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ABSTRACT
The present study aimed to evaluate the efficiency of digital hemispherical photography (DHP) in deriving LAI
in silage maize farms in the south of Tehran. For this purpose, the DHP as well as destructive measurements
for comparison were used to estimate LAI in silage maize farms in Qaleh-Now County in the south of Tehran
in 2018 considering the nature of spatio-temporal variability in agricultural fields during a growing season. The
results showed LAI obtained through DHP at different periods of plant growth has a strong linear correlation
with the values measured by the destructive method (R2 = 0.92, RMSE = 0.45 and Bias = 0.31). However, the
intermediate LAI range (LAI: 2 - <5) with RMSE=0.63 and Bias = 0.49 is less accurate than the LAI<2 range
(RMSE = 0.36, Bias = 0.24) and LAI≥5 range (RMSE = 0.41, Bias = 0.28). The extinction coefficient is a
parameter required for the implementation of agricultural models that in most studies, its value is assumed
through similar researches. But in this study, the extinction coefficient which is required to calculate LAI by
DHP, was calculated to be K=0.51.
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استخراج شاخص سطح برگ ذرت علوفهای با استفاده از روش عکسبرداری رقومي نيمکروی (مطالعه موردی:
مزارع قلعهنو ،جنوب تهران)
الهه اکبری ،1علي درويشي بلوراني* ،1نجمه نيساني ساماني ،1سعيد حمزه ،1سعيد صوفيزاده ،2استفانو پيگناتي

3

 .1گروه سنجش از دور و  ،GISدانشکده جغرافيا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
 .2گروه آگرواکولوژي ،موسسه تحقيقاتي علوم محيطي ،دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران ،ايران.
 .3موسسه روششناسي براي تحليلهاي محيطي ( ،)CNR IMAAپوتنزا ،ايتاليا.
(تاريخ دريافت -1398/11/5 :تاريخ بازنگري -1398/12/27 :تاريخ تصويب)1399/1/26 :

چکيده
هدف اين پژوهش ،ارزيابي کارايي روش عکسبرداري رقومي نيمکروي ( )DHPدر برآورد  LAIدر مزارع ذرت علوفهاي جنوب
تهران است .بدين منظور با در نظر گرفتن ماهيت تغييرپذيري مکاني-زماني در مزارع کشاورزي و در طول يک فصل رشد،
عکسبرداري  DHPو نيز اندازهگيري به روش تخريبي به منظور مقايسه ،براي برآورد  LAIدر مزارع ذرت علوفهاي شهرستان
قلعهنو واقع در جنوب تهران ،در سال  1397انجام گرديد .نتايج نشان داد که مقادير  LAIاستخراج شده از طريق  DHPدر
دوره هاي مختلف رشد گياه ،ارتباط خطي قوي با مقادير اندازهگيري شده به روش تخريبي دارد (RMSE= ،R2 = 0.92
 0.45و  .)Bias = 0.31هر چند ،بازه  LAIمياني (ميزان  )2 - <5 :LAIبا ميزان  RMSE = 0.63و  ،Bias = 0.49نسبت به
دو بازه  )RMSE = 0.36, Bias = 0.24( LAI<2و  ،)RMSE = 0.41, Bias = 0.28( LAI≥5از دقت کمتري برخوردار است.
ضريب ميرايي ،پارامتري مورد نياز براي اجراي مدلهاي کشاورزي است که در اکثريت تحقيقات ،مقدار آن از طريق
تحقيقات مشابه به صورت فرضي در نظر گرفته ميشود .اما در اين تحقيق ،اين ضريب که براي محاسبه  LAIاز طريق
عکسبرداري  DHPنيز مورد نياز است ،محاسبه و مقدار آن برابر با  K= 0.51به دست آمد.
واژههای کليدی :شاخص سطح برگ ،عکسبرداري رقومي نيمکروي ،ضريب ميرايي ،ذرت علوفهاي.

مقدمه
پايش رشد و نمو گياهان به منظور ارزيابي و مديريت آبياري با
هدف افزايش توليد و عملکرد محصول ،اهميت زيادي دارد
( )Badiehneshin et al., 2014که اين امر توسط پارامتر
بيوفيزيکي شاخص سطح برگ (LAI) 1براي تخمين بهتر و دقيق-
تر بيالن آب مصرفي توسط گياه ،قابل بررسي است
( .)Faridhosseini et al., 2013عالوه بر اين ،در طي فصل رشد
گياهان ،برآورد  LAIبراي نظارت بر خصوصيات محصول
) ،(Campos-Taberner et al., 2015مدلسازي رشد محصول و
پيشبيني عملکرد آن ) ،(Jin et al., 2015بهينهسازي توليد
محصوالت کشاورزي ) (Kross et al., 2015و بهبود مديريت
مزرعه زراعي ) (Darvishzadeh et al., 2008مهم و ضروري
است LAI .بيانگر مجموع سطح برگهاي گياه نسبت به واحد
سطح زمين است و ظرفيت جذب انرژي کانوپي را توصيف ميکند،
بنابراين ،بررسي آن در مدلهاي جهاني اقليمي ،هيدرولوژي،

است (Mousivand et

اکولوژي و اکوسيستم کشاورزي با اهميت
) al., 2015و نيز نقش مهمي در تخمين زيست توده و تبخير-
تعرق پوشش گياهي بازي ميکند ) .(Verrelst et al., 2012با
توجه به کاربردهاي فراوان  ،LAIچگونگي اندازهگيري و ميزان
دقت برآورد آن در کشاورزي و علوم مرتبط با آن ،حائز اهميت
است .روشهاي مستقيم اندازهگيري  LAIمعموالً به تخريب
نمونههايي از برگها يا گياهان نياز دارند و در آزمايشگاه قابل
اندازهگيري هستند .نمونهبرداري وسيعي براي بررسي
تغييرپذيريهاي مکاني در سطح مزارع بايد انجام شود و از آنجا
که روشهاي تخريبي باعث از بين رفتن کانوپي و نيز وقتگير و
هزينهبر هستند ،معموال به نمونهبرداري کم و محدود اکتفا
ميشود ( Jonckheere et al., 2004; Liu et al., 2013; Yan et
 .)al., 2019ماهيت تغييرپذيري مکاني-زماني در ساختار کانوپي
در مناطق وسيع و در طول يک فصل رشد به معني ضرورت ايجاد
روشهاي جايگزين براي اندازهگيري و محاسبه  LAIاست ( Liu
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 .(et al., 2013اندازهگيريهاي سريعتر و غير تخريبي ميتوانند با
استفاده از روشهاي اپتيکي غير مستقيم نظير AccuPAR LU80
) ،ceptometer (Decagon, Pullman, WAتحليلگر
کانوپي  (LI-COR, Lincoln, NE) LAI-2000و عکسبرداري
رقومي نيمکروي 1انجام شوند ( Demarez et al., 2008; Fang et
.)al., 2019; Ariza-Carricondo et al., 2019
مزيت عمده عکسبرداري رقومي نيمکروي نسبت به ساير
روشهاي اپتيکي غير مستقيم ،عالوه بر سهولت دسترسي به
دوربين رقومي نسبت به ابزارهاي مورد استفاده در ساير روشها،
امکان تجزيه و تحليل با نرم افزار مربوطه در آزمايشگاه براي کسب
نتايج با اطمينان در بافتهاي مختلف گياهي وجود دارد ( Liu et
 .)al., 2013وقتي که دوربين رقومي مجهز به يک لنز fisheye
ميشود ،با قابليت محاسبه  gap fractionدر طيف وسيعي از
زاويههاي زنيت ،توانايي تعيين همزمان چندين ويژگي کانوپي
نظير  ،LAIمتوسط زاويه ميل برگ ( )2ALIAو اثر clumping
شاخ و برگ FAPAR3 ،fCover ،و غيره را داراست ( Leblanc et
.)al., 2005; Macfarlane et al., 2007; Demarez et al., 2008
تاکنون در تحقيقات انجام شده ،عمدتا شاخص سطح برگ
به روش تخريبي ،دستگاه  ،AccuPARدستگاه ،Leaf area meter
 LiCor LAI-2000و يا معادالت آلومتريک محاسبه شده است.
اين دستگاهها براي همه محققين در دسترس نيست و روش
تخريبي نيز بسيار وقتگير و هزينهبر است .البته در تحقيقاتي
نظير ) Darvishsefet et al. (2017) ،Deljouei et al. (2016و et
) ،Ashrafi al. (2019به کارآيي روش عکسبرداري نيمکروي در
محاسبه  LAIدر جنگل اشاره کردهاند .در تحقيقات Liu et al.
) (2013و ) ،Ariza-Carricondo et al. (2019در يک دوره کوتاه
در ابتداي رشد گياه يا در يک پالت ،به بررسي کارآيي روش DHP
پرداخته شده است .در اين تحقيقات به ترتيب بر روي گياهان
(ذرت ،سويا و گندم) و (ذرت) مطالعه شده و لزوم بررسي کارآيي
اين روش را در منطقه وسيع با در نظر گرفتن تغييرپذيري مکاني
 LAIو در دوره کامل رشد گياه بيان داشتهاند.
بنابراين با در نظر گرفتن محدوديت ذکر شده در تحقيقات
پيشين ،به ارزيابي کارآيي روش عکسبرداري رقومي نيمکروي در
اندازهگيري و محاسبه  LAIدر مزارع کشاورزي به منظور صرفه-
جويي در زمان و هزينه و نيز در نظر گرفتن ماهيت تغييرپذيري
مکاني-زماني در ساختار کانوپي در مناطق وسيع و در اراضي
کشاورزي ذرت علوفهاي در دورههاي مختلف رشد گياه پرداخته

1. Digital Hemispherical Photography
2. Average Leaf Inclination Angle

شد .دادههاي مورد استفاده براي اين بررسي از مزارع ذرت علوفه-
اي شهرستان قلعهنو واقع در جنوب تهران ،مطابق با فنولوژي ذرت
علوفهاي در کل دوره رشد آن در تابستان  ،1397از طريق اندازه-
گيري تخريبي و نيز عکسبرداري  DHPدر هر واحد نمونهبرداري
اوليه )ESU( 4در مزرعه ،جمعآوري شده است.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

مزارع مطالعاتي ذرت علوفهاي در طي فصل رشد آن در ،1397
متعلق به شهرستان قلعه نو در شهر تهران ميباشد (–35° 36' N
' 35° 23و ( )51° 24'–51° 35' Eشکل  .)1حداقل و حداکثر
دما و ميانگين بارش ساالنه به ترتيب  24 ،-4درجه سانتيگراد و
 200ميلي متر است) .(IRIMO, 2018منطقه مورد مطالعه با
مورفولوژي دشت ،به وسعت  22کيلومتر ×  10کيلومتر و اغلب
با مزارع کشاورزي ذرت علوفهاي ( 7500هکتار) وسعت يافته
است .دو رقم محلي ذرت علوفهاي (سينگل کراس  704و )706
از اواسط خرداد تا اواسط تير  1397کاشته شده است و از اواسط
شهريور تا اواسط مهر سال  1397برداشت گرديد .منبع آب آبياري
مزارع شامل آب قنات ،چاه و فاضالب تصفيه نشده شهري و
سيستم آبياري باراني و غرقابي ميباشد .در اين مطالعه ،مزارع
مطالعاتي شامل  30مزرعه تحت کشت ذرت علوفهاي ميباشد که
نمونهبرداري و اندازهگيريهاي مربوطه در هر واحد  ESUانجام
شده است.

شکل  -1موقعيت منطقه مورد مطالعه ،مزارع ذرت علوفهای در شهرستان
قلعه نو و مزارع  ESUتحت مطالعه

3. Fraction of Absorbed Photo-synthetically Active Radiation
4. Elementary Sampling Unit

 1334تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،51شماره  ،6شهريور ماه 1399

دادههای ميداني

به منظور پوشش دادن هرچه بيشتر تغيير پذيري منطقه مورد
مطالعه ،بر اساس نقشه پراکنش مزارع ذرت علوفهاي در منطقه
(شکل  ،)1بافت خاک و مواد آلي (شکل  )2و اطالعات ارائه شده
توسط کشاورزان نظير نوع گونه و زمان در نظر گرفته شده براي
کشت آن ،نمونهبرداري طبقهبندي شده 1براي انتخاب ESU
(تعداد  30محل نمونهبرداري) با احتساب گونههاي مختلف ذرت
علوفهاي و تاريخ کاشت متفاوت آنها ،در نظر گرفته شده است.
بدين منظور مساحت پليگونهاي هر نوع بافت خاک و نيز نواحي
با مقادير مختلف مواد آلي ،محاسبه و تعداد ESUها در هر يک
براساس درصد مساحت آنها بدست آمد .از طرفي در انتخاب
محلهاي نمونهبرداري ،فواصل مناسب بين آنها ،توزيع مناسب
آنها در منطقه ،نحوه دسترسي به مزرعه ،همکاري مالک مزرعه با
نمونهبرداري و نيز برخورداري از هر دو گونه کشت در
نمونهبرداريها لحاظ گرديد .نمونهبرداري در فصل رشد ذرت
علوفهاي در سال  1397انجام شد و با استفاده از دو پروتکل
تخريبي و  ،DHPبه جمعآوري داده  ،LAIپرداخته و سپس نتايج
دو پروتکل مقايسه شدند .تعداد دفعات نمونهبرداري با فواصل
زماني  10الي  15روزه ( 6بار در هر  ،)ESUبا در نظر گرفتن
فنولوژي ذرت علوفهاي در کل دوره رشد و پوشش دادن زمانهاي
مهم فنولوژي گياه شامل سه تا چهار برگي ،هشت تا نه برگي،

دوازده برگي ،گلدهي ،شکلگيري دانه و شروع پر شدن دانه لحاظ
شده است (شکل  .)3البته شايان ذکر است که برخي از اراضي به
دليل تأخير در زمان کشت ،به طور مثال در زمان  5يا  10مرداد
و نيز  20يا  25مرداد ،در مرحله سه تا چهار برگي بودهاند.
بنابراين ،زمان شروع اولين نمونهبرداري ،تقريبا سه هفته بعد از
کشت مزرعه در نظر گرفته شده و در مراجعات مختلف به 30
محل نمونهبرداري ،اراضي مختلف در مراحل متفاوت فنولوژي قرار
داشتند.
روش تخريبي

نمونههاي گياهي ذرت علوفهاي با فواصل زماني  10الي  15روزه
با در نظر گرفتن فنولوژي ذرت علوفهاي در کل دوره رشد ،جمع-
آوري شد .در هر  ESUچهار بوته چيده و طول و عرض هر برگ
به صورت دستي اندازهگيري شد .مساحت هر برگ جداگانه بر
اساس طول × عرض حداکثر هر برگ ×  0/75محاسبه شدLAI .
با تقسيم سطح برگ کل برگهاي چهار بوته بر مساحت منطقه
نمونهبرداري محاسبه گرديد (مساحت منطقه نمونهبرداري :تعداد
نمونههاي تخريبي × فاصله رديف × فاصله بين بوتهها در هر
رديف) (Gao et al., 2010; Munz et al., 2014; Xia et al.,
) .2016داده اندازهگيري شده  LAIبهصورت تخريبي ،براي
ارزيابي و اعتبارسنجي  LAIمحاسبه شده از طريق عکسبرداري
نيمکروي استفاده ميشود.

شکل  -2نقشه پراکنش بافت خاک ( )aو مواد آلي ( )bايجاد شده بر اساس اطالعات بهدست آمده از آزمايش خاک

1. Stratified sampling
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مرحله شروع پرشدن دانه

مرحله شکلگيری دانه

مرحله گلدهي

مرحله دوازده برگي

 24و  29شهريور و  8و  18مهر

 14و  19شهريور

 4و  9شهريور

 20و  25مرداد

مرحله هشت-نه

مرحله سه-

برگي

چهار برگي

 5و  10مرداد

 21و  26تير

شکل  -3فنولوژی رشد گياه ذرت علوفهای در منظقه مورد مطالعه و زمانهای نمونهبرداری

روش عکسبرداری رقومي نيمکروی

قبيل  FAPAR ،fCoverو  ALIAرا براساس برآورد gap fraction

در طي فصل رشد ذرت علوفهاي ،عکسبرداري نيمکروي در هر
 ESUبه منظور جمعآوري و محاسبه داده  fCoverبهصورت سري
زماني و منطبق بر زمانهاي مهم فنولوژي گياه صورت گرفت .طرح
نمونهبرداري در هر  ESUبا تعداد دفعات  6بار ،منطبق بر
دستورالعملها و توصيههاي پروتکل اعتبارسنجي از طريق
ابزارهاي سنجش از دور در اروپا )VALERI( 1انجام شد
) .(http://w3.avignon.inra.fr/valeri/; Baret et al., 2005ابعاد
هر  ESUسازگار با اندازه پيکسل تصوير ماهوارهاي  Sentinel-2در
حدود  10 × 10متر است ،موقعيت آنها دور از مرز زمين کشاورزي
(حداقل  30متر داخل) براي رفع اثر مرز واقع شده است .بهمنظور
محاسبه و در نظر گرفتن تغييرپذيري مکاني در هر  ،ESUبين 9
الي  12عکس  DHPبر اساس برنامه عکاسي پيشنهاد شده براي
کانوپي همگن (مشابه ذرت) در ) ،(ESA, 2005عکسبرداري شد
(با طرح عکسبرداري مشابه شکل  .)4در اين منطقه ،تعداد 180

و با استفاده از معکوس مدل  ،Poissonفراهم ميکند .در اين
روش ،با استفاده از  ،Look Up Tableبا محدوده زاويه زنيت
مختلف ،مقادير موردنظر برآورد ميشود (.)ESA, 2005

گروه عکس ( DHPگروه عکس  :DHPبين  9الي  12عکس در
هر  ،)ESUدر سري زماني رشد گياه ذرت علوفهاي ،با دوربين
 Canon 5d mark iiمجهز به لنز فيش آي  FC-E8عکسبرداري
شده است .براساس  Claverie et al., 2012براي کاهش خطاها
در برآورد  gap fractionجهتي ،2دوربين در باالي سه پايه
تلسکوپي قرار گرفت تا جهت مشاهده به سمت پايين و فاصله
کانوپي تا سنسور ثابت باشد (حدودا 1/5متر) .براي محاسبه
CAN-EYE
V6.491
پردازشگر
از
fCover
( )http://www4.paca.inra.fr/can-eyeاستفاده شده است .اين
پردازشگر ،امکان به دست آوردن پارامترهاي بيوفيزيکي کانوپي از
1. Validation of Land European Remote Sensing Instruments
2. directional gap fraction

شکل  -4طرح عکسبرداری در هر  ESUبرای کانوپي همگن ()ESA, 2005

روش تحقيق
محاسبه  LAIاز طريق  fCoverدر روش عکسبرداری نيمکروی

در نرمافزار  ،CAN-EYEبه طور مستقيم  LAIمحاسبه نميشود،
اما از طريق عکسهاي  DHPو اين نرمافزار ،ميتوان  fCoverرا
محاسبه و با استفاده از مدل ( ،Ritchieرابطه  LAI ،)1را محاسبه
نمود.
)𝐼𝐴𝐿∗𝐾(−
𝑝𝑥𝑒 fCover = 1 −
(رابطه )1
که در آن  Kضريب ميرايي است .در اکثريت تحقيقات،
مقدار  Kرا از طريق تحقيقات مشابه به صورت فرضي در نظر
ميگيرند ،اما ميتوان اين ضريب را نيز از طريق پردازش عکس
هاي  DHPو قانون  Beer–Lambertمحاسبه نمود (رابطه.)2
))𝜃( 𝑜𝑃( 𝑁𝐿 −
𝑓𝑓𝑒 𝐼𝐴𝑃 = )K(
(رابطه )2
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که در آن gap fraction ،Po () ،کانوپي ،PAI eff ،شاخص
سطح گياه مؤثر 1و  زاويه زنيت مختلف ميباشد ( Liu et al.,
.)2013
بررسي صحت برآورد شاخص سطح برگ به روش DHP

در اين تحقيق ،از دو روش تخريبي و عکسبرداري رقومي نيم-
کروي براي محاسبه و اندازهگيري  LAIبصورت سري زماني در
زمانهاي مختلف رشد در مزارع ذرت علوفهاي استفاده شد .با
مقايسه نتايج اين دو روش ،ميزان صحت و کارآيي روش
عکسبرداري نيمکروي در برآورد  LAIاز طريق آزمونهاي آماري
ضريب تبيين ،(R2) 2جذر ميانگين مربعات خطا (RMSE)3و
 ،Biasدر سه گروه مقادير  ،LAIکم ( ،)0 - <2مياني (،)2 - <5
زياد ( ،)5 - > 6ارزيابي گرديد.
در اين آزمونهاي آماري ،براي ارزيابي و اعتبارسنجي روش
عکسبرداري نيمکروي ،داده اندازهگيري شده  LAIبصورت
تخريبي ،به عنوان دادهي روش کنترل ( )Yو مقادير  LAIمحاسبه
شده در روش عکسبرداري نيمکروي به عنوان مقادير برآورد شده

(̂𝑌) در نظر گرفته شده است.
̂ 2
𝑛∑
)𝑖 𝑌𝑖=1(𝑌𝑖−

(رابطه )3

𝑛

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

̂
𝑛∑
)𝑖 𝑌𝑖=1(𝑌𝑖−

(رابطه )4

𝑛

̂ 2
𝑛∑
)𝑖 𝑌𝑖=1(𝑌𝑖−
𝑛
∑𝑖=1(𝑌𝑖−𝑌̅ )2

(رابطه )5

= 𝑠𝑎𝑖𝐵
𝑅2 = 1 −

نتايج و بحث
بررسي صحت برآورد شاخص سطح برگ به روش DHP

شکل ( ،)5دو نمونه از عکسهاي  DHPاخذ شده در دو تاريخ
مهم فنولوژي گياه ذرت علوفهاي را نشان ميدهد .شکل ( ،)6نيز
نمونهاي از پردازش عکسهاي  DHPدر مرحله classification
براي ورود به محاسبات  gap fractionو بعد از آن ،محاسبات
پارامترهاي بيوفيزيکي  fCover ،PAIو  ،FAPARرا ارائه ميدهد
که اين عکسها در تاريخ  26تير در يکي از ESUهاي منطقه مورد
مطالعه اخذ شده است.

شکل  -5عکسهای  DHPاخذ شده از مزارع ذرت علوفهای برای محاسبات  LAIدر مرحله  4-5برگي و  12برگي به ترتيب از راست به چپ

b

a

d

c

شکل  -6نمونهای از پردازش عکسهای  DHPدر مراحل مختلف رشد گياه (در هر مرحله از پردازش ،بايستي حداقل  9عکس وارد مراحل پردازش شود ،در اينجا
به علت رعايت حجم مقاله ،تنها تصوير دو عکس در هر مرحله ارائه شده است) ،به ترتيب عکسهای اخذ شده در تاريخهای ( 26 )aتير 5 )b( ،مرداد20 )c( ،
مرداد 9 )d( ،شهريور ،در يکي از ESUهای منطقه مورد مطالعه
1. effective plant area index
2. Coefficient of determination

3. Root Mean Square Error
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اين شکل ارائه شده است .همانطور که در شکل نيز مشهود است،
ارتباط معنيداري بين  LAIاندازهگيري شده از طريق اين دو
روش با  RMSE= 0.45 ،R2 = 0.92و  Bias = 0.31بدست آمده
که بر کارآيي و صحت روش اندازهگيري  LAIاز طريق
عکسبرداري  DHPدر مزارع ذرت علوفهاي در اين منطقه داللت
دارد.

بعد از پردازش تمام عکسهاي  DHPدر تمام ESUها،
مقادير پارامترهاي  LAI ،fCover ،PAIو  FAPARمحاسبه شده
است .مقادير  LAIاندازهگيري و محاسبه شده از طريق عکسهاي
( DHPمتغير وابسته) و  LAIاندازهگيري شده بهصورت تخريبي
(متغير مستقل) براي تمام ESUها در کل دوره رشد گياه ذرت
علوفهاي ،در شکل ( )7مقايسه شده و نتايج تحليل آماري نيز در

7
y = 0.9775 x - 0.2112
R² = 0.92
RMSE = 0.45
Bias = 0.31
n = 180

6
5

3
2

LAI - DHP

4

1
0
7

6

5

4

3

2

1

0

 -LAIتخريبي
شکل  -7بررسي صحت برآورد  LAIاز طريق  DHPدر مقايسه با روش تخريبي در کل دوره رشد گياه ذرت علوفهای

براي ارزيابي کارآيي روش اندازهگيري  LAIبا استفاده از
 DHPو بررسي صحت برآورد آن در مراحل مختلف رشد گياه و
به بيان ديگر مقادير متفاوت  ،LAIسه گروه  LAIکم (،)0 - < 2
 LAIمياني ( )2 - < 5و  LAIزياد ( ،)5 - >6از نظر آماري
مقايسه شدند (شکل  .)8نتايج نشان ميدهد که در هر سه مرحله
رشد گياه ،بين مقادير  LAIمحاسبه شده از طريق  DHPو روش
تخريبي ،ارتباط خطي معنيداري وجود دارد .ضريب  R2معرف
ميزان انطباق مدل 1رگرسيوني در ارتباط بين  LAIمحاسبه شده
از طريق  DHPو تخريبي ميباشد ،بهطوريکه نتايج نشان ميدهد
با افزايش رشد گياه ذرت ،ميزان  R2کاهش يافته و ميزان انطباق
مدل رگرسيون برازش شده در مرحله  LAIکمتر از  ،2بسيار
قويتر است .اما از نظر دقت و صحت برآورد  LAIاز طريق ،DHP
دو آماره  RMSEو  Biasکمک کننده است .در مقايسه بين اين
سه گروه  LAIاز نظر  RMSEو  ،Biasميزان اين آمارهها بسيار
کوچک بدست آمده که بر صحت و دقت روش اندازهگيري LAI
از طريق  DHPداللت دارد .با اين حال ،مرحله  LAIمياني با ميزان
 RMSE = 0.63و  ،Bias = 0.49نسبت به دو مرحله ديگر LAI
در نظر گرفته شده ( RMSE = 0.36, Bias = 0.24در  LAIکم و
 RMSE = 0.41, Bias = 0.28در  LAIزياد) ،از دقت کمتري
برخوردار است که بر صحت کمتر و کارآيي پايينتر روش DHP
1. Goodness of fit

در اين مرحله از نمونهبرداري داللت دارد .شايد دليل اين امر اين
است که در عکسبرداري  ،DHPامکان تمايز بين ساقه و برگ در
پردازش وجود ندارد و در مرحلهاي که ميزان ساقهها افزايش يافته،
اختالف بين  LAIمحاسبه شده از طريق روشهاي  DHPو
تخريبي ،تا حدي افزايش يافته ،البته در گياه ذرت ،که ابعاد برگ-
ها بزرگ است و ساقهها پوشيده ميشوند ،تأثير اين عامل نسبت
به ساير گياهان ،کمتر است .در مرحله  LAIزياد ،بهخاطر ابعاد
بزرگ برگها ،تأثير اين عامل کمتر شده ،چرا که بعد از مرحله
گلدهي و يا نزديک به اين مرحله ،در گياه ذرت ،عمدتا برگها
بخش اعظم مزرعه را ميپوشانند و ساقهها در اکثريت عکسها
ثبت نميشوند.
در تحقيق ) Liu et al., (2013در گياهان مختلف ذرت،
گندم و سويا ،کارآيي برآورد  LAIاز طريق  DHPبررسي شده و
به اين نتيجه رسيدند که ضمن اينکه اين روش در برآورد LAI
نيز کاراست ،دقت برآورد  LAIدر ذرت و سويا نسبت به گندم؛ به
علت تأثيرگذاري ساقه در گندم ،باالتر بوده است .آنها بيان نموده-
اند که در گياه ذرت ،ميزان  R2و  RMSEدر برآورد  ،LAIبه
ترتيب  0/92و  0/57بوده که در مقايسه با تحقيق حاضر ،دقت
کمتري را برآورد نمودهاند .عالوه بر اين ،تحقيق نامبردگان تنها
منحصر به ابتداي دوره رشد گياهان بوده ،اما تحقيق حاضر به
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بررسي کارآيي  DHPدر کل دوره رشد پرداخته است .در نحقيق
) Ariza-Carricondo et al., (2019در بين روشهاي غيرمستقيم
اپتيکي که براي اندازهگيري  LAIدر نظر گرفتهاند LAI -2200 ،و
 DHPرا در توافق خوبي براي برآورد  LAIبا دقت  R2در حدود
 0/83يافتهاند .در تحقيق ذکر شده نيز تنها  16بار نمونهبرداري
در يک پالت  3×3متر ،انجام شده ،در حاليکه تحقيق حاضر در

کل دوره رشد گياه ذرت علوفهاي در  30مزرعه در کل منطقه با
اخذ  180گروه عکس يا نمونهبرداري (جمعا حدود  1800عکس
 ،)DHPارزيابي گرديده است .بنابراين از آنجاييکه در تحقيق
حاضر ،تغييرپذيري مکاني  LAIدر منطقه وسيع نيز در نظر گرفته
شده ،نتايج ارزيابي از نظر مکاني و نيز زماني قابل استنادتر است.
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(د) ميزان  Biasبرآورد  LAIاز طريق  DHPدر مقايسه با روش تخريبي

شکل ( -8الف الي ج) ارتباط بين  LAIاندازهگيری شده به صورت تخريبي و  DHPدر گروههای مختلف  LAIدر نظر گرفته شده( ،د) ارزيابي ميزان  Biasبرآورد
 LAIاز طريق  DHPدر مقايسه با روش تخريبي ،بصورت  error lineدر گروههای مختلف  LAIدر نظر گرفته شده .هيستوگرام ،مقادير حداقل و حداکثر هر گروه
را نشان ميدهد.

ضريب ميرايي

منحني تغييرات  gap fraction( Po*100کانوپي) نسبت به

PAI

 effدر شکل ( )9با استفاده از ESUهاي مختلف منطقه مورد
مطالعه ،ارائه شده است .با افزايش مقدار  ،PAI effمقدار gap
 fractionکاهش و با کاهش آن ،مقدار  gap fractionافزايش مي-
يابد .براساس رابطه بين اين دو عامل در تمام ESUهاي منطقه،
طبق فرمول  ،2مقادير  Kدر زواياي زنيت مختلف محاسبه شد و
مقدار ميانگين آن برابر با  K= 0.507643بدست آمد .اين مقدار
تقريبا معادل  Kدر تحقيقات Cavero et al., (2000); Battude

) ،et al., (2016به ميزان  0/5براي ذرت ميباشد .در تحقيقات
ذکر شده ،براساس مروري بر تحقيقات سايرين و يا ايجاد رابطه
بين مقادير  FAPARو  LAIاندازهگيري شده به روش light
 probeو تخريبي به ترتيب ،مقدار  Kرا در نظر گرفتهاند .عالوه بر
اين ،در شکل ( ،)9تغييرات  Poدر زواياي زنيت مختلف در يک
 ESUمطالعاتي در اين منطقه (به علت رعايت اختصار ،چرا که در
تمام موارد ،رفتار و نحوه تغيير نمودار به همين صورت بوده است)،
ارائه شده که نشان ميدهد روند تغييرات آن در زواياي زنيت
مختلف بصورت نزولي است.
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های منطقه مورد مطالعه به ترتيب ازESU  با استفاده ازPAI eff  و نيز تغييرات آن نسبت بهESU  در زوايای زنيت مختلف در يکPo  نمودار تغييرات-9 شکل
راست به چپ

 امکان محاسبه چند پارامتر، به طور همزمان،DHP عکسبرداري
،بيوفيزيکي و پارامترهاي موردنياز مدلهاي کشاورزي وجود دارد
 مقدار اين ضريب. ضريب ميرايي نيز محاسبه شد،در اين تحقيق
 بدست آمد که در بازهK= 0.507643  برابر با،در اين تحقيق
 بنابراين با توجه.مقادير اندازهگيري شده در تحقيقات مشابه است
 و با استفاده از،DHP به دقت قابل قبول بدست آمده در روش
 در دو روش اندازهگيري زميني ذکر شده درLAI ميانگين مقادير
 به صورتLAI  ميتوان به محاسبه و تخمين ميزان،اين تحقيق
.پيکسل مبنا از طريق سنجش از دور پرداخت

سپاسگزاری
اين مقاله برگرفته از رساله دکتري دانشجو در دانشگاه تهران به
 ميباشد و هيچ تأمينکننده منابع مالي11280350 شماره ثبت
.نداشته است

نتيجهگيری
، با توجه به سهولت دسترسي به دوربين رقومي،در اين تحقيق
 به عنوان روشي کم هزينه وDHP  از طريقLAI صحت محاسبه
 در سطح مزارع ذرت علوفهاي،سريع در مقايسه با روش تخريبي
 مورد ارزيابي واقع1397 در منطقه قلعهنو جنوب تهران در سال
 و،DHP  محاسبه شده از طريقLAI  نتايج نشان داد که.گرديد
Bias  وRMSE= 0.45 ،R2 = 0.92  با مقادير آماري،روش تخريبي
 در نظر گرفتن دورههاي، عالوه بر اين. بسيار مرتبط است،= 0.31
 بر صحت و،LAI مختلف رشد گياه و در نتيجه مقادير مختلف
 هر چند. داللت داردDHP  از طريقLAI دقت روش اندازهگيري
، ارتباط، ميانيLAI  کم و زياد نسبت بهLAI که در دو مرحله
 به چشمDHP  به روشLAI دقت و صحت باالتري در محاسبه
 درgap fraction  از آنجاييکه از طريق محاسبات.ميخورد
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