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ABSTRACT
The aim of this study is to determine the growth pattern and to investigate the vegetation indices power for
sugarcane yield modelling at field scale in Imam Khomeini Agro-industry. For this purpose, the vegetation
indices extracted from Landsat7 satellite images were investigated using time series analysis. Overall, 306
Landsat7 satellite images from March 2004 to February 2017 were used. All of the images were converted to
surface reflectance via FLAASH algorithm. The average values of 13 vegetation indices related to the study
region extracted from satellite images and converted to seven days' time-series via interpolation. In order to
eliminate the noise, all series were reconstructed using the Savitzky-Golay algorithm. Thus, 13 different time
series of vegetation indices were made for 523 sugarcane fields. Then the growth pattern was drawn via
averaging NDVI time series and it was divided into three growth periods. Then the accumulative values of
vegetation indices related to the first and second periods of growth stage were extracted since 2004 to 2017.
Therefore, 3286 samples were prepared overall, of which 2628 samples were used for modelling and 658
samples for evaluation. The samples extracted from time series were evaluated by simple linear regression
model against the average observed yields. The result showed that the accumulative vegetation index of GNDVI
for the first growth period with R2=0.47, RMSE=11.70 ton/ha and the accumulative vegetation index of NDI
for the second growth period with R2=0.56, RMSE=10.62 ton/ha are a better indeces for sugarcane yield
estimation as compared to the other vegetation indices. Also, the sum of GNDVI and NDI indeces for
summation of first and second growth periods had a better result (R2=0.65, RMSE=9.47 ton/ha) than that's
where one index at one period was used. Finally, the sugarcane yield of 658 samples was estimated for
evaluation and the R2 and RMSE of the best model was obtained to be 0.58 and 10.99 ton/ha, respectively. The
results of this study confirm the suitability of the GNDVI and NDI indeces for monitoring sugarcane growth
during the first and second growth stages.
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ارزيابی شاخصهای سبزينگی در مدلسازی عملکرد نيشکر با تأکيد بر الگوی رشد بر اساس پردازش تصاوير
ماهوارهای مطالعه موردی :خوزستان کشت و صنعت امام خمينی (ره)
مصطفی خسروی راد ، 1محمود اميد ،*1فريدون سرمديان ،2سليمان حسين پور

1

 .1گروه مهندسي ماشينهاي کشاورزي ،دانشکده مهندسي و فناوري کشاورزي ،پرديس کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه
تهران ،کرج ،ايران
 .2گروه مهندسي علوم خاک ،دانشکده مهندسي و فناوري کشاورزي ،پرديس کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه تهران،
کرج ،ايران
(تاريخ دريافت -1397/11/17 :تاريخ بازنگري -1398/4/1 :تاريخ تصويب)1398/4/17 :

چکيده
هدف از اين تحقيق تعيين الگوي رشد و بررسي قدرت شاخصهاي سبزينگي براي مدلسازي عملکرد نيشکر در سطح
مزارع کشت و صنعت امام خميني (ره) در استان خوزستان است .براي اين منظور شاخصهاي سبزينگي مستخرج از تصاوير
ماهوارهاي لندست 7به کمک سري زماني بررسي و مورد تحليل قرار گرفت .در مجموع ،تعداد  306تصوير مربوط به اسفند
سال  1383لغايت بهمن سال  1396استفاده شد کليه تصاوير با الگوريتم فلش ( )FLAASHبه انعکاس سطحي تبديل
شدند .ميانگين مقادير  13شاخص سبزينگي استخراج و با درونيابي بهصورت سري زماني هفتروزه تنظيم شد .بهمنظور
حذف اعوجاج ،سريها با استفاده از الگوريتم ساويتزکي گالي ( )Savitzky-Golayبازسازي شدند .بدين ترتيب  13سري
زماني متفاوت از شاخصهاي سبزينگي براي  523مزرعه نيشکر تشکيل گرديد .سپس با ميانگينگيري از سري زماني
شاخص سبزينگي  ،NDVIالگوي رشد نيشکر مشخص و به سه دوره رشد تقسيم شد .سپس مقادير تجمعي شاخصهاي
سبزينگي در دورههاي رشد اول و دوم الگوي رشد براي سالهاي  1383تا  1396استخراج شد .بنابراين در مجموع 3286
نمونه بدست آمد که  2628نمونه براي مدلسازي و  658نمونه براي ارزيابي مدلها استفاده شد .براي مدلسازي عملکرد،
مقادير تجمعي شاخصهاي سبزينگي در مقابل ميانگين عملکرد مشاهدهشده با روش رگرسيوني خطي ساده مورد بررسي
و ارزيابي قرار گرفت .نتايج نشان داد براي دوره رشد اول شاخص سبزينگي تجمعي  GNDVIبا ضريب تبيين  0/47و ضريب
 RMSEبرابر  11/70تن در هکتار و براي دوره رشد دوم شاخص سبزينگي تجمعي  NDIبا ضريب تبيين  0/56و RMSE
برابر  10/62تن در هکتار نمايشدهنده بهتري براي عملکرد نيشکر نسبت به شاخصهاي ديگر ميباشند .همچنين براي
مجموع دوره رشد اول و دوم ،مجموع شاخصهاي سبزينگي  GNDVIو  NDIبا ضريب تبيين  0/65و  RMSEبرابر 9/47
تن در هکتار نتيجه بهتري نسبت به حالتي که فقط از يک شاخص سبزينگي و يک دوره رشد استفاده شد ،داشت .در انتها
براي  658نمونه ،عملکرد نيشکر براي ارزيابي مدلها تخمين زده شد و ضريب تبيين و  RMSEبهترين مدل برابر  0/58و
 10/99تن در هکتار بدست آمد .نتايج اين تحقيق مناسب بودن شاخص  GNDVIو  NDIرا براي پايش رشد نيشکر در
دوره رشد اول و دوم تائيد ميکند.
واژههای کليدی :سري زماني ،پردازش تصوير ،شاخصهاي سبزينگي ،بايومس ،لندست

مقدمه
نيشکر يک محصول چندساله است که بهطور وسيعي کشت مي-
شود و نقش اصلي در کشاورزي براي توليد شکر و ديگر محصوالت
(بيو ديزل ،مالس ،باگاس ،مواد مغذي و غيره) را دارا است .نيشکر
در ايران براي توليد شکر و ديگر محصوالت صنعتي مانند خوراک
دام ،کاغذ ،نئوپان ،تخته صنعتي ،الکل و غيره استفاده ميشود.
بيش از  28ميليون هکتار از زمينهاي کشاورزي در جهان به
کاشت نيشکر اختصاص داده شده است که کشورهاي برزيل ،هند
* نويسنده مسئولomid@ut.ac.ir :

و چين به ترتيب با  10419و  5012و  1768هزار هکتار به ترتيب
رتبه اول تا سوم را دارا ميباشند .کشور ايران با  93677هکتار
مساحت نيشکر برداشتشده با ميانگين  73/78تن در هکتار رتبه
 27ام دنيا را دارا است ).(FAOSTAT, 2017
در سالهاي اخير مطالعات زيادي همچون طبقهبندي
اراضي ،تعيين واريته ،تشخيص بيماريها و تخمين عملکرد
محصول نيشکر از طريق سنجش از دور انجام شده

است (Apan

) .et al., 2004عملکرد محصول حاصل تعامل پيچيده عوامل
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زيادي از جمله خاک ،آب و هوا ،ژنوتيپ گياه و فعاليتهاي

 2008 ،2007و  2009استفاده شد ضرايب تبيين اين پيشبيني-
وRMSE2

مديريتي ميباشد .تعامالت پيچيده محصول با عوامل گوناگون از

ها به ترتيب برابر  0/85 ،0/64 ،0/59 ،0/41و 0/80

يکسو و خود عوامل با هم از سوي ديگر باعث گرديده مدلسازي

ترتيب برابر  4/80 ،7/36 ،9/84 ،10/27و  9/11تن در هکتار بود

محصول بسيار دشوار گردد .در سيستم سنجش از دور پارامترهاي

و توصيه شد از شاخصهاي ديگر سبزينگي و ترکيب با مدلهاي

رشد محصول از باال و از فاصله دور و با امکان برآورد اين پارامترها

توليد محصول براي افزايش دقت پيشبيني محصول استفاده شود

در هر مقياس مکاني (از پيکسل تا منطقهاي) سنجيده ميشود.

) .(Mutanga et al., 2013در ايران در منطقه کشت و صنعت

تکنيکهاي سنجش از دور در سالهاي اخير به عنوان روش دقيق

ميرزا کوچک خان استان خوزستان مدل خطي و غير خطي بين

و کمهزينه به عنوان جايگزين روشهاي مرسوم براي پيشبيني

شاخص  NDVIبراي دورههاي مختلف رشد نيشکر بررسي شد و

محصول و پايش رشد مورد ارزيابي قرار گرفته است .در مطالعات

نتايج نشان داد مدل غير خطي ميانگين شاخص  NDVIدر طول

زيادي امکان مشاهدات تصاوير ماهوارهاي به صورت سريهاي

دوره رشد با ضريب تبيين  0/53و  7/21 RMSEتن در هکتار

زماني در تفکيکهاي متفاوت براي پايش سبزينگي ،تشخيص

نتيجه خوبي داشته است و در مدل خطي مقدار تجمعي شاخص

محصوالت ،تهيه نقشههاي الگوهاي فصلي ،تناوب زراعي

 NDVIدر دوره رشد سريع نيشکر با ضريب تبيين  0/51و

محصوالت و پيشبيني عملکرد را بررسي نمودهاند .در کاربرد

 8/20 RMSEتن در هکتار بهترين همبستگي را با عملکرد نيشکر

سريهاي زماني در سنجش از دور روشهاي زيادي براي بازسازي

داشته است ) .(Essari and Mirlatifi, 2004به خاطر محدوديت-

سري زماني بهمنظور کاهش اعوجاج و استخراج مؤلفههاي رشد

هاي شاخص  NDVIدر تصحيح اثرات اتمسفري شاخص
()ARVI3

به

پيشنهاد شد که در

استفاده شده است .در تحقيقي پنج روش کاهش اعوجاج در

سبزينگي مقاوم به اثرات اتمسفري

سريهاي زماني شاخص تفاضل پوشش گياهي نرمال شده

محاسبه اين شاخص از مدلي به نام 5S4استفاده شده است که بر

( )NDVI1ماهواره ماديس بررسي شد و نتيجه شد همه روشهاي

اساس اثرات معنيدار اتمسفري روي باند قرمز نسبت به

بازسازي سري زماني در کاهش اعوجاج مؤثر هستند ولي هنوز

مادونقرمز طراحي شده است در رابطه طيفي اين شاخص باند

هيچ مدرک و گواه معتبري براي برتري يک روش بر روش ديگر

قرمز بهوسيله اختالف باند آبي و قرمز جايگزين ميشود و بيان

وجود ندارد ) .(Cai et al., 2017شاخص سبزينگي  ،NDVIيکي

شد اين شاخص ميتواند بهطور معنيداري وابستگي خود را به

از قديميترين و پرکاربردترين شاخصهاي گياهي است که بهطور

اثرات اتمسفري را کاهش دهد

).(Kaufman and Tanr, 1992

وسيعي در شناسايي پوشش گياهي و تخمين مقادير محصوالت

شاخص مقاوم به اثرات اتمسفري

()IAVI5

ميتواند اثرات

توليدي بکار ميرود ) .(Rouse et al., 1974اين شاخص بهطور

اتمسفري را بدون کاربرد مدل  5Sبرطرف نمايد

(Zhang et al.,

متناوب در محصوالتي با زيستتوده زياد اشباع ميشود و آلودگي-

) .1996در رابطه طيفي شاخص سبزينگي تفاضلي سبز نرمالشده

هاي جوي اثر منفي روي آن دارد ) .(Huete et al., 1994در

 GNDVI6از باند سبز براي نرمال کردن باند مادونقرمز نزديک

تحقيقي در جزيره ريونيون زيستتوده نيشکر در سطح مزرعه با

استفاده شد و بيان شد اين شاخص در دامنه گستردهاي از

تصاوير اسپات  4و  5با ضريب تبيين برابر  0/78تخمين زده شد.

تغييرات کلروفيل ،بيشترين حساسيت را داشته و ميتواند

بر اساس اين تحقيق بهترين زمان اکتساب تصوير براي پيشبيني

تغييرات کلروفيل را بهتر از شاخص  NDVIنشان دهد

زيستتوده دو ماه قبل از شروع فصل برداشت يعني زماني که گياه

) .et al., 1996; Gitelson and Merzlyak, 1998در تحقيقي در

توسعه رويشي خود را انجام داده ولي هنوز از نظر رسيدگي کامل

استراليا عملکرد نيشکر با استفاده از سري زماني شاخص

نيست مشخص شد ) .(Bégué et al., 2010در تحقيقي در

سبزينگي  GNDVIبا ضريب تبيين  0/69و RMSEبرابر  4/2تن

زيمباوبه از سري زماني تجمعي شاخص سبزينگي  NDVIماهواره

در هکتار پيشبيني شد ) .(Rahman and Robson, 2016براي

اسپات براي پيشبيني عملکرد نيشکر در سالهاي ،2006 ،2005

اصالح اثر خاک در شاخص سبزينگي در سال  1988شاخص
SAVI7

1. Normalized Difference Vegetation Index
2. Root Mean of Square Error
3. Atmospherically Resistant Vegetation Index
 . 4اين نام مدلي است که با کاربرد آن در محاسبه شاخص  ARVIاثرات مربوط به

ذرات معلق و ازن در اتمسفر در نظر گرفته مي شود و احتياج به داده هاي واقعي از

(Gitelson

معرفي شد ) .(Huete, 1988در سال  2002دو شاخص

اتمسفر دارد که بدست آوردن آن دشوار است.
5. Interference Atmospheric Vegetation Index
6. Green Normalized Difference Vegetation Index
7. Soil-adjusted vegetation index
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سبزينگي  NDVIو  EVIمستخرج از تصاوير ماهوارهاي ماديس

مدل سازي عملکرد نيشکر و تعيين الگوي رشد از طريق پردازش

براي نمايش سبزينگي بررسي و نتيجه شد شاخص سبزينگي

سري زماني تصاوير ماهوارهاي صورت نگرفته و شاخصهاي

 NDVIدر مناطق با پوشش گياهي زياد اشباع ميشود در حاليکه

سبزينگي مناسب براي شرايط آب و هوايي استان خوزستان

شاخص  EVIهنوز حساس است ) .(Huete et al., 2002در

بررسي نشده است .بنابرين اين تحقيق  13شاخص سبزينگي

NDVI, GNDVI, EVI_2

مستخرج از تصاوير ماهوارهاي لندست 7را براي مدلسازي

و  SAVIاستخراج شده از داده هاي انعکاس باالي جو براي پيش-

عملکرد نيشکر بررسي نموده و شاخص مناسب براي پايش

بيني عملکرد نيشکر در سه منطقه بررسي شد و براي افزايش

عملکرد نيشکر با استفاده از تصاوير ماهواره لندست 7و روش

دقت پيشبيني مزارع از نظر واريته و سن طبقهبندي شدند که

تصحيح اتمسفري  FLAASHرا مشخص ميکند.

استراليا چهار شاخص سبزينگي

نتايج آن نشان داد شاخص  GNDVIبراي پيشبيني عملکرد
نيشکر مناسبتر از بقيه است ) .(Robson et al., 2012شاخص

مواد و روشها

شد & (Kauth

منطقه مورد مطالعه اراضي کشاورزي مربوط به کشت و صنعت

) .Thomas, 1976اين شاخص چند سال بعد شرح داده شد

نيشکر امام خميني (ره) واقع در شمال غربي استان خوزستان

) .)Crist, 1985در سودان در تحقيقي با اطالعات دو سال عملکرد

است .اين منطقه در بين عرض جغرافيايي  48درجه و  38دقيقه

نيشکر را در چند مزرعه با دقت  90درصد پيشبيني کردند و

و  34ثانيه شرقي و  48درجه و  50دقيقه و  14ثانيه شرقي

سبزينگي سبز ) (GVI1در سال  1976معرفي

گزارش دادند دقت پيشبيني با استفاده از شاخص  NDVIنسبت

و طول جغرافيايي  31درجه و  39دقيقه و  2ثانيه شمالي

(Elhag and

و  31درجه و  55دقيقه و  23ثانيه شمالي واقع شده است (شکل

) .Abdelhadi, 2018در تحقيقي با استفاده از سري زماني پانزده

 .)1ارتفاع متوسط از سطح دريا  40متر و تغييرات آن در حدود

ساله شاخص سبزينگي  GNDVIو در مقياس منطقهاي عملکرد

 10متر است .کشت صنعت امام خميني (ره) در اراضي شعيبيه

نيشکر پيشبيني شد ) .(Muir et al., 2018در ايران از

بين رودخانههاي شطيط و دز در  30کيلومتري جنوب شهرستان

شاخصهاي  NDVIو  SAVIبراي مدلسازي سن فيزيولوژيکي

شوشتر در استان خوزستان واقع شده است .محدوده طرح ،بخشي

رشد نيشکر در منطقه کشت و صنعت اميرکبير و دعبل خوزستان

از دشت شعيبيه واقع در دهستان شعيبيه از توابع شهرستان

استفاده شد ) .(Mobasheri et al., 2010در تحقيقي براي پيش-

شوشتر است که از شمال به تپههاي شمالي دشت شعيبيه و از

بيني عملکرد نيشکر در منطقه کشت و صنعت ميرزا کوچکخان

غرب به رودخانه دز و از شرق به رودخانه شطيط (کارون) و از

استان خوزستان از شبکه عصبي مصنوعي براي دوسال  1384و

جنوب به کشت و صنعت دهخدا محدود است

 1385استفاده شد که ورودي شبکه عصبي ميانگين و انحراف

) .Dimention, 2018مساحت تقريبي اراضي کشاورزي اين منطقه

معيار شاخصهاي سبزينگي  GVI, SAVI, NDVI, PVI2و

15300هکتار است که  12800هکتار آن در محدوده شرکت

خروجي محصول توليدي بود .نتايج اين تحقيق نشان داد شاخص

کشت و صنعت نيشکر امام خميني (ره) است که بيش از 10000

 SAVIبا ضريب تبيين به ترتيب  0/77و  0/81و  RMSEبه

هکتار از آن به محصول نيشکر اختصاص مييابد .آمار مربوط به

ترتيب  8/29و  8/30تن در هکتار بهترين نتيجه را داشته است

هواشناسي منطقه مورد مطالعه در جدول ( )1آورده شده است.

به پيشبيني با روش مرسوم بيشتر است

(IKAI.

) .(Essari and Mirlatifi, 2004در ايران مطالعات کافي در زمينه
جدول -1آمار هواشناسی بيستساله منطقه مورد مطالعه

مجموع

بارندگي ()mm

تبخير ()mm

ساعات آفتابي حداکثر حداقل مجموع حداکثر
3165

حداقل مجموع ميانگين حداکثر حداقل ميانگين حداکثر حداقل

254/1
111/8 459/7
1378 1397

درصد رطوبت نسبي
2616

52/7

72/6

32/7

2016/8 2942/2
1379

درجه حرارت روزانه ()C°

1397

72/6

32/7

24/7

دوره

33/1

97-1378 16/4

52/0

 -4/0مطلق دوره

تير  79دي 86

زمان

منبع :ايستگاه هواشناسي مستقر در منطقه مورد مطالعه
1. Green Vegetation Index

2. Perpendicular Vegetation Index
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شکل  – 1تصويری از منطقه مورد مطالعه واقع در دشت شعيبيِه استان خوزستان

دادههای سنجش از دور
سنجندهETM+1

از جوالي  ،1999با دوره
ماهواره لندست 7با
دريافت تصاوير  16روزه در مدار زمين قرار داده شد .به علت
خرابي  SLC2تصاوير دريافت شده از 30ام مي  2003معادل 9ام
خرداد  1382داراي نوارهاي خالي (سياه) ميباشند .اين خطا
باعث تکراري شدن بعضي از قسمتها و فاصله خالي در بعضي
قسمتهاي ديگر تصوير شد .در پردازشهاي سطح  1لندست
قسمتهاي تکراري حذف و فقط  %78تصوير اصلي باقي ميماند
ولي هنوز ازلحاظ ژئومتري و راديومتري جزء دقيقترين دادههاي
ماهوارهاي در دنيا است ) .(Landsat-SLC-off, 2018تصاوير
سنجنده  ETM+ماهواره لندست ،7شامل  8باند طيفي شامل6
باند با تفکيک مکاني  30متر (باندهاي  1تا  5و  )7و يک باند با
تفکيک مکاني  60متر (باند  )6و يک باند پانکروماتيک با تفکيک
مکاني  15متر (باند  )8است ) .(Landsat7-L1TP, 2018تصاوير
استفادهشده در اين تحقيق داراي قالب  L1TP3است .تصاوير
مربوط به اين قالب ويژگيهاي راديومتري خوبي داشته و بهصورت
متقاطع 4از طريق سنجندههاي متفاوت کاليبره شدهاند .اين
تصاوير بهوسيله نقاط کنترل زميني بهصورت سيستماتيکي،
راديومتري ،ژئومتري و توپوگرافيکي با باالترين کيفيت
تصحيحشده و مناسب براي تحليلهاي سري زماني در حد پيکسل
1. Enhanced Thematic Mapper
2. Scan Line Corrector
3. Level 1 Terrain Product
4. Cross-Calibrated

ميباشند .يک باند کيفيت5در تصاوير اين قالب ضميمهشده که
اطالعات بيتي منطبق بر شرايطي که ممکن است پيکسل از ابر يا
برف يا اشباع متأثر شده باشد را ارائه ميدهد .همچنين اين تصاوير
از لحاظ کيفيت در آرشيو ،با عنوان تيير( )Tierمتمايز شده است.
تيير 1شامل باالترين کيفيت داده بوده و مناسب براي تحليلهاي
سري زماني بوده و بهخوبي زمين مرجع شدهاند و خطاي RMSE
کمتر از  12متر دارند ) .(Landsat7-L1TP, 2018تصاوير
استفادهشده در اين تحقيق عالوه بر قالب  L1TPداراي کيفيت
باالي تيير 1ميباشد.
پيشپردازش تصاوير ماهوارهای

در مجموع  388تصوير مربوط به ماهواره لندست 7سنجنده
 ETM+مربوط به اسفند سال  1379لغايت بهمن  1396منطقه
مورد مطالعه بدست آمده از آرشيو سازمان نقشهبرداري آمريکا
مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت که  82تصوير به علت ابرهاي
سراسري و يا گرد و خاک حذف و  306تصوير در پردازشهاي
نهايي استفاده شد .کليه تصاوير با استفاده از نرمافزار ENVI5.3
تصحيح و سپس با الگوريتم فلش( )FLAASH6به بازتاب سطحي
تبديل گرديد براي حذف اثرات نامطلوب اتمسفر روي پيکسل از
اطالعات فايل کيفيت همراه تصوير استفاده شد .به ازاي هر
پيکسل در باند تصويري يک پيکسل متناظر در باند کيفيت وجود
 .5يک فايل که نام آن با حروف  QAپايان مي يابد و قسمتي از محصوالت با فرمت  L1TPمي
باشد
6.Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Hypercubes

 2516تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،50شماره  ،10اسفند 1398

دارد که مشخصکننده وضعيت کيفيت پيکسل است .در صورتي
که عدد کيفيت هر پيکسل يکي از مقادير  680 ،676 ،672و يا
 684باشد آن پيکسل مربوط به آسمان صاف و غير اشباع بوده و
در هيچ يک از باندها اشباع نشده و متأثر از عوامل پايين آورنده
کيفيت نبوده و قابل اطمينان است) .(Landsat7-BQA, 2018با
توجه به اينکه منطقه مورد مطالعه هم در گذر( 166 )Pathو هم
در گذر  165ماهواره لندست 7تصويربرداري ميشود و تصاوير
گذر  166در زون  38و تصاوير گذر  165در زون  39قرار داشت
لذا اليهبرداري مرزهاي مزارع نيشکر منطقه ميان آب بهوسيله
نرمافزار  ArcGIS 10.5براي دو زون  38و  39بهصورت جداگانه
تهيه و براي آنها  15متر مرز داخلي از مرزهاي خارجي در نظر
گرفته شد.
پردازش تصاوير ماهوارهای

در اين تحقيق  13شاخص سبزينگي که امکان محاسبه از باندهاي
موجود در تصاوير ماهوارهاي لندست 7را دارند و روابط طيفي آن
در جدول ( )1آورده شده است ،مورد ارزيابي قرار گرفته است.
شاخص  IAVIبا استفاده از سه باند طيفي آبي ،قرمز و مادون
قرمز ،مقاوم به اثرات اتمسفري ميباشد که در رابطه طيفي آن
ضريب گاما ميزان تأثير باندهاي قرمز و آبي را در نرمالسازي باند
مادونقرمز تنظيم ميکند از اين شاخص به دو شکل IAVI1با
گاما برابر  0/65و  IAVI2با گاما برابر  1/4استفاده شد .شاخص
 GARIنيز با استفاده از سه باند مرئي و يک باند مادونقرمز در
رابطه طيفي خود يکي از شاخصهاي مقاوم به اثرات اتمسفري

است که در رابطه طيفي آن ضريب گاما ميزان تأثير باندهاي قرمز
و سبز را در نرمالسازي باند مادونقرمز تنظيم ميکند .از اين
شاخص نيز به دو شکل  GARI1با الندا برابر  0/60و  GARI2با
الندا برابر  1/9استفاده شده است .در شاخص SAVIاثر خاک با
ضريب ثابت  Lتنظيم ميشود .از اين شاخص با ثابت Lبرابر
0/5استفاده شده است .در شکل ( )2فلوچارت مراحل مختلف
دريافت تصاوير ،پيشپردازش و پردازش تصاوير ماهوارهاي ارائه
شده است .با رويهم اندازي اليهبرداري مزارع نيشکر و اليه
رستري مربوط به هر باند از تصوير ماهوارهاي ،مقدار ميانگين
درجه روشنايي باندهاي آبي ،سبز ،قرمز ،مادونقرمز نزديک و
مادونقرمز مياني مربوط به هر مزرعه محاسبه و در يک فايل
متني ذخيره شد .بدين ترتيب به تعداد تصاوير ماهوارهاي فايل-
هاي متني ساده با اطالعات ميانگين درجات روشنايي مزارع ايجاد
گرديد .در هر فايل متني ستونهاي اول تا پنجم به ترتيب مقادير
ميانگين درجات روشنايي باندهاي آبي ،سبز ،قرمز ،مادون قرمز
نزديک ،مادونقرمز مياني (ميانگين مادونقرمز مياني  1و
مادونقرمز مياني  )2و هر رديف آن مربوط به يک مزرعه بود
(مربوط به قسمت  Bفلوچارت شکل  .)2سپس کليه فايلهاي
متني حاوي درجات روشنايي خوانده و مقادير شاخصهاي
سبزينگي ارائه شده در جدول ( )1محاسبه گرديد .بدين ترتيب با
تجميع اطالعات فايلهاي درجات روشنايي براي هر شاخص
سبزينگي يک فايل متني سري زماني ايجاد شد.

جدول  -1رابطه طيفی شاخصهای سبزينگی

ارجاع

رابطه طيفي

نام شاخص

شاخصهاي سبزينگي نرمال شده تفاضلي
Rouse et al, 1974
Mcnairn and Protz, 1993
Gitelson et al, 1996

)(RNIR -Rred)/(RNIR + Rred
)(RNIR -RMIR)/(RNIR +RMIR
)(RNIR - Rgreen)/(RNIR + Rgreen

NDVI
NDI
GNDVI

شاخصهاي سبزينگي خاک تنظيمشده
A. R. Huete, 1988
)Rondaux et al. (1996

)(1+L)(RNIR - Rred)/(RNIR + Rred +L
)(1.16)(RNIR - Rred)/(RNIR + Rred +0.61

SAVI
OSAVI

شاخصهاي سبزينگي ارتقاءيافته
Huete et al, 1994
Jiang et al, 2008

)2.5(RNIR - Rred)/(RNIR +6 Rred -7.5Rblue+1
)2.5(RNIR - Rred)/(RNIR +2.4 Rred +1

EVI
EVI2

شاخصهاي سبزينگي مقاوم به اثرات اتمسفر
Kaufman and Tanr, 1992
Zhang et al., 1996
Gitelson et al, 1996

}]){RNIR-[Rred -(Rblue - Rred)]}/{ RNIR +[Rred -(Rblue - Rred
}]){RNIR-[Rred -γ(Rblue - Rred)]}/{ RNIR +[Rred -γ(Rblue - Rred
}]){ RNIR -[Rgreen-λ(Rblue - Rred)]}/{ RNIR +[Rgreen -λ(Rblue - Rred

ARVI
IAVI
GARI

Kauth and Thomas, 1976;Crist., 1985

0.1603R blue − 0.2819R green − 0.4934R red + 0.7940R nir
− 0.0002R MIR1 − 0.1446R MIR2

GVI

باند آبی( ،)Rblueباند سبز( ،)Rgreenباند قرمز( ،)Rredباند مادونقرمز نزديک( ،)RNIRباند مادونقرمز ميانی()RMIR
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شکل  -2فلوچارت مراحل انجام مدلسازی عملکرد نيشکر بر اساس سری زمانی از شاخصهای سبزينگی

هر فايل سري زماني مربوط به يک شاخص سبزينگي است
که هر رديف مربوط به يک مزرعه و هر ستون مربوط به مقدار
شاخص سبزينگي در تاريخ تصوير ماهوارهاي است .براي يکسان-
سازي تاريخهاي تصاوير و تعداد تصاوير يکسان در هر سال ،داده-
هاي موجود در فايلهاي سري زماني بر اساس شماره روز در سال
در دوره هفتروزه يکسانسازي و براي دادههاي خالي درونيابي
شد .با توجه به اينکه از  306تصوير سالم در طول مدت  14سال
استفاده شده است ميانگين دوره تصويرهاي سالم تقريباً  16/7روز
براي هر تصوير بوده است .همچنين در سري زماني دادههاي
تصوير در روزهاي مشخصي از سال( )365،...،15 ،8 ،1مورد نياز
است که ممکن است در آن تاريخ تصويري موجود نباشد(داده
خالي) لذا اين دادههاي خالي با استفاده از دادههاي موجود تاريخ
قبل و بعد خود درونيابي شده است .در تحقيقي در منطقه سرادو
ايالت سائوپولو برزيل براي طبقهبندي اراضي با استفاده از سري-
هاي زماني از روش مشابه اين تحقيق براي يکسانسازي و
جايگزيني مقادير خالي استفاده شد).(Do Bendini et al., 2016
براي حذف نويز و دادههاي پرت در سريهاي زماني از فيلتر
ساويتزکي گالي نرمافزار متلب استفاده شد.
تعيين الگوی رشد نيشکر

از چهار مرحله استاندارد رشد گياه شامل جوانه زدن ،رشد
سبزينگي ،گلدهي و رسيدگي ،دو مرحله آخر در منطقه
موردمطالعه در ايران اتفاق نميافتد بنابراين فرآيند قند سازي در
ساقه گياه که بعد از اوج رشد رويشي در پايان شهريور با قطع آب

و سرد شدن هوا اتفاق ميافتاد بهعنوان مرحله رسيدگي در نظر
گرفته شده است .با ميانگينگيري از سريهاي زماني هفتگي
شاخص سبزينگي  NDVIمنطقه مورد مطالعه مربوط به سالهاي
 1383لغايت  ،1396سري زماني هفتگي ميانگين شاخص
سبزينگي دوره  17ساله بدست آمد .سري زماني بدست آمده
الگوي ميانگين رشد نيشکر در منطقه مورد مطالعه بر اساس
اطالعات  14سال گذشته ميباشد لذا با برازش يک منحني
چندجملهاي درجه چهارم به آن معادله منحني الگوي رشد بدست
آمد سپس نقاط حداقل ،حداکثر و عطف منحني رشد بهعنوان
نقاط حساس رشد(فنولوژيک) محاسبه گرديد .و با توجه به اين
نقاط حساس الگوي رشد به سه مرحله تقسيم شد .مرحله اول از
نقطه حداقل اول منحني يعني بعد از جوانهزني و شروع مرحله
رشد سبزينگي شروع و تا نقطه عطف اول يعني اواسط مرحله
رشد سبزينگي تعريف ميشود .مرحله دوم از نقطه عطف اول
منحني رشد شروع و تا نقطه حداکثري رشد يعني پايان مرحله
رشد سبزينگي و شروع مرحله رسيدگي ادامه پيدا ميکند .مرحله
سوم يا مرحله رسيدگي از نقطه حداکثري منحني رشد شروع
شده و تا نقطه حداقل ادامه مييابد .در مرحله يک پس از
جوانهزني مرحله رشد رويشي و افزايش سبزينگي با شتاب مثبت
ادامه پيدا ميکند بطوريکه در اين مرحله افزايش سبزينگي در هر
روز مثبت و از روز ماقبل خود بيشتر است .در مرحله دوم رشد
سبزينگي ادامه پيدا ميکند ولي شتاب آن منفي است بطوريکه
در انتهاي مرحله دوم شتاب رشد سبزينگي به صفر ميرسد در
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براي سالهاي  1383لغايت  1396از اين جداول اطالعاتي
استخراج گرديد .در جدول ( )2تعداد دادههاي استفادهشده در
سطح مزرعه در اين تحقيق بر اساس سن و رقم نيشکر نشان داده
شده است .دادههاي مربوط به هرسال بهصورت تصادفي مرتب شد
و سپس  80درصد دادهها براي مدلسازي و  20درصد براي
ارزيابي در نظر گرفته شد .بدين ترتيب از مجموع  3678نمونه
 2941نمونه براي مدلسازي و  737نمونه براي ارزيابي مدلهاي
منتخب استفاده شد .در جدول ( )2رقم  CP69با عدد  69و رقم
 CP57با عدد  57و رقم  CP48با عدد  48و رقمهاي ديگر
بهصورت غيره و همچنين محصول سال اول( )Plantبا عدد  1و
بازروئي( )Ratoonاول تا بازروئي چهارم با عدد  2تا  5و بازروئي
پنجم و بيشتر بهصورت غيره نشان داده شده است.

اين مرحله افزايش سبزينگي در هرروز مثبت و از روز ماقبل خود
کمتر است .مرحله سوم مرحله رسيدگي است در اين مرحله گياه
به حداکثر رشد رويشي خود رسيده و فرآيند رسيدگي(قند سازي)
شروع مي شود .لذا در اين مرحله با کاهش دماي هوا و کاهش
طول روز بهجاي رشد سبزينگي با کاهش رشد آن مواجه هستيم
بطوريکه هر روز مقداري از سبزينگي کاسته ميشود(قسمت C
فلوچارت شکل )2
دادههای عملکرد مشاهدهشده

دادههاي مربوط به مقادير ساقه محصول نيشکر برداشتشده هر
مزرعه و در هر سال در منطقه مورد مطالعه بهصورت قبضهاي
باسکول در واحد آمار کشاورزي کشت و صنعت امام خميني (ره)
ثبت ميشود .لذا دادههاي وابسته عملکرد مشاهدهشده در هکتار

جدول  -2تعداد نمونههای استفادهشده در سالهای مختلف از نظر رقم و سن

رقم نيشکر
مدلسازي
سن نيشکر
رقم نيشکر
ارزيابي مدلها

سن نيشکر

2004

2006

2007

2008

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

غيره

23

41

29

24

36

1

77

81

68

93

93

566

1

16

32

49

46

63

33

70

52

1

59

47

468

2

24

20

56

53

91

45

72

67

67

56

62

613

3

21

22

25

51

40

61

55

68

74

66

58

541

4

26

32

35

23

36

18

76

49

101

63

58

517

5

9

48

31

20

44

10

24

56

24

43

48

357

غيره

10

79

99

76

39

25

20

21

9

34

33

445

69

5

23

42

37

26

20

32

25

28

31

33

302

57

16

12

8

5

10

2

6

3

4

5

2

73

48

4

17

17

17

34

26

27

30

16

20

25

233

غيره

2

7

7

8

9

0

14

20

21

24

17

129

1

6

7

10

13

14

9

10

14

0

10

11

104

2

6

2

8

14

27

11

14

17

14

21

17

151

3

7

11

7

13

12

9

23

15

16

13

18

144

4

4

6

5

2

8

7

17

12

21

16

14

112

5

4

15

7

3

8

4

8

12

11

12

8

92

غيره

0

18

37

22

10

8

7

8

7

8

9

134

مدلسازی عملکرد نيشکر

به منظور مشخص نمودن ميزان ارتباط دورههاي رشد با عملکرد
نهايي مشاهده شده ساقه نيشکر ،مدلسازي عملکرد نيشکر براي

2941

48

17

68

82

75

99

88

123

103

87

94

78

914

2941

57

63

37

22

18

57

14

22

19

14

12

5

283

737

69

3

87

162

152

121

89

95

110

107

122

130

1178

737

رقم /سن

مجموع

هر يک از شاخصهاي سبزينگي به دو روش مختلف انجام گرديد.
در روش اول مقدار تجمعي شاخص سبزينگي در دوره اول رشد و
در روش دوم مقدار تجمعي شاخص سبزينگي در دوره دوم رشد
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با استفاده از رگرسيون خطي ساده به عملکرد ساقه نيشکر
مشاهده شده ربط داده شد .براي مدلهاي بدست آمده ضريب
تبيين( )R2و ريشه ميانگين مربعات خطا) (RMSE1محاسبه شد.
با مقايسه ضريب تبيين و شاخص  RMSEهر يک از مدلها ،مدل
منتخب هر روش مشخص گرديد .بنابراين معلوم شد کدام شاخص
سبزينگي براي پايش مراحل رشد اول و دوم مناسبتر است .در
مدلسازي با روش سوم مجموع مقادير تجمعي شاخص سبزينگي
منتخب روش اول و شاخص سبزينگي منتخب روش دوم با
استفاده از رگرسيون خطي ساده به عملکرد ساقه نيشکر
مشاهدهشده ربط داده شد و ضريب تبيين و شاخص RMSE
محاسبه گرديد (قسمت  Dفلوچارت شکل  .)2در انتها به منظور
ارزيابي مدلها عملکرد نيشکر در سطح مزارع منطقه موردمطالعه
بر اساس نمونههاي استفادهنشده در مرحله مدلسازي تخمين زده
شد و با مقدار مشاهدهشده مقايسه گرديد و ضريب تبيين و
شاخص  RMSEمحاسبه گرديد.

بحث و نتيجهگيری
در شکل ( )3سريهاي زماني دو شاخص سبزينگي  NDVIو
GNDVIکه از پرکاربردترين شاخصهاي سبزينگي در مدلسازي
عملکرد نيشکر است در مقايسه با سري زماني شاخص سبزينگي
 NDIکه در اين تحقيق نتايج خوبي داشته است ترسيم شده است.
آنچه بهطور واضح در شکل ( )3مشخص است نحوه پاسخ اين سه
شاخص در نقطه اوج رشد است .با اينکه شاخص سبزينگي NDI

نسبت به دو شاخص سبزينگي ديگر نقطه اوج کوتاهتري دارد ولي
اين شاخص در نقطه اوج شکل منظمتري داشته و باعث شده
الگوريتم لبه يابي ساويتزکي -گالي با دقت بيشتري اعوجاج در
نقاط اوج رشد را تصحيح نمايد(بيضيهاي قرمزرنگ) .ميانگين
عملکرد نيشکر در منطقه موردمطالعه بر روي نقاط اوج درج شده
است .با توجه به شکل سري زماني فصلي سال  1384به علت
وقوع سرمازدگي شديد در زمستان و از بين رفتن قسمتي از
محصول و سريهاي زماني فصلي سالهاي  1388و  1389به علت
وقوع پديده گرد و خاک شديد و بيکيفيت شدن تصاوير
ماهوارهاي در مدلسازيها استفاده نشد .سالهاي حذف شده با
مستطيل سياه روي شکل ( )3مشخص شده است.
الگوی رشد نيشکر

با ميانگينگيري از  11الگوي فصلي باقيمانده ،الگوي ميانگين
رشد نيشکر بر اساس زمان(واحد هفته) براي شاخص سبزينگي
 NDVIمربوط به منطقه موردمطالعه بدست آمد .براي پارامتري
نمودن الگوي رشد از ابزار  Curve Fittingدر نرمافزار متلب
استفاده شد که بهترين برازش توسط يک منحني چندجملهاي
درجه چهارم صورت گرفت(ضريب تبيين .)0/99
𝑒 𝑌 = 𝑎𝑋 4 + 𝑏𝑋 3 + 𝑐𝑋 2 + 𝑑𝑋 +
(رابطه)1
که در آن Y :مقدار شاخص سبزينگي مدل و  Xتعداد
روزرشد از ابتداي سال شمسي (} )X={6,7,8,…,363و  aبرابر
 0/000000000518و bبرابر  -0/000000382و  cبرابر
 0/000737و  dبرابر  -0/00122و  eبرابر  0/248است.

شکل  -3سریهای زمانی ميانگين شاخصهای سبزينگی  NDVI, NDIو GNDVI

در شکل ( )4منحني سري زماني شاخص سبزينگي همراه
1. Root Mean Square Error

با منحني مدل الگوي رشد نيشکر در منطقه موردمطالعه بر اساس
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دوم مهرماه شروع شده و تا اوايل فروردينماه ادامه مييابد .پس
از مشخص شدن نقاط حساس الگوي رشد نيشکر مقادير تجمعي هر
يک از  13شاخص سبزينگي از سريهاي زماني در مراحل رشد اول
و دوم استخراج گرديد و به عنوان دادههاي مستقل ورودي در
پردازشهاي بعدي مورد استفاده قرار گرفت .نتايج تحقيقي مشابه در
برزيل نشان داد شاخص سبزينگي  NDVIنمايشدهنده بسيار خوبي
براي رشد نيشکر است).(Lisboa et al., 2018

شاخص سبزينگي  NDVIترسيم شده است .با توجه به اين مدل
الگوي رشد نيشکر ،رشد نيشکر در سه مرحله طبقهبندي شد.
مرحله اول رشد از حداقل اول منحني رشد يعني روز6
فروردينماه شروع شده و پس از  84روز تا نقطه عطف اول منحني
در روز  27خردادماه ادامه پيدا ميکند .مرحله دوم رشد از روز
 28خردادماه شروع شده و پس از  98روز تا نقطه حداکثري رشد
يعني روز اول مهرماه ادامه پيدا ميکند .مرحله سوم از نقطه روز

شکل  -4الگوی رشد نيشکر بر اساس شاخص سبزينگی  NDVIدر منطقه موردمطالعه

تن در هکتار رابطه خوبي با عملکرد نيشکر در پايان مرحله اول و
اواسط دوره داشت دارا ميباشند .و شاخصهاي سبزينگي تجمعي
 NDIو  GARI2با ضرايب تبيين به ترتيب  0/56و  0/54و مقادير
 RMSEبه ترتيب برابر  10/62و  10/95تن در هکتار نمايش-
دهنده خوبي براي عملکرد نيشکر در پايان مرحله دوم رشد و قبل
از شروع عمليات برداشت ميباشند .با توجه به نتايج ،شاخص
مناسب مرحله اول رشد شاخص  GNDVIو شاخص مناسب
مرحله دوم رشد شاخص  NDIانتخاب شد.

بررسي روش اول و دوم با  13شاخص سبزينگي باعث ايجاد
 26مدل متفاوت گرديد که هر مدل بهطور جداگانه بررسي شد.
در جدول ( )2ضرايب تبيين و  RMSEو شيب و عرض از مبدأ
(به ترتيب  aو  )bروابط خطي اين مدلها براي مقايسه ارائه شده
است .نتايج نشان ميدهد شاخصهاي سبزينگي در دوره اول و
دوم رشد روابط متفاوتي با عملکرد نيشکر دارند .شاخصهاي
سبزينگي تجمعي  GNDVIو  NDVIبا ضرايب تبيين به ترتيب
 0/47و  0/46و مقادير  RMSEبه ترتيب برابر  11/68و 11/71

جدول  -2شاخصهای ارزيابی و ضرايب روابط خطی مدلهای عملکرد نيشکر

مدل شاخص

1

*0/46
R2
11/71* RMSE
اول
12/47
a
25/62
b
0/47
R2
11/71 RMSE
دوم
11/31
a
-26/02
b

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0/39
12/50
11/65
55/97
*0/56
*10/62
14/63
-16/03

*0/47
*11/68
17/08
-9/32
0/50
11/40
14/27
-51/56

0/43
12/15
15/87
30/42
0/51
11/23
14/62
-17/56

0/42
12/21
22/60
30/98
0/51
11/25
20/73
-15/89

0/39
12/54
13/87
35/93
0/50
11/30
12/45
-9/38

0/42
12/23
14/97
34/40
0/51
11/24
12/56
-5/82

0/43
12/12
10/17
56/77
0/52
11/36
9/90
0/86

0/44
11/97
10/90
47/70
0/49
11/44
10/40
-7/90

0/45
11/96
10/19
63/74
0/50
11/32
9/39
9/67

0/46
11/81
14/10
26/92
0/53
11/07
12/84
-27/55

0/44
12/04
11/19
65/08
*0/54
*10/95
10/40
9//62

0/37
12/75
28/07
12/37
0/49
11/49
24/60
37/12
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با توجه به نتايج ارائه شده در جدول ( )2در روش سوم،
مدل بهينهشده بر اساس نتايج مدل اول و دوم طراحي شد .در
اين روش مجموع تجمعي شاخصهاي سبزينگي  GNDVIو
 NDIبه ترتيب مربوط به مرحله اول و دوم رشد در يک مدل
رگرسيون خطي برازش شد .ضريب تبيين  0/65و  RMSEبرابر
 9/47تن در هکتار اين مدل رابطه بسيار خوبي با عملکرد ساقه
در هکتار نيشکر نشان داد .رابطه ( )2عملکرد ساقه نيشکر را بر
اساس مدل بهينهشده سوم پيشبيني ميکند.
(رابطه)2
26

و  NDIiمقدار شاخص سبزينگي  NDIدر هفته jام.
در شکل ( )5برازش متغير مستقل شاخص تجمعي
سبزينگي و عملکرد مشاهدهشده ( )aو همچنين برازش عملکرد
مشاهدهشده در مقابل عملکرد پيشبيني شده( )bمدلهاي
منتخب در روشهاي اول و دوم و سوم ترسيم شده است.
نتايج مدلسازي عملکرد نيشکر در سطح مزرعه نشان داد
که مقادير تجمعي باالتر براي شاخصهاي سبزينگي با
عملکردهاي باالتر همراه بوده است که اين نتيجه با نتايج محققين
ديگر مشابهت داشته است (Mutanga et al., 2013; Rahman

12

).and Robson, 2016

Y = (∑ 𝐺𝑁𝐷𝑉𝐼𝑖 + ∑ 𝑁𝐷𝐼𝑗 ) 9.8973 − 36.2653
𝑗=13

شکل ( )5نشان ميدهد پراکندگي نمونهها حول خط مدل
در مدل سوم بهتر از مدل دوم و در مدل دوم بهتر از مدل اول
توزيع شده است.

𝑖=1

 Yعملکرد ساقه نيشکر پيشبيني شده بر اساس تن در
هکتار GNDVIi ،مقدار شاخص سبزينگي  GNDVIدر هفته iام

شکل  -5برازش مقادير تجمعي شاخص سبزينگي و عملکرد مشاهدهشده در مدلهاي منتخب()a
برازش عملکرد مشاهدهشده در مقابل عملکرد پيشبينیشده توسط مدل()b
جدول  -3مشخصات مدلهای منتخب پيشبينی عملکرد نيشکر در منطقه موردمطالعه
مدل
1
2
3

شاخص سبزينگي
GNDVI
NDI
GNDVI+NDI

دوره رشد
اول

دوم




R2




RMSE
ton/ha

0/47
0/59
0/65

ضرايب

11/68
10/62
9/47

 x1و  x2به ترتيب مقدار تجمعي شاخص در مرحله اول و دوم است

d

c

b

a

رابطه

-9/32
-16/03
-36/27

17/08
14/63
9/90

Y=ax1+b
Y=ax2+b
Y=a(x1+x2)+b
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در جدول ( )3پارامترهاي مدلهاي منتخب پيشبيني
عملکرد نيشکر ارائه شده است .ارزيابي هر سه مدل منتخب با
دادههاي استفادهنشده در مرحله مدلسازي انجام شده و ضرايب
تبيين به ترتيب  0/53 ،0/37و  0/58و شاخص  RMSEبه ترتيب
برابر  11/59 ،13/45و  10/99تن در هکتار بدست آمد.
در شکل ( )6برازش عملکرد مشاهدهشده در مقابل عملکرد
پيشبينيشده هر سه مدل ترسيم شده است .پراکندگي نقاط
حول خط واحد در مدل سوم بهمراتب منظمتر از مدل دوم و اول
است و خط روند انحراف کمتري نسبت به خط واحد دارد.
استفاده از سري زماني شاخص سبزينگي  GNDVIبراي
پيشبيني عملکرد نيشکر در طول دوره رشد اول فرصت مناسبي
براي توليدکنندگان نيشکر جهت پايش وضعيت رشد محصول

نيشکر ايجاد کند .پيشبيني عملکرد نيشکر در پايان دوره رشد
دوم و قبل از شروع عمليات برداشت با استفاده از مدل سوم مبتني
بر شاخص سبزينگي  GNDVIو  NDIامکان برنامهريزي عمليات
برداشت و بازاريابي و فروش و انبار محصوالت صنعتي حاصل از
نيشکر را فراهم ميآورد .همچنين عليرغم نتايج خوب مدل سوم
مطابق شکل ( )6اين مدل در پيشبيني عملکرد نيشکر در مزارع
با پتانسيل بسيار باال و بسيار پايين خوب عمل نميکند .در جدول
( )4ضرايب تبيين و  RMSEچند مدل داخلي و خارجي با نتايج
مدل سوم اين تحقيق مقايسه شده است .با توجه به بهتر بودن
ضرايب ارزيابي مدل سوم نسبت به دو مدل ديگر ،اين مدل ،مدل
نهايي پيشبيني عملکرد ساقه در هکتار نيشکر انتخاب شد.

شکل  -6برازش عملکرد مشاهدهشده در مقابل عملکرد پيشبينیشده
جدول  -4مقايسه نتايج اين تحقيق با نتايج ديگر محققين
منطقه

ماهواره

شاخص

ضرايب تبيين

RMSE

ارجاع

اين تحقيق
شرکت ميرزا کوچک خان
جزيره ريونيون

لندست
ماديس
اسپات

NDI,GNDVI
NDVI

زيمبابوه

اسپات

NDVI

جزاير ريونيون

اسپات

NDVI

)(Morel et al., 2014

برزيل

ماديس

EVI

0/65
0/53-0/51
0/78
0/41-0/59-0/64
0/85-0/80
گزارش نشده
0/59-0/69-0/59
0/67-0/70

9/47
7/21-8/20
گزارش نشده
10/27-9/84-7/36
4/80-9/11
10/4

مدل سوم اين تحقيق

گزارش نشده

)(Vicente et al., 2013

نتايج اين تحقيق در مدلسازي عملکرد نيشکر در سطح
مزرعه و با استفاده از تصاوير ماهواره لندست 7که  22درصد
تصوير به خاطر نوارهاي سياه محو شده است بسيار اميدوارکننده
است .نتايج اين تحقيق نشان داد شاخص سبزينگي GNDVI
براي مرحله اول رشد و شاخص سبزينگي  NDIبراي مرحله دوم
رشد عملکرد بهتري نسبت به ساير شاخصهاي سبزينگي
داشتهاند .اين تحقيق نشان داد شاخص سبزينگي  NDIکه براي

)(Essari and Mirlatifi, 2004
)(Bégué et al., 2010
)(Mutanga et al., 2013

اولين بار در اين تحقيق براي پايش نيشکر استفاده شده است،
رابطه خوبي با عملکرد نيشکر در مرحله دوم رشد داشته است.

سپاسگزاری
از معاونت پژوهشي دانشگاه تهران و مديريت عامل و معاونت
کشاورزي شرکت کشت و صنعت امام خميني (ره) جهت در اختيار
دادن اطالعات الزم و فراهم آوردن امکانات اين تحقيق تشکر ميشود.
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