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چکیده
تعیین نیاز آبی گیاهان از عوامل مؤثر در برنامهریزی دقیق آبیاری است .ضریب گیاهی به عنوان نماینده ویژگیهای گیاهان
مختلف در معادله محاسبه تبخیر -تعرق گیاهی دارای اهمیت بسیار است .محاسبه این ضریب با روابط و روشهای موجود
هزینهبر و زمانبر بوده و اطالعات حاصل از این روشها به صورت نقطهای گزارش میشود ،در حالیکه امروزه یافتن روشهای
محاسبه ضریب گیاهی در سطوح گسترده مورد توجه میباشد .در این میان روشهای مبتنی بر سنجش از دور مورد استقبال
بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است .پژوهش حاضر با هدف برآورد ضریب گیاهی ( )Kcو شاخص سطح برگ ()LAI

برنج در مراحل مختلف زراعی با استفاده از سنجنده  OLIانجام شد .بدین منظور ،دادههای شاخص سطح برگ در مراحل
مختلف رشد طی دو فصل زراعی ( )4939-4931و ( )4931-4931از دو قطعه شالیزار  51و  41هکتاری در شمال شهرستان
ساری مورد استفاده قرار گرفت .مقدار متوسط ضریب گیاهی برآورد شده در مراحل نشا ،پنجهزنی ،خوشهدهی و رسیدن به
ترتیب  4/43 ،4/91 ،0/39و  4/49به دست آمد که نشان از وجود رابطه خطی بین این ضریب و شاخص تفاوت نرمال
شده گیاهی ( )NDVIدارد ( .)r > 0/39نتایج نشان میدهد که شاخص  NDVIبرآوردگر خوبی برای ضریب گیاهی برنج
است .همچنین شاخص رشد برنج ( )RGVIنیز در تمامی مراحل دارای ضریب همبستگی  r > 0/39بود .براساس یافتهها،
شاخص رشد برنج ( )RGVIبرآوردگر خوبی برای تعیین شاخص سطح برگ ( )LAIمحسوب میشود و تقریباً در تمامی
مراحل رشد گیاه ،بیش از  30درصد تغییرات مقدار شاخص سطح برگ را پیشبینی مینماید.

واژههای کلیدی:

شاخص تفاوت نرمال شده گیاهی ،شاخص رشد برنج ،لندست 8

 -1آدرس نویسنده مسئول :مازندران ،ساری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،دانشکده مهندسی زراعی ،گروه مهندسی آب
*  -دریافت :بهمن  1931و پذیرش :اردیبهشت 1931
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مقدمه
جهان تا سال  0202با کاهش میزان آب در بخش

تعیین پارامترهای تبخیر -تعرق و ضریب گیاهی مورد

کشاورزی مواجه خواهد شد ( .)Sari et al., 2013تداوم

استفاده قرار گیرد .طی نیم قرن گذشته ،ضریب گیاهی به-

افزایش تقاضا برای آب ،موجب افزایش شکاف میان عرضه

منظور سادهسازی و استاندارد کردن محاسبات و برآوردهای

و تقاضای این ماده حیاتی در آینده خواهد شد .افزایش این

نیاز آبی گیاه توسعه یافته است .مقدار این ضریب در طی

شکاف ،تخصیص بهینه آب را اجتنابناپذیر نموده و

فصل رویش و با رشد و نمو گیاه ،با تغییر کسری از زمین

مدیریت تقاضا و مصرف آن را ضروری مینماید .تعیین

که تحت پوشش گیاه قرار گرفته است ،با تغییر رطوبت زیر

دقیق مقدار آبی که برای تبخیر -تعرق مصرف میشود از

سطحی خاک و همچنین بسته به سن و بلوغ گیاه تغییر

عوامل اساسی در تعیین زمان و مقدار آب آبیاری برای

میکند (پیرمرادیان و همکاران .)1930 ،امروزه تالش می-

رسیدن به محصول بیشتر است .بهمنظور بهبود مدیریت

شود تا با استفاده از روشهای دورسنجی بتوان این ضریب

منابع آب و در نهایت افزایش بهرهوری آب به اطالعاتی

مهم در مسائل مدیریت آبیاری را محاسبه کرد ،زیرا در

درباره وضعیت پوشش گیاهی از قبیل سطح زیر کشت،

روش دورسنجی عالوه بر امکان پایش در سطح گسترده،

پراکنش و خصوصیات گیاهی نیاز است (امینی بازیانی و

میتوان در بازههای زمانی مشخص این ضریب را برآورد

همکاران.)1930 ،

کرد و با توجه به تغییرات زمانی آن ،درباره برنامه آبیاری

بهمنظور استفاده کاربردی از دادههای سنجش از

اطالعات الزم را بهدست آورد (کامبل و همکاران.)0219 ،

دور در علوم کشاورزی ،بهرهگیری از شاخصهای گیاهی

از این رو بهطور متداول میان شاخصهای گیاهی حاصل از

مختلف رو به گسترش است .شاخصهای گیاهی معموالً

دورسنجی و ضریب گیاهی رابطههای تجربی برقرار میشود

بر اساس ارزش بازتابهای طیفی دو یا چند باند ،مورد

تا بتوان ضریب گیاهی و در نهایت تبخیر -تعرق گیاه را در

استفاده قرار میگیرند .قابلیت استفاده از شاخصهای گیاهی

سطح وسیع محاسبه کرد .شاخص تفاوت نرمال شده

برای پایش تغییرات پوشش گیاهی به اثبات رسیده است

گیاهی )NDVI( 0که معرف میزان زیست توده 9گیاهی،

(مصلح و همکاران0212 ،؛ ساری و همکاران .)0219 ،از

میزان کلروفیل و تنشهای آبی است ،شاخص مناسبی برای

شاخصهای گیاهی مختلف در برآورد خصوصیات

برقراری رابطه با ضریب گیاهی شناخته میشود (مصلح و

فیزیولوژیکی گیاهان همچون شاخص سطح برگ ،مراحل

همکاران .)0212 ،شاخص رشد برنج )RGVI( 4که بر

زراعی ،فنولوژی و غیره استفادههای فراوانی میشود.

اساس شرایط کشت خاص برنج تعریف شده است ،در

شاخص سطح برگ 1کمیتی است که میزان سبزینگی گیاه

برقراری رابطه با ضریب گیاهی 2در شالیزارها دقت خوبی

را به سطح سایهانداز آن بیان میکند (یوشیدا .)1381،به

از خود نشان داده است (مصلح و همکاران .)0212 ،به

عالوه از آنجایی که شاخص سطح برگ نماینده رشد گیاهی

عالوه دو شاخص نام برده شده قادر به برقراری رابطه با

است ،یک پارامتر بیوفیزیکی مهم در بررسی متقابل میان

شاخص سطح برگ میباشند .همچنین میتوان عالوه بر

گیاه و اتمسفر محسوب میشود زیرا فرآیندهایی همچون

محاسبه ضریب گیاهی ،شاخص سطح برگ را نیز محاسبه

فتوسنتز و تبخیر -تعرق به شاخص سطح برگ وابسته است

کرده و به دنبال رابطهای مناسب میان شاخص سطح برگ و

(آلن و همکاران .)1338،به همین دلیل امروزه تالش می-

ضریب گیاهی بود.

شود تا این شاخص با دقت قابل قبول محاسبه شده و در
1

)Leaf Area Index (LAI
)Normalized Difference Vegetation Index (NDVI
3
Biomass
2

)Rice Growth Vegetation Index (RGVI
)Crop Coefficient (Kc

4
5
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غالمی سفیدکوهی و همکاران ( )1983با استفاده

ماهواره لندست  92( 8متر) ،تعداد پیکسلهای محدودههای

از تصاویر سنجنده  MODISضریب گیاهی گندم را در

مورد مطالعه کافی است .متوسط دما و بارندگی در دوره

حوضه گرگانرود برآورد نمودند .نتایج نشان داد که روش

رشد ( 11/2 )1934-1932درجه سلسیوس و  188میلیمتر

دورسنجی قادر است به ترتیب با ریشه میانگین مربع خطا

میباشد و اقلیم منطقه به روش دمارتن ،مرطوب است

و میانگین مطلق  18و  11میلیمتر تبخیر -تعرق واقعی

(بختفیروز .)1932،کشت غالب محدوده ،برنج با رقم

ساالنه گندم را با دقت مناسب برآورد نماید .در تحقیق

طارم هاشمی است که به صورت آبیاری غرقابی و بدون

کامبل و همکاران 0219 ،ضریب گیاهی گیاهان مختلف با

تنش آبی در مراحل مختلف رشد آبیاری میشود .آب مورد

کمک شاخصهای گیاهی حاصل از سنجش از دور مورد

نیاز از طریق کانالهای آبیاری در مزارع توزیع و آب مازاد

ارزیابی قرار گرفت .با انتخاب سه مزرعه تحقیقاتی شامل

از طریق زهکشی از منطقه خارج میشود.

سه گیاه ذرت ،سویا و چمن با استفاده از روش فائو 21
مقادیر ضریب گیاهی طی دورههای مختلف رشد اندازه-

تصاویر مورد استفاده

گیری شد .سپس با کمک شاخص تفاوت نرمال شده گیاهی

ماهواره لندست  8دو سنجده  OLIو TIRS0را با

( )NDVIحاصل از سنجنده  MODISضریب گیاهی طی

خود حمل میکند .سنجنده  OLIبا داشتن نه باند در گروه

مراحل مختلف رشد برآورد شد .در پایان با مقایسه آماری

مرئی ،فروسرخ نزدیک و فروسرخ میانی ،مناسب برای

مابین شاخص  NDVIو ضریب گیاهی ،معادله عمومی به-

کاربردهای کشاورزی است (یو اس جی اس.)0212 ،

منظور برآورد ضریب گیاهی گیاهان از طریق شاخص

باندهای چهار و پنج سنجنده  OLIدو محدوده قرمز و

 NDVIمعرفی شد.

فروسرخ نزدیک را شامل شده که بهمنظور محاسبه شاخص

با توجه به سطح وسیع اراضی شالیزاری در

تفاوت نرمال شده گیاهی ( ،)NDVIتصاویر این دو باند

استانهای شمالی و محدودیت منابع آب ،لزوم برنامهریزی

بهکار گرفته شد .همچنین برای محاسبه شاخص رشد برنج

آبیاری امری ضروری است .هدف از پژوهش حاضر استفاده

( )RGVIباندهای دو ،شش و هفت که به ترتیب در

از تصاویر سنجنده  OLI1در برآورد ضریب گیاهی و

محدوده آبی ،فروسرخ میانی یک و دو قرار دارند نیز مورد

شاخص سطح برگ برنج طی مراحل مختلف رشد گیاه برنج

استفاده قرار گرفتند .تمامی تصاویر ،توسط فایل متا دیتا،9

است .بر این اساس ابتدا شاخصهای گیاهی  NDVIو

پیش پردازش قرار شدند .جدول  1اطالعات مربوط به

 RGVIمحاسبه و سپس مقایسه آماری مابین این شاخصها

مشخصات و تاریخ تصویربرداری را نشان میدهد.

و ضریب گیاهی و شاخص سطح برگ انجام شد.

جدول  -1مشخصات و تاریخ دریافت تصاویر ماهواره لندست 8
ردیف

مواد و روشها
منطقه پژوهش
شالیزارهای انتخابی در این پژوهش در محدوده
دو روستای پنبهچوله و قاجارخیل در شمال شهرستان ساری

1
6
0
1
0
2

تاریخ
شمسی

میالدی

1031/50/50
1030/50/50
1031/50/61
1030/51/53
1031/50/50
1031/50/60

6510-50-62
6512-50-60
6510-52-11
6512-52-63
6510-50-63
6510-50-11

مراحل زراعی

نشا
پنجهزنی
خوشهدهی
رسیدن

قرار دارند .مساحت محدودههای مورد بررسی به ترتیب 12
و  12هکتار بود که با توجه به توان تفکیک زمینی تصاویر
1

Operational Land Imager
2 Thermal Infrared Sensor

3 Metadata
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همکاران .)0210،رنگدانههای موجود در برگ برنج مانند

شاخصهای گیاهی
در پژوهش جعفری صیادی ( ،)1932هفت

دیگر گیاهان سبز ،نور قرمز را جذب میکنند در حالی که

شاخص گیاهی شامل شاخص تفاوت نرمال شده گیاهی،

در محدوده فروسرخ نزدیک ،نور رسیده به برگ به دلیل

شاخص تفاوت نرمال شده آبی ،1شاخص بهبود یافته

ساختار اسفنجی درون مزوفیل به اطراف پراکنده میشود

پوشش گیاهی ،0شاخص پوشش گیاهی با اصالح خاک،9

(درویشصفت و همکاران .)1931 ،واکنش بین طیفهای

شاخص رشد برنج ،شاخص نسبت گیاهی 4و شاخص

نور قرمز ،فروسرخ نزدیک و برگ باعث به وجود آمدن

تفاوت گیاهی 2مورد استفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد

روابط مختلف بین این دو باند شده است .از طرف دیگر به

شاخص تفاوت نرمال شده گیاهی و شاخص رشد برنج

دلیل شرایط خاص مورد نیاز برای رشد برنج و وجود آب

دارای دقت بیشتر می باشد .بر این اساس در پژوهش حاضر

در زیر سطح سایهانداز گیاه ،طیفهای بازتابی از سطح

از این دو شاخص استفاده شد.

شالیزار الگوی خاص خود را دارند ،بهطوری که به دلیل

شاخص تفاوت نرمال شده گیاهی ( )NDVIاز

وجود آب ،در محدوده فروسرخ میانی جذب زیادی اتفاق

جمله متداولترین شاخصهای مورد استفاده در سنجش از

میافتد و در شالیزارها ،زمانی که نشا به زمین منتقل میشود

دور است که از اختالف باندهای قرمز و فروسرخ نزدیک

وجود آب اطراف گیاه در سطح وسیع قابل تشخیص است.

استفاده میکند .وجود رنگدانه در گیاه موجب جذب نور

در پژوهش حاضر از شاخص رشد برنج ( )RGVIبهمنظور

قرمز و عدم بازتاب آن شده در حالی که گیاهان در باند

کاهش اثرات آب در شالیزار استفاده شد .جدول  0روابط

فروسرخ بازتاب زیادی از خود نشان میدهند (ژانگ و

شاخص تفاوت نرمال شده گیاهی و رشد برنج را نشان
میدهد.

جدول  -2شاخص تفاوت نرمال شده گیاهی و رشد برنج و معرفی پارامترهای بهکار رفته در آنها
نام شاخص

نماد

رابطه

پارامترها

تفاوت نرمال شده
گیاهی

NDVI

𝑅𝜌 𝜌𝑁𝐼𝑅 −
𝑅𝜌 𝜌𝑁𝐼𝑅 +

 Rطیف بازتابی در طول موج قرمز طیف مرئی
 NIRطیف بازتابی در طول موج فروسرخ نزدیک

رشد برنج

RGVI

𝑅𝜌 𝜌𝐵 −
𝜌𝑁𝐼𝑅 + 𝜌𝑆𝑊𝐼𝑅1 + 𝜌𝑆𝑊𝐼𝑅2

شاخص سطح برگ

1−

 Bطیف بازتابی در طول موج آبی طیف مرئی
 SWIR1طیف بازتابی در طول موج فروسرخ میانی 1
 SWIR2طیف بازتابی در طول موج فروسرخ میانی 6

بهکار رفته در این رابطه بهمنظور وارد ساختن اثر ارقام ،به-

برای اندازهگیری شاخص سطح برگ از رابطه 1

کار گرفته شده است .مقدار این فاکتور برای ارقام طارم

استفاده شد (یوشیدا .)1381 ،بدین منظور ،ابتدا تعداد و

هاشمی 2/14 ،در نظر گرفته میشود (آبولگار و همکاران،

فاصله بوتههای برنج در شالیزار تعیین شد و سپس طول و

.)0211

عرض تمام برگهای موجود در یک بوته محاسبه شد .در

(𝐿𝐴𝐼 = 𝐾 × 𝐿𝑒𝑎𝑓𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ × 𝐿𝑒𝑎𝑓𝑊𝑖𝑑𝑡ℎ )1

ادامه با میانگینگیری از بوتههای اندازهگیری شده در هر

بهمنظور نمونهبرداری 10 ،مزرعه شالیزار انتخاب

مزرعه (بالغ بر  22بوته) ،شاخص سطح برگ بوته در هر

و طی فصل زراعی  1939-34و  ،1934-32شاخص سطح

مرحله رشد برای هر مزرعه محاسبه شد .فاکتور تصحیح K

برگ برای هر مرحله زراعی برنج محاسبه شد .جدول 9

)1 Normalized Difference Water Index (NDWI
)2 Enhance Vegetation Index (EVI
)3 Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI

)Ratio Vegetation Index (RVI
)Difference Vegetation Index (DVI

4
5
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مقادیر کمینه ،بیشینه و میانگین شاخص سطح برگ را نشان
میدهد.
جدول  -3مقادیر کمینه ،بیشینه و میانگین شاخص سطح برگ
کمینه
مرحله زراعی

بیشینه

میانگین

1343-49

1349-49

1343-49

1349-49

1343-49

1349-49

نشا

1/00

1/20

0/12

0/53

2/10

0/00

پنجهزنی

2/30

0/3

0/00

0/31

0/03

3/0

خوشهدهی

3/1

11/0

15/1

16/0

16/1

10/0

رسیدن

0/01

0/2

0/00

0/01

3/10

0/03

جدول  -9مقادیر کمینه ،بیشینه و میانگین ضریب گیاهی برنج رقم طارم هاشمی
مراحل زراعی

طول دوره (روز)

کمینه

میانگین

بیشینه

نشا
پنجهزنی
خوشهدهی
رسیدن

65
05
65
65

5/00
1/13
1/11
1/50

5/360
1/610
1/13
1/16

5/30
1/0
1/61
1/12

ضریب گیاهی

ریشه میانگین مربع خطا ( ،)RMSEریشه میانگین مربع

بهمنظور تعیین ضریب گیاهی برنج در مراحل

خطای نرمال شده ( ،)NRMSEمیانگین خطای مطلق

مختلف زراعی ،از نتایج پژوهشهای قبلی انجام شده در

( ،)MAEخطای معیار ( )SEو ضریب تبیین به ترتیب

منطقه اقلیمی مشابه (استان گیالن) استفاده شد .جدول 4

مطابق روابط  0تا  1مورد استفاده قرار گرفت.

کمینه ،بیشینه و میانگین ضریب گیاهی برنج رقم طارم
هاشمی در مراحل مختلف رشد را نشان میدهد (مدبری و
همکاران.)1939 ،
واسنجی و صحتسنجی
با توجه به ابرناک بودن تصاویر مرحله زراعی
خوشهدهی و رسیدن در سال ( 1932جدول  ،)1بطور
تصادفی از  12و  92درصد دادههای هر مرحله به ترتیب به
منظور واسنجی و صحتسنجی روابط استفاده و شاخص-
های ارزیابی استخراج و مورد مقایسه قرار گرفت.
شاخصهای ارزیابی
با هدف ارزیابی نتایج حاصل از دورسنجی با
نتایج دادههای زمینی ،شاخصهای ارزیابی آماری شامل

∑(𝑒𝑟𝑖 −𝑒𝑚𝑖 )2

()0

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

()9

= 𝐸𝑆𝑀𝑅𝑁

𝑛
𝐸𝑆𝑀𝑅

𝑆
| 𝑖𝑚𝑒∑|𝑒𝑟𝑖 −

()4

𝑛

() 2

= 𝐸𝐴𝑀
𝑆

𝑛√
𝑅𝑆𝑆

= 𝐸𝑆
2

𝑇𝑆𝑆 = 𝑅

()1
در روابط باال:

 eriداده زمینی emi ،داده دورسنجی n ،تعداد دادهS ،

انحراف معیار متغیر SSR ،مجموع مربعات رگرسیون و
 SSTمجموع مربعات می باشد.
نتایج و بحث
شکل  1رابطه بین ضریب گیاهی ( )Kcو شاخص
تفاوت نرمال شده گیاهی ( )NDVIدر مراحل مختلف رشد
(نشا ،پنجهزنی ،خوشهدهی و رسیدن) طی فرآیند واسنجی
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را نشان میدهد .مقایسه این روابط نشان میدهد که با

و فنولوژیکی گیاهان معرفی شدند .ضریب گیاهی برای

افزایش میزان سبزینگی ،همبستگی بین ضریب گیاهی و

شش محصول (ذرت ،سورگوم ،یونجه ،سویا ،گندم و پنبه)

شاخص تفاوت نرمال شده گیاهی افزایش مییابد .بهطوری

در پژوهش کامبل و همکاران ( )0219نیز با شاخص

که در مرحله نشا ،به دلیل بازتاب آب موجود در سطح

 NDVIدر مرحله تکامل سطح سایهانداز بیشترین ضریب

شالیزار ،همبستگی حدود  31درصد و با کامل شدن سطح

تعیین ( )R2 =2/31را داشت .روسو و همکاران ( )0212در

سایهانداز در مرحله پنجهزنی و خوشهدهی همبستگی به 33

بررسی سری زمانی شاخص  NDVIسنجنده MODIS

درصد افزایش مییابد .شکل  0رابطه بین ضریب گیاهی

تاکید کردند با توسعه و گسترش پوشش گیاهی میتوان

( )Kcو شاخص رشد برنج ( )RGVIدر مراحل مختلف

میان ضریب گیاهی و شاخص  NDVIبا همبستگی بیش

رشد طی فرآیند واسنجی را نشان میدهد .با توجه به

از  32درصد رابطه برقرار کرد .جدول  ،2مقادیر شاخص-

باندهای مورد استفاده در تعیین شاخص رشد برنج ،رابطه

های ارزیابی استفاده از  NDVIو  RGVIبهمنظور برآورد

خطی معکوس با همبستگی  2/33در مرحله نشا بین این دو

 Kcدر مرحله واسنجی و صحتسنجی را نشان میدهد.

پارامتر وجود دارد .در سایر مراحل زراعی این شاخص نیز

مقادیر شاخصهای ارزیابی در مرحله صحتسنجی نشان

مشابه شاخص تفاوت نرمال شده گیاهی با ضریب گیاهی

میدهد دقت برآورد مقدار  Kcنسبت به مرحله واسنجی

رابطه مستقیم و با همبستگی باال دارد .بهطور کلی ،هر دو

کاهش یافته است .دلیل این اتفاق کاهش تعداد دادهها (از

شاخص در مرحله خوشهدهی ،بیشترین ضریب همبستگی

 12درصد به  92درصد دادهها) میباشد زیرا روابط بکار

را با ضریب گیاهی دارند این مهم نشان میدهد که به دلیل

گرفته به منظور ارزیابی ،تابع تعداد دادهها است .بهطور کلی

قرارگیری گیاه در اوج سبزینگی ،با استفاده از هر دو

طی مراحل چهارگانه نشا ،پنجهزنی ،خوشهدهی و رسیدن

شاخص میتوان با دقت قابل مالحظهای ضریب گیاهی

میتوان با دقت قابل قبول مقدار  Kcرا تخمین زد .مقایسه

برنج را برآورد نمود .در پژوهش انجام شده توسط مصلح

مقدار متوسط ضریب گیاهی اندازهگیری شده (مدبری و

و همکاران ( )0212نیز شاخص تفاوت نرمال شده گیاهی

همکاران )1939 ،و برآورد شده نشان میدهد که روش بکار

و رشد برنج به عنوان عمومیترین شاخصهای گیاهی

گرفته در این پژوهش توانسته است مقدار  Kcرا با دقت

مناسب برای برنج در برقراری رابطه با خصوصیات زراعی

قابل قبول برآورد نماید.

شکل  -1رابطه بین ضریب گیاهی ( )Kcو شاخص تفاوت نرمال شده ( )NDVIدر مراحل مختلف رشد (واسنجی)
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شکل  -2رابطه بین ضریب گیاهی ( )Kcو شاخص رشد برنج ( )RGVIدر مراحل مختلف رشد (واسنجی)
جدول  -9شاخصهای ارزیابی شاخصهای گیاهی دورسنجی و ضریب گیاهی در مرحله واسنجی و صحتسنجی
متوسط ضریب گیاهی
مرحله

شاخص

اندازه-

زراعی

گیاهی

گیری
شده

نشا
پنجهزنی
خوشه
دهی
رسیدن

NDVI
RGVI
NDVI
RGVI
NDVI
RGVI
NDVI
RGVI

5/36
1/61
1/13
1/16

شاخص ارزیابی
واسنجی

برآورد

صحتسنجی

شده

SE

MAE

RMSE

NRMSE

SE

MAE

RMSE

NRMSE

5/36
5/30
1/61
1/60
1/65
1/10
1/11
1/11

5/551
5/551
5/551
5/551
5/551
5/551
5/551
5/551

5/550
5/551
5/551
5/550
5/510
5/550
5/551
5/550

5/550
5/550
5/552
5/510
5/560
5/550
5/551
5/550

5/60
5/12
5/61
1/00
5/00
5/10
5/510
5/1

5/501
5/512
5/50
5/50
5/53
5/532
5/500
5/53

5/550
5/511
5/516
5/561
5/522
5/51
5/500
5/561

5/510
5/512
5/510
5/566
5/50
5/511
5/530
5/561

5/20
5/20
6/0
1/00
1/51
6/11
6/02
1/12

شکل  ،9رابطه شاخص تفاوت نرمال شده گیاهی

شاخص سطح برگ در مراحل نشا ،پنجهزنی ،خوشهدهی و

( )NDVIو شاخص سطح برگ ( )LAIاندازهگیری شده

رسیدن را به ترتیب با همبستگی  31 ،31 ،32و  39درصد

در مرحله واسنجی را نشان میدهد .همانند برآورد ضریب

برآورد نمود .آبولگار و همکاران ( )0211نیز گزارش کردند

گیاهی ،با افزایش مقدار سبزینه گیاه ،استفاده از شاخص

شاخص  NDVIدر تمام مراحل زراعی برنج برای برآورد

 NDVIدر برآورد  LAIمناسبتر است .به طوری که

شاخص سطح برگ نسبت به دیگر شاخصهای دورسنجی

همبستگی بین  NDVIو  LAIدر مرحله خوشهدهی به

( DVI ،RVIو  )SAVIمناسبتر است .دوکمین و

بیشترین ( )2/31خواهد رسید .همچنین در مرحله نشا به

همکاران ( )0221در تعیین شاخص سطح برگ گندم نشان

دلیل عدم پوشش کامل زمین توسط گیاه ،بازتاب طیفی از

دادند با بهبود پوشش گیاهی و افزایش شاخص سطح برگ،

سطح آب موجود در زمین ،دقت تخمینی  LAIبا استفاده

شاخص دورسنجی  NDVIبا دقت مناسب ()R2 =2/30

از  NDVIکاهش مییابد .شکل  ،4رابطه شاخص رشد برنج

توانست شاخص سطح برگ را در سطح گسترده برآورد

( )RGVIو شاخص سطح برگ ( )LAIرا نشان میدهد.

کند .جدول  ،1مقادیر شاخصهای ارزیابی استفاده از

نتایج نشان میدهد ،با استفاده از این شاخص میتوان مقدار

شاخصهای گیاهی دورسنجی در برآورد  LAIرا در مرحله
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واسنجی و صحتسنجی نشان میدهد .مالحظه میشود،

قابل قبولی مقادیر شاخص سطح برگ برنج را با استفاده از

مقدار شاخصهای ارزیابی در مرحله صحتسنجی نیز در

شاخصهای گیاهی ( NDVIو  )RGVIطی مراحل

محدود قابل پذیرش قرار دارد ،در نتیجه میتوان با دقت

چهارگانه رشد برآورد نمود.

شکل  -3رابطه شاخص تفاوت نرمال شده گیاهی ( )NDVIو شاخص سطح برگ ( )LAIاندازهگیری شده (واسنجی)

شکل  -9رابطه شاخص رشد برنج ( )RGVIو شاخص سطح برگ ( )LAIاندازهگیری شده (واسنجی)
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جدول  -6شاخصهای آماری شاخص سطح برگ با شاخصهای گیاهی در مرحله واسنجی و صحتسنجی
متوسط شاخص سطح
مرحله زراعی

نشا
پنجهزنی
خوشه دهی
رسیدن

شاخص
گیاهی
NDVI
RGVI
NDVI
RGVI
NDVI
RGVI
NDVI
RGVI

شاخصهای ارزیابی

برگ
اندازهگیری

برآورد

شده

0/60
0/01
11/00
0/10

واسنجی

شده

SE

MAE

RMSE

NRMSE

SE

MAE

RMSE

NRMSE

0/02
0/51
0/56
0/00
15/2
15/0
0/06
0/30

5/501
5/501
5/506
5/50
5/100
5/103
5/513
5/503

5/12
5/62
5/3
1/50
6/50
1/30
5/1
5/22

5/00
5/06
5/33
1/10
6/13
6/50
5/10
5/01

6/11
1/10
1/31
6/01
0/30
0/06
1/61
1/32

1/11
1/00
6/50
1/30
6/11
6/01
6/00
6/00

5/10
5/06
5/00
5/30
6/01
1/10
5/100
5/00

5/01
5/63
5/32
1/1
6/56
1/33
5/1
5/000

1/00
5/00
1/30
6/1
6/03
6/02
1/530
1/00

به طور کلی اگر در هر مرحله زراعی شاخصهای
ارزیابی برای هر دو شاخص سنجش از دور مورد بررسی
قرار گیرد مشخص میشود که روابط حاصل از هر دو
شاخص دورسنجی با شاخص سطح برگ توانستند با دقت
مناسب و خطای اندکی شاخص سطح برگ را برآورد کنند.
ژانگ و همکاران ( )0210از روشهای شبکهای استفاده
کردند تا شاخص سطح برگ را با کمک تصاویر ماهوارهای
برآورد کنند که در پایان شاخص تفاوت نرمال شده گیاهی
( )NDVIدارای همبستگی بیش از  32درصد با شاخص
سطح برگ بود .همچنین کامبل و همکاران ( )0219از سری
زمانی شاخص تفاوت نرمال شده گیاهی استفاده کردند تا
ضریب گیاهی را برای ذرت ،سورگم ،یونجه ،سویا ،گندم
و پنبه با ضریب تبیین در حدود  82تا  32درصد برآورد
کنند.

صحتسنجی

نتیجهگیری
نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که
شاخص تفاوت نرمال شده گیاهی ( )NDVIو رشد برنج
( )RGVIمیتوانند با ضریب گیاهی برنج در مراحل
مختلف زراعی رابطهای با همبستگی مناسب برقرار کنند .به
طوری کلی ،دقت برآورد شاخصهای گفته شده در تعیین
ضریب گیاهی در مراحل نشا ،پنجهزنی و خوشهدهی بیشتر
از مرحله رسیدن است .یافتهها نشان داد رابطه خطی
معکوس قوی ( )r =2/33میان  RGVIو  Kcدر مرحله نشا
بر قرار است .این مهم به دلیل وجود آب در اراضی
شالیزاری میباشد .نتایج نشان داد با استفاده از شاخصهای
دورسنجی  NDVIو  RGVIنیز میتوان  LAIرا با دقت
خوب ( )r < 2/82برآورد نمود .به طور کلی ،هر اندازه
سطح سایهانداز گیاه برنج تکامل بیشتری مییابد شاخص
دورسنجی  NDVIبا دقت بیشتری برای برآورد ضریب
گیاهی و شاخص سطح برگ برنج میتواند مورد استفاده
قرار گیرد.
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Abstract
Water demand is one of the most effective factors in irrigation scheduling. In
evapotranspiration formulas, crop coefficient (Kc), as a representative of different
plants characteristics, is of great importance. Calculating this coefficient using the
existing methods and formulas is costly and time-consuming, and results are
point-specific. However, nowadays, calculation methods that provide large- scale
Kc values are of interest. The methods based on remote sensing have been
welcomed by many researchers. The objective of the present study was
calculating crop coefficient (Kc) and leaf area index (LAI) of rice in different
growing stages, using OLI sensor. In this regard, data LAI of two rice fields
(areas of 15 and 65 hectares) located in north part of Sari, Iran, were used in two
growing seasons (2014-2015 and 2015-2016). The average Kc at transplantation,
tillering, heading, and maturity stages was, respectively, 0.92, 1.24, 1.19, and
1.12, showing that Kc had a good correlation with NDVI at different stages
(r>0.97). According to the results, NDVI is a good estimator for rice Kc. In
addition, Rice Growth Vegetation Index (RGVI) in all growing stages had a
correlation coefficient r>0.93. RGVI is considered as a good estimator of LAI.
Approximately at all growing stages, except heading, more than 93% of LAI
changes were predicted by RGVI. Generally, it can be concluded that the most
suitable indices for estimating Kc and LAI of rice are NDVI and RGVI,
respectively.
Keywords: Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Rice Growth Vegetation Index
(RGVI), LANDSAT 8
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