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ABSTRACT
Due to the key role of rice crops in food security and employment in Iran, access to on-time information of
productivity and water productivity in paddy fields can provide important strategies for planning activities such
as harvesting, storage, marketing, and management of resources and inputs. This study aimed to estimate the
yield and determine water productivity of paddy fields in the north of Sari city using Landsat 8 satellite data
and N type lysimeter. For this purpose, NDVI, SAVI, and RGVI indices were extracted from the images. Using
these indices, a suitable regression relationship was created with rice yield. With continuous monitoring of
paddy fields and installation of type N lysimeter, water consumption and evapotranspiration of rice data were
measured. Finally, the study area's rice water productivity map was obtained by incorporating remote sensing
data (yield) and field data (water consumption and evapotranspiration). The results showed that plant indices
in the tillering stage have the highest correlation with rice crop yield, and if yield estimation using remote
sensing data is considered, plant indices in tillering stage should be used. Among the plant indices, the SAVI
index had the best correlation (r=0.94) with yield, and the yield map obtained from this plant index was used
to prepare a water productivity map based on water consumption and rice evapotranspiration.
Evapotranspiration-based water productivity map provided more realistic data than water consumption-based
productivity map, so the SAVI index average productivity was 0.63 kg/m3, and the average measured
productivity was 0.68 kg/m3. Findings showed that remote sensing provides useful information for mapping
crop yield and water productivity in paddy fields and has good potential for precision and smart agriculture.
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برآورد عملکرد برنج و تعيين بهرهوری آب اراضی شاليزاری با استفاده از سنجش از دور و دادههای اليسيمتر
(مورد مطالعه :شمال شهرستان ساری)
فاطمه جعفری صيادی ،1محمدعلی غالمی سفيدکوهی ،*1همتاله پيردشتی 2و مجتبی خوشروش

1

 .1گروه مهندسی آب ،دانشکده مهندسی زراعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران.
 .2گروه زراعت ،دانشکده علوم زراعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/4/11 :تاریخ بازنگری -1400/8/4 :تاریخ تصویب)1400/8/9 :

چکيده
با توجه به نقش کلیدی محصول برنج در تأمین امینت غذایی و اشتغالزایی در کشور ،دستیابی به اطالعات بههنگام
عملکرد و بهرهوری زمینهای شالیزاری میتواند راهبردهای مهمی را بهمنظور برنامهریزی فعالیتهایی مانند برداشت،
ذخیرهسازی ،بازاریابی و مدیریت منابع و نهادهها فراهم نماید .هدف پژوهش حاضر ،برآورد عملکرد و تعیین بهرهوری آب
شالیزارهای شمال شهرستان ساری با استفاده از دادههای ماهواره لندست  8و الیسمتر نوع  Nاست .بهاین منظور ،پس از
انجام تصحیحهای اتمسفریک و رادیومتریک تصاویر ماهوارهای در دوره رشد برنج ،شاخصهای گیاهی  SAVI ،NDVIو
 RGVIبه دست آمد .با استفاده از این شاخصها رابطه رگرسیونی مناسب با عملکرد برنج ایجاد شد .همچنین ،با پایش
مداوم شالیزارها و نصب الیسیمتر نوع  Nداده های مربوط به آب مصرفی و تبخیر -تعرق برنج اندازهگیری شد .در نهایت،
نقشه بهرهوری آب برنج در منطقه مورد مطالعه با تلفیق دادههای سنجش از دور (عملکرد) و مزرعهای (آب مصرفی و
تبخیر-تعرق) بهدست آمد .نتایج نشان داد ،شاخصهای گیاهی در مرحله پنجهزنی بیشترین همبستگی را با میزان عملکرد
گیاهی برنج دارند و در صورتیکه ،برآورد عملکرد با استفاده از دادههای سنجش از دور مدنظر باشد ،شاخصهای گیاهی در
مرحله پنجهزنی باید مورد استفاده قرار گیرد .در میان شاخصهای گیاهی ،شاخص  SAVIبهترین همبستگی ( )r=0/94را
با عملکرد داشته و نقشه عملکرد حاصل از این شاخص گیاهی برای تهیه نقشه بهرهوری آب بر مبنای آب مصرفی شالیزار
و تبخیر -تعرق گیاه برنج مورد استفاده قرار گرفت .میانگین بهرهوری با استفاده از شاخص  0/63 ،SAVIکیلوگرم بر
مترمکعب و میانگین بهرهوری اندازهگیریشده  0/68کیلوگرم بر مترمکعب بود .یافتهها نشان میدهد سنجش از دور حاوی
اطالعات مفیدی برای تهیه نقشه عملکرد گیاهی و بهرهوری آب در اراضی شالیزاری بوده و از پتانسیل خوبی برای استفاده
درکشاورزی دقیق و هوشمند برخوردار است.
واژههای کليدی :آب مصرفی برنج ،تبخیر -تعرق ،شاخصهای گیاهی.

مقدمه
برای دستیابی به اهداف کشاورزی پایدار ،استفاده هر چه بهتر و
موثرتر از منابع کشاورزی همچون زمین ،آب ،کود ،نیروی کار و
سایر عوامل تولید از اهمیت ویژهای برخوردار است ( Karthikeyan
 .)et al., 2020جایگاه ویژه و مهم آب در حیات بخشیدن به
کشاورزی و جامعه انسانی منجر شده است که در بین تمامی
نهادههای کشاورزی ،مباحث مربوط به آب و حفظ آن بیشتر مورد
توجه قرار گیرد .برای بخش بزرگی از جهان بحران آب در حال
حاضر وجود دارد و تغییرات آب و هوایی باعث تشدید این بحران
شده است ( .)Virnodkar et al., 2020بنابراین ،استفاده پایدار از
منابع آب امری بسیار مهم و ضروری بوده تا بتوان حیات انسان و
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تولید غذای کافی را تضمین نمود ( .)Nazari et al., 2018این
نهاده در کشور ما به دلیل محدودیت منابع آب از یک طرف و کم
بودن راندمان آبیاری و هدر رفت بخش عمدهای از منابع آب از
طرف دیگر اهمیتی دوچندان دارد ( .)Farahza et al., 2020با
افزایش بهرهوری آب در بخش کشاورزی بهعنوان اصلیترین
مصرفکننده آب شرایط برای حفظ امنیت غذایی فراهم شده و
فشار بر منابع آبی کاهش یابد .براساس منابع ،متوسط شاخص
بهرهوری آب محصوالت کشاورزی در کشور  0/8تا  1کیلوگرم
محصول تولیدی بر مترمکعب آب مصرفی است ( Loveimi et al.,
 .)2021برای آنکه بتوان راهکارهای مناسب در بهبود بهرهوری را
شناسایی نمود باید عوامل موثر بر بهرهوری تعیین شود .بهرهوری
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آب به زبان ساده ،میزان عملکرد دانه در واحد آب تعریف میشود
( .)Bastiaanssen & Steduto, 2016در نتیجه ،تعیین عملکرد
محصول پارامتر موثر برای محاسبه بهرهوری آب است .همچنین،
بسته به واحد آب در نظر گرفته شده ،بهرهوری آب به صورت
عملکرد دانه در واحد تبخیر -تعرق گیاه ( )WPET1یا عملکرد
دانه در واحد کل آب ورودی یعنی آبیاری بهعالوه بارندگی
( )WPIP2مورد استفاده قرار میگیرد (.)Gemechu et al., 2020
براساس مطالعات انجام شده بهکارگیری مدلهای شبیهسازی
گیاهی و دادههای سنجش از دور میتواند موجب بهبود در تعیین
عملکرد گیاهی و در نتیجه بهرهوری آب شود ( Foster et al.,
 )2017; Badiehneshin et al., 2015بهصورتیکه استفاده از
روشهای مختلف پیشبینی عملکرد محصول با دادههای سنجش
از دور ،بهعنوان زمینه پژوهشی پویا و کارآمد شناخته میشود
( .)Mkhabela et al., 2011; Noureldin et al., 2013پیشرفت
چشمگیر فناوری سنجش از دور طی چند دهه اخیر ،اطالعات
ارزشمندی در زمینههای کشاورزی برای پژوهشگران فراهم کرده
است .همچنین ،پویایی زمانی دادههای سنجش از دور و ارتباط
نزدیک آنها با ویژگیهای گیاه میتواند نقش مهمی در ایجاد یک
روش مطمئن برای پیشبینی عملکرد و بهرهوری قبل از برداشت
محصول دارد (.)Bastiaanssen and Ali, 2003
روشهای مختلفی برای پیشبینی عملکرد محصول با
استفاده از دادههای سنجش از دور وجود دارد که متداولترین
روش ،مدل رگرسیون مستقیم بین مقادیر شاخص تفاوت
نرمالشده گیاهی ( )NDVI3و عملکرد محصول است ( Prasad et

 )al., 2003; Weissteiner and Kuhbuch, 2005قابل تایید است
زیرا بسیاری از شرایطی که بر رشد ،نمو و در نهایت عملکرد
محصول تأثیر میگذارند ،از طریق اندازهگیری شاخص گیاهی
مانند  NDVIبه دست آید .بنابراین ،میتوان از  NDVIبرای
پیشبینی عملکرد قبل از برداشت استفاده نمود .با اعمال فاکتور
تصحیحکننده خاک ( )Lدر شاخص  ،NDVIشاخص پوشش
گیاهی با اصالح خاک ( )SAVI4به دست میآید .حذف اثرات
پسزمینه در این شاخص ،منجر به تعیین پوشش گیاهی و میزان
سبزینگی آن با کیفیت بیشتر میشود .شاخص  SAVIنیز برای
تعیین عملکرد گیاه به عنوان شاخصی با درجه اطمینان باال
شناخته میشود ( .)Ferenczs et al., 2004با توجه به پژوهش
) Mosleh et al. (2015به نظر میرسد شاخص رشد برنج
( )RGVI5با افزودن باندهای آبی و فروسرخ میانی در کاهش اثرات
آب پسزمینه پوشش برنج نقش موثری داشته و در نتیجه برای
تخمین میزان سبزینگی و در نهایت برآورد عملکرد برنج میتواند
شاخص مناسبی باشد.
در زمینه بهرهوری آب محصوالت کشاورزی پژوهشهای
متعددی صورت گرفته است که به چند پژوهش اخیر اشاره می
شود .در پژوهش ) Farahza et al. (2020وضعیت بهرهوری آب
محصوالت زراعی دشت مغان مورد بررسی قرار گرفت که در این
پژوهش بهرهوری آب گیاهان کلزا ،سویا ،برنج و ذرت علوفهای به
عنوان محصوالت با بیشترین سطح زیر کشت در این منطقه به-
ترتیب  0/67 ،0/5 ،1/22و  0/069کیلوگرم بر مترمکعب محاسبه
شده است .تغییرات مکانی و زمانی بهرهوری آب در کشت چغندر
در بازه زمانی سالهای  2009تا  2019در پژوهش Gemechu
) et al. (2020مورد بررسی قرار گرفت .در گام اول ،بهرهوری آب
با کمک دادهبرداری زمینی محاسبه و در ساختار مختصاتی وارد
سامانه اطالعات جغرافیایی شد .سپس با کمک درونیابی ،نقشه
بهرهوری آب با صحت کل  76درصد بهدست آمد .در گام دوم،
بهرهوری آب با پیشبینی عملکرد و تبخیر-تعرق با کمک دادههای
سنجنده مودیس 6برآورد و نقشه بهرهوری آب حاصل از دادههای
سنجش از دور با صحت کل  89درصد به دست آمد .در نهایت
بیشترین و کمترین مقدار بهرهوری آب در سالهای  2018و
 2010برای چغندر به ترتیب  7/5و  4/3کیلوگرم بر متر مکعب
بهدست آمد .در پژوهش ) Tian et al. (2020تمرکز اصلی بر
تعیین بهرهوری آب بر مبنای تبخیر -تعرق بود .در این پژوهش،
سری زمانی  NDVIسنجنده مودیس بین سالهای  2000تا

)1 Water Productivity and Evapotranspiration (WPET
)2 Water Productivity, Irrigation and Precipitation (WPIP
)3 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI

)4 Soil Adjustment Vegetation Index (SAVI
)5 Rice Growth Vegetation Index (RGVI
6 MODIS, Moderate Resolution Imagery Spectrometer

al., 2007; Mkhabela et al., 2011; Mkhabela and
 .)Mashinini, 2005در این رویکرد فرض میشود که اندازهگیری

ظرفیت فتوسنتز از شاخصهای طیفی پوشش گیاهی بهطور
مستقیم با عملکرد محصول ارتباط دارد .این فرض مطابق
پژوهشهای مختلف برای محصوالت زراعی همچون گندم
( Manjunath et al., 2002; Zhang et al., 2004; Balaghi et
 ،)al., 2008; Kamali et al., 2018ذرت ( Badiehneshin et al.,
2015; Prasad et al., 2006; Ren et al., 2008; Mo et al.,
;2005; Mika et al., 2002; Maselli and Rembold., 2001
Kastens et al., 2005; Ferencz et al., 2004; Wannebo and
 ،)Rosenzweig, 2003; Funk and Budde, 2009برنج ( Wang,
and Huang, 2002; Prasad et al., 2007; Bastiaanssen and
 ،)Ali, 2003; Huang et al., 2010سورگوم ( Kastens et al.,

 )2005; Maselli et al., 2000و جو

( ;Mkhabela et al., 2011

Kastens et al., 2005; Ferenczs et al., 2004; Wendroth et
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 2014برای محاسبه عملکرد محصوالت زراعی در دشتهای
گسترده شمال چین مورد استفاده قرار گرفت و دادههای
هواشناسی ایستگاههای مختلف در محدوده مورد نظر برای تعیین
تبخیر -تعرق به روش پنمن -مانتیث به کار گرفته شد .نتایج
نشان داد با صحت کل  97/5درصد میتوان نقشه بهرهوری آب را
برای سالهای مختلف استخراج نمود .بهرهوری آب بین سالهای
 2000تا  2010در حدود  0/017گرم کربن به ازای یک کیلوگرم
آب بوده و از سال  2010به بعد با افزایش  65درصدی همراه
است .در پژوهش ) Virnodkar et al. (2020اشاره شده است که
تنش گیاهی یکی از عوامل موثر بر عملکرد گیاه بوده و هر گونه
تنشی منجر به کاهش عملکرد میشود .در نتیجه در این پژوهش
ابتدا شاخصهای تنش گیاهی (هفت شاخص) با کمک تصاویر
سنجنده مودیس استخراج و نقشه تنش در طی فصل رشد برای
محصوالت زراعی رایج به دست آمد .سپس با کمک دادههای 10
ساله ،رابطههایی با ضرایب همبستگی باالی  90درصد بین
شاخصهای تنش گیاهی و بهرهوری آب ایجاد نمودند .از آنجایی
که بهرهوری به عملکرد گیاهی و عملکرد نیز به تنشهای گیاهی
وابستگی دارد ،تغییرات در نقشه تنش گیاهی اثرات مستقیم بر
نقشه بهرهوری آب داشت.
محصول برنج به دلیل نقش مهم در تغذیه و اشتغالزایی در
کشور ،از دیرباز به عنوان یک محصول راهبردی مطرح بوده است.
از این رو اطالعات به موقع در مورد عملکرد و بهرهوری زمینهای
شالیزاری میتواند راهبردهای مهمی را برای سازمانهای دولتی و
تولیدکنندگان فراهم کند تا امکان برنامهریزی برای فعالیتهای
برداشت ،ذخیره سازی ،بازاریابی و مدیریت منابع و نهادهها انجام
گیرد .بنابراین ،استفاده از رابطه بین دادههای سنجش از دور با
ویژگیهای زیستی -فیزیکی 1گیاه راهکاری کارآمد برای تعیین
فاکتورهای مهم مدیریتی همچون عملکرد و بهرهوری آب است.
در پژوهش حاضر تالش شد تا با تلفیق دادههای حاصل از سنجش
از دور و اطالعات برداشت شده از مزرعه ،اهدف زیر حاصل شود:
گام اول تعیین بهترین شاخص گیاهی از بین شاخصهای
 SAVI ،NDVIو  RGVIدر مناسبترین دوره رشد گیاه برنج
برای پیشبینی عملکرد برنج با استفاده از تصاویر ماهواره لندست
.28گام دوم ،ارزیابی روابط موجود در پژوهشهای گذشته و ایجاد
رابطه رگرسیونی مناسب بین شاخصهای  SAVI ،NDVIو
 RGVIو عملکرد برای تهیه نقشه عملکرد برنج در منطقه مورد
مطالعه و در نهایت ،تهیه نقشه بهرهوری آب برنج در منطقه با دو
مبنای متفاوت (بهرهوری بر مبنای آب مصرفی در شالیزار و بهره
1 Bio-Physical
2 LANDSAT 8

وری بر مبنای میزان تبخیر-تعرق برنج) با تلفیق نقشه عملکرد و
دادههای اندازهگیری شده در مزرعه.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

شالیزارهای تجهیز و نوسازی شده در دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی ساری با داشتن ویژگیهای مناسب از جمله
یکنواختی خاک ،وجود نقاط آبگیری و زهکشی مشخص،
کرتبندی منظم و مسطح و گستردگی مناسب تاکنون برای انجام
پژوهشهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است .در این
پژوهش حدود  35هکتار از این شالیزارها انتخاب و برای اهداف
پژوهش آماده سازی شد .در محدوده مورد مطالعه پنج کرت با
پراکندگی مناسب انتخاب شد تا مقدار آب ورودی و خروجی از
آنها معرف کل محدوده باشد .در شکل ( )1موقعیت منطقه مورد
مطالعه و کرتهای انتخابی در تعیین مقدار آب مصرفی نشان داده
شده است.

شکل  -1محدوده مورد مطالعه

اندازهگيری مقدار آب مصرفی

تمامی شالیزارها در محدوده مورد مطالعه در یک زمان نشاکاری
شده و برنامه آبگیری آنها توسط یک آبیار انجام میگرفت و از
لحاظ مرحله زراعی و شادابی گیاه ،کل محدوده در شرایط یکسان
بود .بنابراین برای اندازهگیری آب پنج کرت با پراکندگی مناسب
انتخاب شد .در کرتهای نمونهبرداری ابتدا نقاط آبگیری و
زهکشی شناسایی شد و در صورتی که مرزبندی کرت با شکستگی
مواجه بود ترمیم شده تا امکان انتقال آب بین کرتهای مجاور
وجود نداشته باشد .سپس دبی حجمی ورودی و خروجی از هر
کرت در بازه زمانی هفت روزه اندازهگیری شد .برای افزایش دقت،
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(علمی  -پژوهشی)

الیسیمتر نوع  1Nدر محدوده مورد مطالعه برای اندازهگیری میزان
تبخیر -تعرق برنج جانمایی شد .برای تعیین تبخیر-تعرق با
استفاده از این نوع الیسیمتر الزم است سه الیسیمتر با ابعاد
مشخص ( 50در  30سانتیمتر با ارتفاع  20سانتیمتر) کنار
یکدیگر قرار گرفته و ارتفاع آب در آنها اندازهگیری شود .یکی از
الیسیمترها با پوشش کف بوده که از نفوذ عمقی جلوگیری
میکند و دو الیسیمتر دیگر با خاک شالیزار در ارتباط بوده که در
یکی از آنها کشت گیاه صورت نمیپذیرد تا مقدار تبخیر اندازه
گیری شده و در سومین الیسیمتر گیاه برنج با تراکم موجود در
مزرعه کشت میشود ( .)Jalali, 2009سه الیسمیتر در بخش

غربی و سه الیسیمتر در بخش شرقی محدوده مورد مطالعه مطابق
روش ذکر شده ،قرار گرفت .دادهبرداری زمینی از زمان آمادهسازی
زمین برای نشاکاری انجام شده بود امّا از آنجایی که در این
پژوهش از دادههای سنجش از دور نیز برای تعیین عملکرد
استفاده شده است ،اطالعات بعد از مرحله پنجهزنی ( 24خرداد
 )1399و کاملشدن پوشش گیاهی مورد استفاده قرار گرفت تا
مقادیر شاخصهای گیاهی در آن معرف میزان عملکرد باشد.
مقادیر اندازه گیری شده دبی ورودی و تبخیر -تعرق بعد از مرحله
پنجهزنی در کرتهای نمونهگیری در شکل ( )2نشان داده شده
است.

شکل  -2مقادير تبخير -تعرق و دبی ورودی اندازه گيری شده

اندازهگيری و برآورد عملکرد

رابطه)3

برای تعیین بهرهوری آب و بهمنظور برآورد عملکرد برنج ،شاخص
های گیاهی  SAVI ،NDVIو  RGVIاز تصاویر ماهوارهای
استخراج شد .با توجه به هدف پژوهش ،تصاویر مربوط به سه
مرحله زراعی پنجهزنی ،خوشهدهی و رسیدن مورد توجه قرار
گرفت .در نتیجه از تصاویر ماهوارهای لندست  8مطابق تاریخهای
ارائه شده در جدول ( )1استفاده شد .بعد از دریافت تصاویر از
پایگاه  Earth Explorer2با کمک نرم افزار  ENVI 5.3تصحیحات
ژئومتریک ،رادیومتریک و اتمسفریک انجام و سپس شاخصهای
گیاهی برای هر تصویر مطابق روابط زیر محاسبه شد.
(رابطه)1
(رابطه)2

𝐷𝐸𝑅𝜌 𝜌𝑁𝐼𝑅 −
( = 𝐼𝑉𝐴𝑆
)𝐿 )(1 +
𝐿 𝜌𝑁𝐼𝑅 + 𝜌𝑅𝐸𝐷 +

𝐷𝐸𝑅𝜌 𝜌𝑁𝐼𝑅 −
𝐷𝐸𝑅𝜌 𝜌𝑁𝐼𝑅 +

𝐷𝐸𝑅𝜌 𝜌𝐵𝐿𝑈𝐸 −
𝜌𝑁𝐼𝑅 + 𝜌𝑆𝑊𝐼𝑅1 + 𝜌𝑆𝑊𝐼𝑅2

= 𝐼𝑉𝐷𝑁

𝑅𝐺𝑉𝐼 = 1 −

1 N-Type Lysimeter

در این رابطهها 𝐷𝐸𝑅𝜌 بازتاب طول موج قرمز 𝜌𝐵𝐿𝑈𝐸 ،بازتاب
طول موج آبی 𝜌𝑁𝐼𝑅 ،بازتاب طول موج فروسرخ
نزدیک 𝜌𝑆𝑊𝐼𝑅1 , 𝜌𝑆𝑊𝐼𝑅2 ،بازتاب طول موج فروسرخ میانی  1و 2
و  Lفاکتور تنظیمکننده خاک است ( Huete., 1988; Mosleh et
.)al. 2015
جدول  -1مشخصات تصاوير مورد استفاده در پژوهش
تاریخ

مرحله زراعی

توان تفکیک مکانی (متر)

درصد ابرناکی

1399/04/04
1399/04/20
1399/05/21

پنجهزنی
خوشهدهی
رسیدن

30
30
30

0/02
12/61
4/3

مطابق یک نظریه جهانی

( ;Karthikeyan et al., 2020

2 https://earthexplorer.usgs.gov/
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 )Zandsalimi et al., 2021استفاده از روابط بین دادههای شاخص
های گیاهی حاصل از سنجش از دور با پارامترهای زیستی-
فیزیکی گیاهان باید قابلیت بهرهگیری در مناطق مختلف را داشته
باشند تا در صورتی که در منطقهای دادهبرداری زمینی انجام نشده
باشد بتوان با کمک دادههای سنجش از دور فاکتورهای موثر در
کشاورزی را برآورد نمود .با همین هدف ابتدا برای برآورد عملکرد
برنج با استفاده از شاخصهای گیاهی ،پژوهشهای انجام گرفته
در نقاط مختلف جهان مورد بررسی قرار گرفت و روابط حاصل از
این پژوهشها در جدول ( )2ارائه شده است .در پژوهشهای انجام

شده در نقاط دیگر جهان ،فقط شاخص  NDVIمدنظر قرار داشته
است ،بنابراین بعد از دوره پنجهزنی مقادیر شاخص  NDVIدر
پژوهش حاضر از تصاویر ماهوارهای مستخرج و مقدار عملکرد با
استفاده از روابط ارائه در جدول ( )2برآورد شد تا این مسائل مورد
بررسی قرار گیرد که آیا شاخص  NDVIبه تنهایی شاخص
مناسبی است یا میتوان شاخصهایی دیگری را برای افزایش دقت
برآورد عملکرد مورد استفاده قرار داد؟ همچنین بین رابطه خطی
و نمایی ،کدامیک نتیجه دقیقتری دارند؟

جدول  -2رابطه شاخص  NDVIو ميزان عملکرد برنج در پژوهشهای پيشين
شماره

مرجع

r

رابطه بین  NDVIو عملکرد

نام محصول

1
2
3

Noureldin et al. 2013

0/92
0/89
0/92

)𝐼𝑉𝐷𝑁(𝑌 = −0.003 + 24.161

برنج
برنج
برنج

Noureldin et al. 2013
Nuarsa et al. 2012

به منظور ارزیابی مقدار عملکرد برآورد شده با کمک
شاخصهای گیاهی و همچنین ،برای ایجاد رابطه رگرسیونی بین
شاخصهای مذکور و عملکرد برنج ،در کرتهای نمونهبرداری
مقادیر عملکرد واقعی برنج اندازهگیری شد .بنابراین ،در زمان
برداشت محصول ،اطالعات مربوط به مقدار شلتوک تولیدی در
قطعه زمینهایی که الیسیمتر در آنها قرار داشت به عالوه چند
قطعه مجاور (در مجموع  12قطعه) اندازهگیری شد .سپس با توجه
به ابعاد هر قطعه ،عملکرد در واحد سطح مطابق جدول ()3
محاسبه و برای واسنجی و صحتسنجی نتایج حاصل از دادههای
سنجش از دور مورد استفاده قرار گرفت.
جدول  -3مقادير اندازه گيری شده عملکرد شلتوک برنج
شماره کرت نمونه
برداری

مساحت کرت
(مترمربع)

شلتوک تولیدی
(کیلوگرم)

عملکرد شلتوک
(کیلوگرم بر مترمربع)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2000
1700
1500
1300
2700
2800
2500
2500
2700
2800
2700
2700

790
720
710
650
1200
1100
1120
1200
1100
1200
1300
1250

0/395
0/424
0/473
0/500
0/444
0/393
0/448
0/480
0/407
0/429
0/481
0/463

محاسبه بهرهوری آب برنج

برای محاسبه شاخص بهرهوری آب ،رابطه  4مورد استفاده قرار

)𝐼𝑉𝐷𝑁(𝑌 = −2.355 + 22.928
)𝐼𝑉𝐷𝑁(𝑌 = 0.3419𝑒 4.1587

گرفت.
(رابطه)4

𝑌
𝑊𝐶

= 𝑃𝑊

که در آن WP :بهرهوری آب بر حسب کیلوگرم بر
مترمکعب Y ،عملکرد محصول (کیلوگرم) و  CWآب مصرفی
محصول (مترمکعب) است .صورت کسر مربوط به مقدار عملکرد
در پایان فصل است که در پژوهش حاضر ،یکبار دادههای مزرعه
ای برای محاسبه بهرهوری واقعی در صورت کسر قرار گرفت و بار
دیگر مقدار عملکرد برآورد شده توسط شاخصهای گیاهی برای
برآورد و تهیه نقشه بهرهوری آب مورد استفاده قرار گرفت .عددی
که در مخرج کسر قرار میگیرد با عنوان آب مصرفی تعریف شده
است که با توجه به پژوهشهای مختلف آب مصرفی برای برنج به
دو صورت تعریف میشود .برنج نیز همچون دیگر محصوالت
کشاورزی ،آب را از خاک جذب کرده و به مصرف میرساند (تعرق
و فتوسنتز) که در این حالت آب مصرفی برنج همان مقدار تبخیر-
تعرق گیاه بوده که با الیسیمتر قابل اندازهگیری است
( .)Bastiaanssen and Al, 2003; Mcbratney et al., 2005اگر
مبنای محاسبه بهرهوری آب ،تبخیر -تعرق گیاه برنج باشد؛
بهرهوری در محدودهای مناسب و همتراز با بسیاری از محصوالت
کشاورزی قرار میگیرد .امّا در بسیاری از مراجع اشاره شده است
که به دلیل قرارگیری برنج در محیط اشباع و وجود دائمی آب در
شالیزار ،تبخیر -تعرق نمیتواند نماینده مناسبی برای تعیین آب
مصرفی و در نهایت بهرهوری آب در شالیزار باشد لذا باید مقدار
آب ورودی و حجم آب درون هر شالیزار مبنای محاسبه بهرهوری
آب باشد ( .)Huang et al., 2010; Mo et al., 2005در این حالت
به دلیل آنکه بخش زیادی از آب صرف تبخیر ،نفوذ عمقی و رواناب
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(علمی  -پژوهشی)

میشود ،بهرهوری آب کاهش یافته و گیاه برنج به عنوان گیاهی
با مصرف باالی آب و بهرهوری پایین شناخته میشود .بر این
اساس در پژوهش حاضر تالش شد ،تا بهرهوری آب برنج بر مبنای
دو مفهوم متفاوت برای آب مصرفی ،محاسبه شود و یکبار در
مخرج کسر عدد مربوط به تبخیر -تعرق برنج و بار دیگر عدد
مربوط به آب مصرفی شالیزار (حجم آب در شالیزار) ،قرار گرفته
و بهرهوری آب محاسبه شود.
از آنجاییکه در پژوهش حاضر ،دادههای سنجش از دور
برای تهیه نقشه بهرهوری آب برنج مورد استفاده قرار گرفته است،
باید مقدار بهرهوری واقعی با استفاده از دادههای مزرعهای،
محاسبه و برای واسنجی و صحتسنجی نتایج دادههای سنجش
از دور مورد استفاده قرار گیرد .در جدول ( )4مقادیر بهرهوری
واقعی برنج بر مبنای آب مصرفی شالیزار و تبخیر تعرق برنج به-
صورت مجزا محاسبه شد.
جدول  -4مقادير محاسبه شده بهرهوری واقعی آب برنج بر مبنای آب
مصرفی شاليزار و تبخير-تعرق برنج
شماره کرت
نمونهبرداری

بهرهوری بر مبنای آب
مصرفی (کیلوگرم بر
مترمکعب)

بهرهوری بر مبنای تبخیر-
تعرق واقعی (کیلوگرم بر
مترمکعب)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0/45
0/41
0/41
0/37
0/68
0/63
0/64
0/69
0/62
0/68
0/74
0/72

0/6
0/65
0/72
0/77
0/68
0/6
0/69
0/73
0/62
0/66
0/74
0/71

معيارهای ارزيابی

آمارهها شامل ریشه میانگین مربعات خطا (رابطه  )5و درصد
خطای نرمال شده (رابطه  )6به منظور ارزیابی نتایج حاصل از
دادههای سنجش از دور و دادههای زمینی مطابق روابط زیر مورد
استفاده قرار گرفت.
(رابطه)5

∑𝑛𝑖=1(𝑆𝑖 − 𝑀𝑖 )2
𝑛

(رابطه)6

∑𝑛 (𝑆𝑖 − 𝑀𝑖 )2
100
𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸 = (√ 𝑖=1
×)
̅
𝑛
𝑀

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

که در آنها  Siمقدار برآوردشده Mi ،مقدار اندازهگیریشده،
 Mمیانگین دادههای اندازهگیریشده و  nتعداد دادهها میباشد.

نتايج و بحث
عملکرد برنج

ابتدا برای برآورد عملکرد با استفاده از شاخصهای گیاهی ،روابط
ذکر شده در جدول ( )2مورد ارزیابی قرار گرفت و مقدار عملکرد
برنج با کمک شاخص  NDVIدر مراحل زراعی مختلف مطابق
جدول ( )5برآورد شد.
جدول  -5برآورد عملکرد با استفاده از روابط پژوهشهای پيشين
مرحله زراعی

کد BBCH

پنجهزنی

32-50

خوشهدهی

51 -70

رسیدن

71-92

*

آماره

مقدار عملکرد (تن بر هکتار)
رابطه  1رابطه  2رابطه 3

بیشینه

19/2

9/32 16/04

میانگین

15/87

5/68 12/7

10/75

2/17 7/85

کمینه
RMSE

3/15 10/18 13/44

NRMSE

14/98 48/31 63/77

بیشینه

23/8

میانگین

15/1 18/39 21/86

کمینه

9/61 16/04 19/38

RMSE

12/48 14/72 18/22

NRMSE

59/22 69/78 86/41

بیشینه
میانگین
کمینه
RMSE
NRMSE

21/08
17/79
15/85
13/85
65/67

20/58 20/24

17/77
14/53
12/69
10/57
50/13

12/89
7/56
5/24
3/75
17/81

* کد مربوط به مرحله رشد گياه برنج ()Meier, 2001

مطابق جدول ( ،)3کمینه ،میانگین و بیشینه عملکرد واقعی
در سطح مزرعه به ترتیب  4/45 ،3/93و  5تن بر هکتار است و
تمامی مقادیر عملکرد محاسباتی با کمک روابط جدول ( )2بیش
برآورد دارند .رابطه یک و دو به دلیل تفاوت زمان کشت برنج در
منطقه مورد پژوهش با استان مازندران در پیشبینی عملکرد برنج
اعدادی با اختالف زیاد نسبت به مقدار واقعی عملکرد بهدست
آوردند و تنها رابطه سه به دلیل متناسب بودن دوره رشد زراعی
برنج با فصول کشت برنج در استان مازندران توانست مقدار
عملکرد را به عدد واقعی نزدیکتر برآورد نماید .شاخصهای
ارزیابی نشان میدهند که این روابط در تعیین عملکرد برنج دقت
مطلوب را ندارند چرا که هر یک از این روابط براساس شرایط
محیطی و بازتابی در منطقه مورد پژوهش خود اصالح و قابل
کاربرد هستند ،و در مناطق دیگر نتایج مطلوبی را ارائه نکرده و
الزم است برای استفاده عمومی از یک رابطه ضمن توجه به
شرایط محیطی و دوره رشد گیاه ،ضرایب اصالحی برای روابط
ارائه شود .در پژوهش  Bastiaanssen and Steduto, 2016که

 2562تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،52شماره  ،10دی ( 1400علمی  -پژوهشی)

بهرهوری محصوالت کشاورزی در سطح جهانی برآورد شده است
نیز در هر منطقه با توجه به زاویه تابش خورشیدی و اثرات آن بر
بازتاب زمینی ،روابط تعیین عملکرد و بهرهوری اصالح شد.
همچنین شاخص گیاهی  NDVIبه دلیل عدم حذف اثرات پس
زمینه ،در شرایطی که پوشش گیاهی کامل باشد میتواند برای
ایجاد رابطه با عملکرد گیاه نتایج مطلوبی ارائه دهد ( Nuarsa et
 )al., 2012; Ren et al., 2008از آنجاییکه تاریخ کشت برنج در
نقاط مختلف جهان ،متفاوت است زمان کامل شدن پوشش گیاهی
نیز متفاوت خواهد بود و در نتیجه با تغییر زاویه تابش خورشید،
میزان شاخص  NDVIدر نقاط مختلف در محدود یکسان قرار
نمیگیرد و برآورد این شاخص به صورت جهانی ،دقت کمتری
خواهد داشت در حالیکه شاخصهای  SAVIو  RGVIبا حذف
اثرات پسزمینه ،برای ایجاد رابطه با عملکرد گیاه نیاز به تکمیل
پوشش گیاهی نداشته و میتواند در مراحل مختلف مورد استفاده
قرار گیرد و با یکسانسازی محدوده زمانی استفاده از روابط

شاخصهای گیاهی و عملکرد میتوان به یک رابطه جهانی مناسب
برای برآورد عملکرد دست یافت ( ;Karthikeyan et al., 2020
 .)Mosleh et al., 2015بنابراین برای دستیابی به یک رابطه
عمومی الزم است تا ضرایب اصالحی برای روابط بین شاخصهای
گیاهی و عملکرد براساس زاویه تابش خورشیدی متناسب با عرض
جغرافیایی تعریف شود ( Zandsalimi et al., 2021; Gemechu
.)et al., 2020
با توجه به پیشبینی ضعیف عملکرد براساس روابط
مستخرج از پژوهش های گذشته ،در ادامه با استفاده از دادههای
برداشت شده از مزرعه و شاخصهای گیاهی  SAVI ،NDVIو
 RGVIروابط مناسب برای برآورد عملکرد پایان فصل با کمک
دادههای سنجش از دور در مراحل مخلتف رشد استخراج و مورد
ارزیابی قرار گرفت .جدول ( )6رابطه هر شاخص گیاهی با عملکرد
آورده شده است.

جدول  -6برآورد عملکرد برنج براساس شاخصهای گياهی در مراحل مختلف رشد
مرحله رشد

رابطه  NDVIو عملکرد

r

رابطه  SAVIو عملکرد

r

رابطه  RGVIو عملکرد

r

پنجهزنی

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 = 0. 47(𝑁𝐷𝑉𝐼) + 0.19

0/83

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 = 0.55(𝑆𝐴𝑉𝐼) + 0.26

0/94

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 = 3.57(𝑅𝐺𝑉𝐼) − 3.13

0/88

خوشهدهی

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 = 0.64(𝑁𝐷𝑉𝐼) − 0.13

0/82

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 = 0.24(𝑆𝐴𝑉𝐼) + 0.32

0/77

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 = 0.93(𝑅𝐺𝑉𝐼) − 0.53

0/81

رسیدن

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 = 0.62(𝑁𝐷𝑉𝐼) − 0.012

0/77

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 = 0.36(𝑆𝐴𝑉𝐼) + 0.24

0/89

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 = 1.46(𝑅𝐺𝑉𝐼) − 1.11

0/77

ضریب همبستگی میان شاخصهای گیاهی و عملکرد در
مرحله پنجهزنی نسبت به دو مرحله دیگر زراعی بیشترین مقدار
بوده و با توجه به نظر بیشتر پژوهشگران مبنی بر ارتباط مستقیم
بین سبزینگی و عملکرد گیاهی ( ;Sanaeinejad, et al. 2014
Loveimi, et al. 2021; Mkhabela, et al. 2011; Virnodkar, et
 )al. 2020این مسئله قابل تحلیل است .در دوره پنجهزنی گیاه

بیشترین سطح سایهانداز را داشته و میزان سبزینگی آن به اوج
میرسد .در این دوره گیاه به اندازه کافی باید سطح فتوسنتز
کننده خود را گسترش دهد تا با انرژی کافی وارد مرحله
خوشهدهی شود (.)Mahmoud Soltani, and Abbasian, 2021
با توجه به اینکه تصویر انتخابی در میانه مرحله پنجهزنی قرار
دارد ،نماینده بیشینه سبزینگی گیاه بوده و باالترین همبستگی
روابط در این مرحله بر مبنای اصول سنجش از دور قابل تایید
است .در مرحله خوشهدهی با گذشت زمان میزان سبزینگی گیاه
کاهش یافت .بنابراین در پژوهش مبتنی بر سنجش از دور ،کاهش
سبزینگی نشانه ضعیف شدن گیاه و کاهش عملکرد در آینده بوده
و از میزان همبستگی روابط کاسته شد .همچنین در مرحله
رسیدن ،گیاه کمترین سطح سبزینگی را بازتاب کرده و

شاخصهای گیاهی برداشت شده در این مرحله مناسب برای
تعیین عملکرد نیستند .در پژوهش )Noureldin et al. (2013
بیان شده است که شاخصهای گیاهی که بر مبنای باندهای قرمز
و فروسرخ نزدیک تعریف میشوند به دلیل نمایش بهتر سبزینگی
گیاه برای تعیین عملکرد شاخصهای مطمئنتری نسبت به دیگر
شاخصهای گیاهی هستند و همچنین شاخصهایی همچون
 SAVIو  RGVIکه با اصالح اثر پسزمینه تعریف شده است نتایج
مطلوبتری برای محاسبه عملکرد دارند .یافتهها نشان میدهد
شاخص  SAVIبهترین همبستگی ( 94درصد) را در مرحله
پنجهزنی با عملکرد داشته است و بعد از آن شاخص  RGVIو
 NDVIبه ترتیب  88و  83درصد همبستگی نشان دادهاند.
برای ارزیابی درست روابط عملکرد عالوه بر ضریب
همبستگی ،شاخصهای ارزیابی نیز محاسبه شد .به این منظور
 30درصد مقادیر شاخصهای گیاهی در هر مرحله که در ایجاد
روابط مورد استفاده قرار نگرفته بود در مرحله ارزیابی به روابط
ذکر شده در جدول ( )5وارد و سپس مقادیر عملکرد برآورد شده
با مقادیر عملکرد واقعی توسط شاخصهای ارزیابی مورد مقایسه
قرار گرفت .در جدول ( )7مقادیر شاخصهای ارزیابی آورده شده

جعفری و همکاران :برآورد عملکرد برنج و تعيين بهرهوری آب اراضی 2563 ...

(علمی  -پژوهشی)

است.
جدول  -7شاخصهای ارزيابی روابط محاسبه عملکرد برنج
مرحله رشد

رابطه  NDVIو عملکرد

رابطه  SAVIو عملکرد

رابطه  RGVIو عملکرد

)RMSE (Kg/ha

NRMSE

)RMSE (Kg/ha

NRMSE

)RMSE (Kg/ha

NRMSE

پنجهزنی

500

7800

600

9100

400

6000

خوشهدهی

300

4700

400

6000

400

6000

رسیدن

300

5700

500

7600

300

4700

کمینه و بیشینه ریشه میانگین مربعات خطا بهترتیب 300
و  600کیلوگرم در هکتار بوده که نشانه دقت باالی روابط در
تعیین عملکرد برنج است و با توجه به گستردگی سطح برآورد
شده در هر تصویر ماهوارهای (محدوده مورد مطالعه  35هکتار
است) این مقدار خطا در سطح گسترده قابل پذیرش است.
شاخص  SAVIدر تمام مراحل زراعی کمترین خطا را در برآورد
عملکرد داشته و دلیل آن عالوه بر همبستگی باالی در رابطه
برآورد عملکرد ،توانایی اثر حذف پسزمینه و خالصسازی مقدار
برآورد سبزینگی است .شاخص  RGVIبا در نظر داشتن تعداد
باندهای بیشتر در معادله خود ،پیشبینی میشد که نتایج بهتری
را نسبت به دو شاخص گیاهی دیگر نشان دهد امّا در جدول ()7
بیشترین خطا را در برآورد عملکرد داشته که دلیل آن با توجه به
نظر ) Mosleh, et al. (2015این شاخص به دلیل حذف کامل
اثرات پسزمینه و به ویژه بازتاب آب در اغلب موارد با بیش برآورد
سبزینگی همراه بوده و پارامترهایی همچون عملکرد که رابطه
مستقیم با سبزینگی گیاه دارند تحت تاثیر این بیشبرآورد قرار
گرفته و مقادیر محاسباتی از مقادیر واقعی فاصله میگیرد .در
نتیجه ریشه میانگین خطا برای این شاخص به ویژه در مرحله
پنجهزنی که اوج سبزینگی گیاه است بیشترین مقدار (600
کیلوگرم در هکتار) بوده و به تبع آن درصد خطا نیز در این مرحله
) (9100باالتر بود .در مجموع با توجه به نتایج ( Bastiaanssen
and Steduto, 2016; Huang et al. 2010; Mkhabela et al.
 )2011در زمینه تعیین عملکرد گیاهی با استفاده از سنجش از

دور ،در نظر داشتن خطا در این روش کامال منطقی بوده و با توجه
به مزایای این روش همچون پیشبینی عملکرد قبل از برداشت
محصول و تعیین عملکرد در سطوح گسترده خطای محاسباتی
قابل پذیرش است .هر اندازه بتوان با دقت بیشتری تصحیحات
رادیومتریک و اتمسفریک را روی تصاویر ماهوارهای انجام داده و
برای تعیین شاخصهای گیاهی مقادیر صحیح ارزش هر باند را
مورد استفاده قرار داد ،نتایج حاصل از این روش دقت بیشتری
خواهد داشت (.)Balaghi, et al. 2008; Loveimi, et al. 2021
همچنین انتخاب مرحله زراعی مناسب در تعیین دقیق میزان
سبزینگی گیاه اثر مستقیم داشته و با توجه به نظر پژوهشگران

مختلف ( Kastens et al. 2005; Mo et al. 2005; Nuarsa et al,

 )2012انتخاب مراحل ابتدایی رشد (قبل از شروع پنجهزنی)
موجب برآورد میزان سبزینگی کم در گیاه و در نتیجه برآورد
بسیار کم عملکرد پایان فصل میشود؛ در نتیجه ،انتخاب دورههای
رشد بعد از مرحله پنجهزنی یک عامل مهم در برآورد دقیقتر
عملکرد است .در پژوهش حاضر نیز شاخصهای گیاهی حاصل از
مرحلههای پنجهزنی و خوشهدهی همبستگی بیشتری با مقدار
عملکرد داشتند.
نقشه بهرهوری آب

با توجه به آنکه شاخص گیاهی  SAVIباالترین همبستگی و
کمترین خطا را در تعیین عملکرد داشت ،برای تهیه نقشه
بهرهوری آب در منطقه مورد مطالعه ،نقشه عملکرد حاصل از این
شاخص مورد استفاده قرار گرفت .پس از تهیه نقشه عملکرد ،با
تقسیم ارزشهای هر پیکسل بر مقدار تبخیر -تعرق گیاه برنج،
نقشه بهرهوری آب بر مبنای تبخیر-تعرق گیاه بهدست آمد .در
گام دیگر ارزشهای هر پیکسل در نقشه عملکرد برنج بر مقدار
آب مصرفی شالیزار تقسیم شد و در هر دوره گیاهی نقشه
بهرهوری آب بر مبنای آب مصرفی شالیزار نیز به آمد .با بررسی
هر دو نقشه مربوط به بهرهوری آب بر مبنای تبخیر -تعرق برنج
و آب مصرفی شالیزار ،تغییرات مکانی بهرهوری شناسایی شده و
دالیل اختالف مورد ارزیابی قرار گرفت (شکل .)3
در تمامی نقشههای ارائه شده در شکل ( ،)3محدودههایی
که کمترین مقدار عملکرد را داشته در موقعیت مربوط به جاده
آسفالت بین دو مزرعه بوده است و میتوان مسیر جاده را با کمک
پیکسلها به خوبی شناسایی نمود .همچنین با توجه به وجود
درختان تنومند در اطراف مرز شالیزار و سایهاندازی آنها بر نقاط
مرزی زمین ،این مناطق نیز مقدار عملکرد کمتری دارد زیرا مقدار
بازتاب سبزینگی در اثر سایهاندازی درختان کاهش یافته و مقدار
شاخص گیاهی کمتر از مقدار واقعی سبزینگی گیاه است.
پیکسلهایی که از جاده و مرزها فاصله بیشتری دارند محدوده
عددی باالتری برای بهرهوری نشان میدهند که دلیل آن اشباع
سبزینگی و برآورد دقیقتر عملکرد با شاخص گیاهی است.

شکل  -3نقشه بهرهوری آب به دست آمده از شاخص  SAVIبر مبنای دبی مصرفی و تبخير -تعرق

در مرحله پنجهزنی ،نقشه بهرهوری حاصل از تبخیر -تعرق
در محدوده  0/7تا یک قرار دارد در حالی که باالترین مقدار در
نقشه بر مبنای آب مصرفی  0/5و کمترین مقدار  0/2است .امّا در
کل با مقایسه پیکسل به پیکسل نقشهها مشخص میشود که
محدودههایی با بهرهوری متوسط به باال در هر دو نقشه تعداد
پیکسلهای برابری دارند .با توجه به جدول ( )4که در آن بهرهوری
آب بر اساس دادههای واقعی محاسبه شده است ،وجود اختالف
در نقشههای بهرهوری قابل پیشبینی بوده و نقشه مربوط به
تبخیر -تعرق مقادیری نزدیک به واقعیت را نشان میدهد .از
آنجایی که صورت کسر بهرهوری ،عملکرد بوده و مقدار آن در هر
دو نقشه بهرهوری یکسان است ،اختالف در مقدار مخرج کسر
منجر به تفاوت در نقشههای بهرهوری شده است و علت آن
همانطور که قبال تشریح شد ،دقت دادههای الیسیمتر است.
در مرحله خوشهدهی نیز نقشه بهرهوری بر مبنای تبخیر-
تعرق اعداد بزرگتری نسبت به نقشه بهرهوری حاصل از آب
مصرفی دارد .با مقایسه دو نقشه بهرهوری آب بر مبنای تبخیر-
تعرق و آب مصرفی ،در این مرحله اختالف اعداد بین دو نقشه
کمتر از مرحله پنجهزنی است و دلیل آن کاملتر شدن پوشش
گیاهی و کاهش دوره غرقابی بوده که در نتیجه آن ،مقدار آب
مصرفی به تبخیر -تعرق گیاه نزدیک شده است .نقشههای
بهرهوری در این دوره مقدار عددی کمتری نسبت به مرحله قبل

دارند .بر اساس یافتهها ،در مرحله پنجهزنی نقشه مربوط به
بهرهوری بر مبنای تبخیر -تعرق بیشینه مقدار یک کیلوگرم بر
مترمکعب بوده است امّا در مرحله خوشهدهی این مقدار به 0/6
کیلوگرم بر مترمکعب کاهش یافته است .نقشه در مرحله
خوشهدهی با اعداد واقعی (جدول  )4نزدیکی بیشتری دارد با
نتایج پژوهش )Tian et al. (2020و Bastiaanssen and
)Steduto, (2016که اظهار داشتند مراحل پنجهزنی و خوشهدهی
به دلیل داشتن سبزینگی مناسب و کامل بودن پوشش گیاهی
مراحل مناسبی برای تهیه نقشه عملکرد و بهرهوری آب است،
مطابقت دارد.
در مرحله رسیدن نیز ،نتایج در حال تکرار بوده و نقشه
بهرهوری بر مبنای تبخیر -تعرق نسبت به نقشه بهرهوری بر مبنای
آب مصرفی مقدار بیشتر و واقعیتری دارد .در این مرحله انتظار
می رود با نزدیک شدن به پایان فصل و کاهش سبزینگی پوشش
گیاهی مقدار آب مصرفی و تبخیر -تعرق گیاه کاهش یابد که
نقشههای بهره وری در این دوره معین آن است زیرا در این دوره
نیز حد باال و پایین بهرهوری در هر دو نقشه حاصل از تبخیر-
تعرق و آب مصرفی مقداری بیشتری نسبت به مرحله خوشهدهی
دارد .به نظر میرسد با توجه به شکل  3و پژوهشهای مشابه در
این زمینه همچون )Tian et al. (2020) ،Gemechu et al. (2020
و ) Bastiaanssen and Steduto, (2016بهتر است مبنای تعیین

(علمی  -پژوهشی)

بهرهوری آب در محصوالتی همچون برنج که شرایط کاشت و
داشت غرقاب دارند را تبخیر -تعرق قرار داد تا بتوان به عددهای
واقعی دست یافت.
در نهایت ،با توجه به آنکه ،حد باال و پایین در نقشههای
بهرهوری با اعداد واقعی (جدول  )4مطابقت مناسبی داشته است
میتوان از این نقشههای برای پایش وضعیت مزرعه استفاده نمود
و با مقایسه کردن موقیعت مکانی نقاط با بهرهوری باال و پایین به
اصالح شرایط مزرعه پرداخته و بتوان با الگوبرداری از نقاط با
بهرهوری باال ،دیگر نقاط را نیز به شرایط مطلوب نزدیک نمود.

نتيجهگيری
توسعه و گسترش روز به روز دادههای سنجش از دور این امکان
را فراهم کرده است تا بتوان از این دادهها به منظور تهیه نقشههای
مختلف در پژوهشهای کشاورزی استفاده نمود .تصاویر بههنگام
گزینه مناسبی برای پیشبینی اطالعات آینده خواهد بود و
پارامترهایی همچون عملکرد گیاهی و بهرهوری آب با کمک
سنجش از دور ،قبل از دوره برداشت گیاه برآورد میشود .در این
پژوهش ،روابط بین شاخصهای گیاهی و عملکرد که در پژوهش
های دیگر پژوهشگران به آنها اشاره شده است (جدول  )2مورد
ارزیابی قرار گرفت و نتایج نشان داد که به دلیل اختالف در تاریخ
کشت محصول برنج در نقاط مختلف جهان ،برای استفاده از این
روابط باید اصالحاتی صورت پذیرد و الزم است مطالعات بیشتری
در این زمینه انجام شود تا به ضرایب اصالحی مناسب دست پیدا
کرد .سپس رابطهای جدید بین شاخصهای گیاهی و عملکرد
استخراج شد تا با ضریب همبستگی باالی  90درصد ،عملکرد برنج
با دقت بیشتری برآورد شود .انتخاب مرحله زراعی مناسب برای
برآورد عملکرد برنج ،از دیگر اهداف پژوهش حاضر بود که باالترین
همبستگی در دوره پنجهزنی به دست آمد .مقادیر عملکرد با
استفاده از روابط رگرسیونی سه شاخص  SAVI ،NDVIو RGVI
محاسبه و برای ارزیابی نتایج آنها با مقادیر عملکرد واقعی،
آمارههای ارزیابی مورد استفاده قرار گرفت .میانگین آمارههای
 RMSEو  NRMSEبرای سه شاخص  SAVI ،NDVIو RGVI
بهترتیب  360و  360 ،60و  56و  500و  76کیلوگرم در هکتار
به دست آمد که با توجه به نتایج ( Bastiaanssen and Steduto,
 )2016; Huang et al. 2010; Mkhabela et al. 2011در زمینه
تعیین عملکرد گیاهی با استفاده از سنجش از دور ،در نظر داشتن
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خطا در این روش کامال منطقی بوده و با توجه به مزایای این روش
همچون پیشبینی عملکرد قبل از برداشت محصول و تعیین
عملکرد در سطوح گسترده خطای محاسباتی قابل پذیرش است.
در بین شاخصهای گیاهی مورد استفاده در این پژوهش ،شاخص
 SAVIبه دلیل رابطه رگرسیونی با همبستگی باال و خطای کم،
برای تعیین نقشه بهرهوری آب مورد استفاده قرار گرفت .نقشه
بهرهوری آب حاصل از دادههای سنجش از دور به پایش وضعیت
بهرهوری آب در سطح شالیزار کمک فراوانی میکند .نقشه
بهرهوری آب یکبار بر مبنای تبخیر -تعرق گیاهی و بار دیگر بر
اساس آب مصرفی به دست آمد و نقشهها مورد بررسی قرار گرفت.
نقشه حاصل از بهرهوری آب بر مبنای تبخیر -تعرق در دوره
خوشهدهی گیاه اعداد نزدیکتری به مقادیر واقعی بهرهوری داشته
است .در پژوهشهای مشابه همچون ( ;Gemechu et al. 2020
 )Tian et al. 2020; Bastiaanssen and Steduto, 2016نقشه
بهرهوری آب بر مبنای تبخیر -تعرق برای داشتن دیدگاه واقعی،
پیشنهاد شده است.
پیشنهاد میشود از دادههای سنجش از دور برای اهداف
مختلف کشاورزی بهره برد ،زیرا دادههای سنجش از دور با داشتن
دوره پایش کوتاهمدت و در دسترس بودن در زمانهای قبل از
برداشت ،دادههای مناسبی برای پایش شرایط مزرعه ،عملکرد و
بهرهوری آب است و به دلیل گستردگی مطلوب ،برای برنامهریزی
و اتخاذ تصمیمات راهبردی مورد استفاده قرار گیرد .در
پژوهشهای Balaghi, et al. (2008); Bastiaanssen, and
Steduto, (2016; Bastiaanssen, and Ali, (2003); Gemechu,
et al. (2020); Karthikeyan, et al. (2020); Nuarsa, et al.
) (2012) and Tian, et al. (2020با مبنای سنجش از دوری،

توصیه شده است تا کشورهای مختلف به سمت کشاورزی دقیق
و هوشمند بر مبنای دادههای ماهوارهای حرکت کرده و از این
پتانسیل استفاده صحیح و مطلوب صورت پذیرد .بنابراین ،به دلیل
کارآمدی سنجش از دور در تعیین عملکرد گیاه ،پیشنهاد میشود
تا با استفاده از این اطالعات نقشه مربوط به بهرهوری محصوالت
کشاورزی بهروزرسانی شود .همچنین با استفاده از دادههای
سنجش از دور امکان تعیین تبخیر-تعرق گیاهی وجود داشته و
میتوان اطالعات حاصل از آن را با کمک دادههای زمینی واسنجی
و صحتسنجی نموده و برای تهیه نقشه بهرهوری آب از نقشه
تبخیر-تعرق در هر محدوده استفاده کرد.
"هيچگونه تعارض منافع توسط نويسندگان وجود ندارد"
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