمخودن فنخاوری
سنجش از دور بهتر اس ،با استفاده از درصد مخاده خشخک در مرحلخه
انتهایی رشد (زمان برداش ،)،عملکرد ذرت علوفهای را به صورتی کخه
در میان بهرهبرداران مرسوم اس ،تعیین کرد .بخا توجخه بخه  48نمونخه
برداش،شده از نقا متتل مزرعه در روز  008از دوره رشد (یک روز
قبل از برداش )،میانگین وزن خشک و تر محصول بهاینترتیخب 112
و 0880گرم بود ،میانگین درصد ماده خشک گیاه 0/31 ،تعیین شد .از
این نتایج برای برآورد عملکرد تر ذرت علوفخهای بخه کمخک فنخاوری
سنجش ازدور استفاده شد و نقشه عملکرد تخر ذرت علوفخهای تعیخین
گردید (شکل .)00

5

1
3

2

4

شکل  -1۰نقشه پراکنش مکانی عملکرد تر نهایی ذرت علوفهاي در روز  2۶مهر  1۰9( 1931روز پس از کاشت) بر اساس تن بر هکتار
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در شکل  00نقشه پراکنش مکانی عملکرد تر نهایی ذرت علوفه-
ای در روز  21مهر ( 003روز پ از کاش )،بهعنوان آخخرین تصخویر
موجود و نزدیک به زمان برداش 1( ،روز قبل از برداش )،نشخان داده
شده اس .،این نتایج نشان میدهد که متوسخط میخزان عملکخرد ذرت
علوفهای در بتش لینیر در مزارع معاونخ ،آب و خخاک  11/3تخن بخر
هکتار اس ،که با اندازهگیریهای مزرعهای مقابق ،دارد.
اگرچه برای تعیین دقیق عملکرد محصخول ذرت علوفخهای بهتخر
اس ،که میزان زیس،توده در هر تصویر تعیین و سخپ میخزان کخل
زیس،توده محاسبه گردد ولی با توجخه بخه اینکخه هخدف اصخلی ایخن
تحقیق پخیش بینخی دقیخق عملکخرد ذرت علوفخهای قبخل از برداشخ،

محصول بود ،با استفاده از میانگین درصد ماده خشک بخهدسخ،آمخده،
زیس،توده برآوردشده از مدل بهینه با در نظر گرفتن  b ،aو  εبهینخه-
شده ،در تمام ققعات به عملکرد تر تبخدیل شخد و بخا مقخادیر NDVI
نظیر در هر پیکسل برای تصاویر مخاهوارهای موجخود پخ از رسخیدن
گیاه به حداکثر شاخ گیاهی  NDVIبرازش داده شد .نتخایج نشخان
داد که پ از رسیدن به حداکثر شاخ گیاهی  NDVIرابقه خخوبی
بین شاخ  NDVIو عملکرد تر نهایی ذرت علوفه برقخرار اسخ .،در
شکل  00نتایج روز  21شهریور ( 80روز پ از کاش )،بهعنوان نمونه
نشان داده شده اس.،

۸۰

4۰
2۰
۰
۰.3

۰.۸

۰.۸

۰.۷

۰.۷

عملکرد نهایی ton/hec

y = 83.21x - 7.15
R² = 0.81

۶۰

۰.۶

NDVI
شکل  -11رابطهي مقادیر  NDVIو عملکرد تر نهایی با استفاده از مدل بهینهشده بر اساس تن بر هکتار

همانطور که در شکل  00نشان داده شده اس ،،شاخ
در مرحله رسیدن به رشد حداکثر با مقدار عملکرد نهخایی ذرت علوفخه
ای در کل دوره رشد محصول رابقه معناداری دارد .ضریب همبستگی
رابقه خقی بهدس،آمده  0/80اس ،لذا این نتخایج نشخان داد کخه بخا
تعیین شاخ گیاهی  NDVIدر چند هفته قبل از برداش ،و اسختفاده
از رابقه ( )03بهراحتی میتوان عملکرد ذرت علوفهای را بخا دقخ00 ،
درصد پیشبینی کرد.
Yeild = 83.21 × NDVI − 7.15
()03
که در آن  Yeildعملکخرد تخر ذرت علوفخهای (تخن در هکتخار) و
 NDVIمتوسط شاخ تفاضل نرمال شخده گیخاهی در تصخویر چنخد
هفته قبل از برداش ،محصول اس .،اگرچه در اسختترا ،رابقخه  03از
عملکرد ذرت علوفهای در شرایط متتلخ رشخد محصخول در مزرعخه
استفاده شد ولی برای اطمینان از کاربرد رابقه ( )03در سایر مزارع بخا
مدیری،های متتل (با سیستمهخای آبیخاری متفخاوت) 1 ،مزرعخه در
منققخخه موردمقالعخخه کخخه در سخخال  0391بخخه کشخخ ،ذرت علوفخخهای
اختصاص داشتند انتتاب و عملکرد تر واقعی مزارع در زمان برداشخ،
از بهرهبرداران اخذ و نسب ،به صح ،سنجی مدل پیشنهادی در سقح
NDVI

منققه اقدام شد (شکل  .)02همانطوری که در شکل  02نشخان داده
شده اس ،،ضریب همبسختگی بخین عملکخرد واقعخی برداشخ،شخده و
عملکرد برآورد شده از رابقه ( )03برابر  0/88بود و مدل از دق ،قابل
قبولی برخوردار اس.،

نتیجهگیري
در این پژوهش که با هدف افزایش دق ،برآورد عملکرد تخر ذرت
علوفهای به کمک اطالعات سنجش ازدور قبخل از رسخیدن بخه زمخان
برداش ،،در مزارع معاون ،آب و خاک وزارت جهخاد کشخاورزی کخر،،
استان البرز انجام گرف ،،از  8تصویر ماهواره لندس 8 ،در طخول دوره
رشد ذرت علوفهای در سال  0391استفاده شد .برای دستیابی به ایخن
هدف پارامترهای مدل مانتیث ( )0982مانند ضخریب رانخدمان انخرژی
جذبشده و نسب ،تابش فعال فتوسنتزی جذبشخده بخه تخابش فعخال
فتوسنتزی ( )fکه توسط رابقهی خقی با  NDVIتعری شخده اسخ،،
برای منققه موردمقالعه بهینه شد و بخا اسختفاده از مخدل بهینخهشخده
زیس،توده خشک ذرت علوفهای برآورد گردید.

پیشبینی مقدار تولید محصول ذرت علوفهای با استفاده از اطالعات ماهوارهای

R² = 0.7734

1۰

4۰
9۰
2۰
1۰
۰

۶۰

1۰

2۰
9۰
4۰
عملکرد واقعی برداشت شده ()ton/hec

1۰

عملکرد برآوردي از رابطه )ton/hec( 19

۶۰
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۰

شکل  -12همبستگی بین عملکرد واقعی برداشتشده و برآورد شده از رابطه  19در سطح منطقه

ارزیابیهای انجامشخده نشخان داد کخه میخزان عملکخرد محصخول
بهدس،آمده از سنجش از دور همبستگی خوبی بخا مشخاهدات زمینخی
دارد .برای نشان دادن تأثیر بهینه کردن پارامترهای فوق ،زیس،تخوده
با استفاده از همان تصاویر و بدون بهینخه کخردن پخارامترهخا در مخدل
مانتیث مجدداً برآورد گردید و با زیس،توده اندازهگیری شده در مزرعه
مقایسه شد .نتایج نشان داد بهینه کردن پارامترها نقش قابلتوجهی در
افزایش دق ،برآورد عملکرد با اسختفاده از سخنجش ازدور دارد .لخذا بخا
توجه به دق ،مناسب مدل بهینهشده در برآورد زیس،توده و از آنجایی
که ذرت علوفهای بهصورت سبز و سیلویی برداش ،میشود و عملکرد
تر محصول بین بهرهبرداران مرسوم اس ،،با استفاده از میانگین درصد
ماده خشک بهدس،آمده از اندازهگیخریهخای مزرعخهای ،زیسخ،تخوده
برآورد شده از مدل بهینهشده در هر پیکسل به عملکرد تخر در همخان
پیکسل تبدیل و با  NDVIنظیر در تصاویر پ از رسخیدن بخه مقخدار
حداکثر  NDVIدر طول فصل رشد بخرازش داده شخد .بخهایخنترتیخب
رابقهای خقی با ضریب همبستگی مناسب ( )R2 =0/80برای بخرآورد
دقیق و پیشبینی عملکرد ذرت علوفهای چند هفتخه قبخل از برداشخ،
محصول در منققه بخه دسخ ،آمخد .بخرای صخح ،سخنجی رابقخهی
بهدس،آمده ،اطالعات مربو به مقادیر عملکرد تر  1مزرعه در منققه
موردمقالعه با مدیری،های متتلخ از بهخرهبخرداران جمخعآوری و بخا
مقادیر برآوردشده از رابقه مقایسخه شخد .نتخایج نشخان داد اسختفاده از
رابقهی ( )03بهدس،آمده از دق ،قابل قبولی برخوردار بود و اسختفاده
از آن در سقح منققه موردمقالعه توصیه میشود.
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Abstract
Although direct measurement of Silage maize yield is accurate but is difficult, time-consuming, costly
despite, and not applicable in large scale. Due to these limitations, the tendency to use indirect methods has
increased such as remote sensing in estimating crop yield. However, accurate estimation of crop yield through
remote sensing always faces challenges such as the use of images and image parameters suitable for each region.
The aim of this study was to increase the accuracy of estimating the fresh weight of Silage maize before the
harvest by using Monteith Model and remote sensing. The parameters of the Monteith model were optimized
such as the energy efficiency coefficient absorbed in the area, and the biomass of Silage maize was estimated
using Landsat 8 satellite data and compared with the biomass measured in the field. The estimated yield with the
optimized model showed a significant correlation (R2 = 0.87) with the actual yield of the fields. The results
showed that the estimation error was reduced to an acceptable level (± 10%) by optimizing the parameters with
the Monteith model compared with the none-optimization of the parameters. The corn dry weight estimated by
the optimized model was converted to fresh weight yield and then by using the NDVI values of satellite images,
after the highest NDVI value, a linear relationship with an acceptable correlation coefficient (R 2= 0.81) for fresh
weight estimation of fodder corn was presented in during the growing period in the study area. Overall, the yield
of Silage maize can be predicted with acceptable accuracy by using NDVI results with one or two pre-harvest
images (1-3 weeks before harvest) and using the obtained relationship.
Keywords: Biomass, Images silage maize, Monteith model, NDVI, Landsat 8
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