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مقاله علمي-پژوهشي

بررسي اثر بروز رساني ماده خشک حاصل از مشاهدات زمیني و ماهوارهای بر دقت
شبیهسازی عملکرد برنج رقم هاشمي با استفاده از مدل SWAP
آدینه عبدی ،1صفورا اسدی کپورچال ،*2مجید وظیفه دوست 3و مجتبي

رضایي4

چکیده
پیشبینی عملکرد گیاه پیش از برداشت با استفاده از مدلهای شبیهساز و فناوری سنجشازدور در مدیریت کشاورزی پایدار بسیار حااز
اهمیت است .پژوهش حاضر باهدف کاربرد تصاویر ماهوارهای سنتینل  2در بهبود دقت مدل  SWAPبرای شبیهسازی عملکرد بارج رقا
هاشمی در یکی از م ارع تحقیقاتی مؤسسه برج کشور اججام شد .بدین منظور شاخصهای گیاهی  NDVI ،LAIو  SAVIبرای دوره رشد
گیاه برج از تصاویر ماهوارهای استخراج شدجد .همچنین شاخص سطح برگ بهطور مستقی و هفتگی در ساطح م رعاه اجادازهگیاری و باا
شاخصهای استخراجی از تصاویر ماهوارهای جهت ارازه بهترین معادله برای تخمین مقدار ماده خشک مقایساه شاد .سا ب باا اساتفاده از
معادله رگرسیون خطی چند متغیره مقدار ماده خشک از تصاویر ماهوارهای باروورد و در مادل  SWAPباهعناوان پاارامتر ورودی داده شاد.
درجهایت عملکرد اجدازهگیری شده با مقادیر شبیهسازی توسط مدل  SWAPبا و بدون استفاده از تصاویر ماهوارهای مقایسه شد .جتای جشان
داد خطای مدل در حالتیکه مقدار ماده خشک اجدازهگیری شده بهعناوان ورودی مادل در جظار گرفتاه شاد  9/39درصاد معاادل 933/88
کیلوگرم بر هکتار بوده و مدل از دقت قابل قبولی ( )R2 =0/39برخوردار بوده است .لیکن زماجی که مقدار ماده خشک بروورد شده از تصاویر
ماهوارهای بهعنوان ورودی مدل داده شد ،مدل مقدار عملکرد شلتوک را با ضریب تبیین برابر با  0/33و خطای  2/00درصد معادل 202/20
کیلوگرم بر هکتار شبیهسازی کرد .در جهایت بر اساس جتای بهدست ومده بهروزرساجی مدل  SWAPبا استفاده از تصاویر مااهوارهای سابب
بهبود دقت شبیهسازیشده و مدل با دقت باالتری تواجست عملکرد برج را شبیهسازی کند.
واژههای کلیدی :سنجشازدور ،شاخصهای گیاهی ،شبیهسازی ،ماده خشک گیاه

مقدمه
1گیااه بارج ( )Oryza sativa L.پاب از گنادم دوماین

غذای اصلی بیش از جیمی از ماردم جهاان باهویاژه کشاورهای

محصول عمده زراعی ازجظر سطح زیر کشت در جهان بوده کاه

درحالتوسعه را تشاکیل مایدهاد ( .)FAO, 2017ساطح زیار
کشت برج در ایاران حادود  322332هکتاار اسات .در اساتان

 2داجشوموخته کارشناسی ارشد ،گروه علوم خاک ،داجشکده علوم کشاورزی،
داجشگاه گیالن ،رشت ،ایران
 2استادیار ،گروه علوم خاک ،داجشکده علوم کشاورزی ،داجشگاه گیالن ،رشت،
ایران
(* جویسنده مسئول) Email: safooraasadi@guilan.ac.ir :
 9استادیار ،گروه مهندسی وب ،داجشکده علوم کشاورزی ،داجشگاه گیالن،
رشت .ایران
 0استادیار پژوهش ،مؤسسه تحقیقات برج کشور .سازمان تحقیقات ،وماوزش
و تروی کشاورزی ،رشت ،ایران
تاریخ دریافت2933/20/22 :
تاریخ پذیرش2933/22/22 :
DOR: 20.1001.1.24764531.1399.7.2.8.7

گیالن در سال زراعی  33-39سطح زیر کشات بارج 220000
هکتار با می ان تولید  2039339تن و عملکرد  0392کیلوگرم در
هکتار بوده است (بیجام .)2938 ،اگرچه در کشور ایاران ،کشات
برج دارای اهمیت زیادی است لیکن در سالهای اخیر به علات
بروز ک وبی و کاهش کیفیت وبهای مورد استفاده کشت بارج
در معار

خطار قارار گرفتاه اسات (

Saadat & Homaee,

 .)2015پیشبینی عملکرد گیاه پیش از برداشات باا اساتفاده از
فناوری سنجشازدور در بسیاری از تصمی گیریهای کشااورزی
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همچنین در تحقیقی زرات-ولدز و همکااران باا اساتفاده از

سودمند است ( .)Noureldin et al., 2013باا اساتفاده از علا
سنجشازدور میتوان از تصاویر ماهواره ای اطالعات مربوط باه

شاخصهای گیاهی ،شاخص سطح بارگ گیااه باادام را توساط

خاک ،شرایط رشد گیاه و محصول را استخراج جماود (بابازیاان و

دستگاه  Accuparتخمین زدجد و باه ایان جتیجاه رسایدجد کاه

همکاااران .)2932 ،بااا داشااتن ایان اطالعااات مایتااوان اجااواع

همبستگی بااالیی باین شااخص ساطح بارگ باروورد شاده و

تنشهاای محیطای و خساارتهاای جاشای از ونهاا را کاه در

اجدازهگیری شده وجود دارد (.)Zarate-Valdez et al., 2012

بهرهوری و عملکرد محصوالت مؤثر هستند شناسایی و کنتارل

شاخص تفاضل جرمالشادهی پوشاش گیااهی ( )NDVIاز

کرد (جوروزی و همکاران .)2932 ،بدین منظاور پژوهشاگران از

پرکاربردترین جموجههای محاسبات باجادی اسات کاه باهمنظاور

شاخصهای گیااهی مختلا اساتفاده مایکنناد کاه برخای از

محاسبه درصد پوشش گیاهی و وضعیت سب ینگی یاک منطقاه

مه ترین ونها شاخص ساطح بارگ ( ،)LAIشااخص تفاضال

طی دورههای مختل رشدی بهکاار مایرود و جشااجه شادت و

جرمالشدهی پوشش گیاهی ( )NDVIو شاخص تعادیلشادهی

ضع پوشش گیاهی در یک منطقه میباشد (رابطاه  .)2مقادار

گیاهی برای خاک ( )SAVIاست.

این شاخص بین  -2تا  +2متغیر بوده که هر چه به  2ج دیکتر

ماهواره سنتینل  2ماهواره ای مدار قطبی با دوره بازگشت 9
روزه و دارای  29باجد طیفی در محدودههای مرزی ،ماادونقرما

باشد بیاجگر پوشش گیاهی بیشتر و متراک تر است (علیوبادی و
همکاران.)2939 ،

ج دیک و مادونقرم طولموج کوتاه با توان تفکیک مکاجی ،20
 20و  30متری بوده که شامل دو ماهواره  Aو  Bمىباشد.
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شاخص سطح برگ ( )LAIکمیتای بادون واحاد باوده کاه
بهعنوان سطح کل برگ گیاه در واحد سطح زماین تعریا شاده
( )Comba et al., 2020و یکی از متغیرهای کلیدی اسات کاه
برای مطالعات گیاهی ماجناد عملکارد ،رشاد گیااه ،جاذب جاور،
تبخیر-تعرق و همچنین پاسخ گیاه به کودهاا و وبیااری باهکاار
میرود ( .)Liu et al., 2015محاسبه دقیق شاخص  LAIسبب
اف ایش دقت بروورد عملکرد ،تبخیر-تعرق و زیستتوده گیااهی
از طریق سنجشازدور و مدلسازی میشود (رضایی و همکاران،
 .)2939هرچند مطالعات صحرازی جتای قابل قبولی ارازه میدهد
لیکن به دلیل محدودیتهای اجرایی و تعداد باالی جموجاههاای
وزمایشی ،این کار ه ینهبر و زمانبر بوده و استفاده از مدلهاای
شبیهساز میتواجد جایگ ین مناسابی بارای مشاکالت جاشای از
مطالعات میاداجی باشاد .در تحقیقای کاه بخشانده و همکااران
( ،)2930با استفاده از دستگاه  AccuPARاججام دادجد شااخص
سطح برگ را برای گیاه گنادم باا اساتفاده از دو روش مساتقی
(جموجهگیری تخریبی) و غیرمستقی اجادازهگیاری کردجاد .جتاای
جشان داد که بین روش مساتقی و غیرمساتقی ازجظار ضارایب
معادله اختالف معنیداری وجود جدارد.

که در ون  predو  pnirبهترتیب مقادیر مربوط به باجد قرم و
مادونقرم ج دیک است.
در برخای مطالعااات بااا کاااربرد ها زمااان ساانجشازدور و
مدلهای عددی ،عملکرد گیاه بهخوبی بروورد شده است ( Leon

 .)et al., 2003طبق جتای بهدستومده در جنوب اس اجیا استفاده
از شاااخص  NDVIبهتاار از  LAIتواجساات عملکاارد گیااهی را
تخماین ب جاد ( .)Padilla et al., 2012شااخص تعادیلشاده
پوشاااش گیاااهی بااارای خااااک ( ،)SAVIهماااان شااااخص
تصحیح شدهی  NDVIاست .این شاخص اولین بار توسط هوته
در سال  2388ارازه شد و هدف از محاسبه ون به حداقل رساجدن
اثرات خاک پبزمینه بار روی سایگنالهاای پاوشاش گیااهی
بهوسیله ترکیب کردن فاکتور تنظی کننده خااک ( )Lباا معادلاه
 NDVIاست ( .)Huete., 1988ایان شااخص کاه از رابطاه 2
بهدست میوید ،اثرات خاک زمینه و رطوبت خاک را در شاخص
 NDVIکاهش میدهد.
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که در ون  Lفاکتور تصحیح بادون بعاد اسات .مقادار ایان

توجه به اینکه کشت برج در شامال کشاور از اهمیات ویاژهای

پارامتر برای پوشش گیاهی متراک  ،متوسط و ضعی باهترتیاب

برخااوردار اساات ،پااژوهش حاضاار باهاادف مقایسااه عملکاارد

 0/9 ،0و  2است.

اجدازهگیری شده برج رق هاشمی با مقاادیر شابیه ساازی شاده

جتای تحقیقات امینی بازیاجی و همکااران ( )2939حااکی از

توسط مدل  SWAPبا و بدون اساتفاده از تصااویر مااهوارهای

ون است که باا اساتفاده از تصااویر مااهوارهای و سانجشازدور

اججام شد .درجهایت کاربرد تصاویر ماهوارهای سنتینل  2در بهبود

میتوان جیاز واقعی وب گیاه را که متأثر از سطح کشت واقعای و

دقت شبیهسازی مدل  SWAPموردبررسی قرار گرفت.

الگوی کشت است ،تعیین کرد .یینگبین و با استفاده از تصاویر
ماهوارهای مادیب و لندست در شارایط اقلیمای سارد عملکارد

مواد و روشها

محصول برج را با استفاده از شاخص سطح برگ بروورد کردجد و

مشخصات منطقه پژوهش

به این جتیجه دست یافتند که عملکرد برج در شرایط سرد کمی

پژوهش حاضار در یکای از ما ارع شاالی اری باه مسااحت

کمتر از شرایط اقلیمی مرطوب میباشد همکاران ( Yingbin et

تقریبی  0330مترمربع در مؤسسه تحقیقات برج کشور واقاع در

.)al., 2010

شهر رشت با موقعیت جغرافیایی بین طول شارقی ً 03˚98 ΄90

با توجه به اینکه می ان عملکرد محصول به اثارات متقابال

تا ً 03˚98 ΄99و عار

شامالی ً 99˚22 ΄29تاا ً 99˚22 ΄29و

بین خاک ،وب ،گیاه و اتمسفر بستگی دارد ،مدلهای شابیهسااز

ارتفاع تقریبی  20متار پاایینتار از ساطح دریاا در ساال 2939

رشد گیاه تغییرات عملکرد محصول جاشی از تغییرات این عوامل

طراحی و اجرا شد .رق برج مورداستفاده در این پاژوهش رقا

را بااهخااوبی جشااان ماایدهنااد .ماادل  SWAPیااک ماادل

هاشمی بود .پب از وماده سازی زمین بهصورت دستی در تااریخ

وگروهیدرولوژی است که با در جظر گرفتن دادههای خااک ،وب،

 29اردیبهشتماه جشاءها به زماین منتقال و جشااکاری بافاصاله

اتمسفر و گیاه ،شبیهسازی و پیشبینی عملکارد محصاول را باا

کاشت  29ساجتیمتر اججام شد .جموجهگیاری از گیااه باهمنظاور

دقت مناسبی جسبت به اجدازه گیری م رعاه ای اججاام مایدهاد.

اجدازهگیری مقدار عملکرد اجدامهای مختل گیااه بارج (ریشاه،

صدوقی و همکاران ( )2939در پژوهشی امکان استفاده از مادل

ساااقه ،باارگ و شاالتوک) در زمااین موردمطالعااه در دو تکاارار

 VSMو تصاویر ماهوارهای برای تخمین عملکرد برج در استان

بهصورت کامالً تصادفی طی فصل رشاد اججاام شاد .در تااریخ

گیالن را بررسای کردجاد .جتاای ونهاا جشاان داد کاه تصااویر

 39/9/29برج م رعه پژوهشی به مرحلاه رسایدگی رساید و در

ماهوارهای از قابلیت مناسبی برای بروورد عملکرد برج بهعناوان

تاریخ  39/9/29اقدام به برداشت محصاول بارج شاد .پایش از

ورودی مدل  VSMبرخوردار باود .در پاژوهش دیگاری کاه از

برداشت محصول ،برای بررسی عملکرد برج تولیدشده اقدام باه

تصاویر ماهوارهای لندست برای تخمین  LAIبرج استفاده شاد،

جموجهبرداری از  9گوشه مختل زمین با استفاده از کاوادرات باا

جتای بیاجگر ون بود که دقت این روش بسته به میا ان پوشاش

ابعاد  2مترمربع شد .جموجاهبارداری از منااطقی اججاام شاد کاه

گیاهی و مرحله رشد متفاوت بوده بهطوریکاه در دوره ابتادایی

بیشترین مقدار تراک پوشش گیاهی را در م رعاه موردمطالعاه

شاااخص  NDVIو در مرحلااه پوشااش کاماال شاااخص SAVI

داشتند .مکان هندسی جقاط جموجهبرداری در محیط

رابطه خطی بهتری با شاخص ساطح بارگ داشاتند (رضاایی و

 10.6با تعری یک فضای مجازی متناسب با سیسات حقیقای

همکاران .)2939 ،در چند دهاه گذشاته اساتفاده از مادلهاای

زمین ،مشخص شدجد (شکل  .)2روجد کلی اججام پژوهش جی در

اگروهیدرولوژیک متعدد بهمنظور شابیه ساازی رشاد و عملکارد

شکل  2ارازهشده است.

گیاهان در مناطق مختل ایران ماورد ارزیاابی قرارگرفتاهاجاد و
جتای مطلوبی در مقایسه با وزمایشهای صحرایی داشته است .با

ARC GIS
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محاسبه شاخص سطح برگ

منتقل شدجد .مقدار سطح برگ متعلق به هر چارچوب اساتاجدارد

به منظور اجدازه گیری شاخص سطح برگ ،برداشت گیاه طی

بااا اسااتفاده از دسااتگاه سااطح باارگ ماادل lai-2000LiCOR

مرحله رشد بهصورت هفتگی و در دو تکرار با چارچوب استاجدارد

برحسب ساجتیمتر مربع بهدست ومد و با تبدیل ون به مترمربع و

 0/9متر در  0/9متر اججام شد .برای جلوگیری از لولاه شادن و

تقسی بر مساحت سطح سایهاجداز شاش بوتاه (ابعااد چاارچوب

کاهش سطح برگ ،جموجهگیاری در سااعات اولیاه روز اججاام و

استاجدارد) ،شاخص سطح برگ محاسبه شد.

جموجهها در داخل سطل وب قرارگرفته و بالفاصله به وزمایشاگاه

شکل  -1موقعیت جغرافیایي مزرعه مورد آزمایش و نقاط نمونه¬برداری در مؤسسه تحقیقات برنج کشور

شکل  -2نمای کلي روند انجام پژوهش حاضر

استخراج شاخصهای گیاهي از تصاویر ماهوارهای

تهیه و جهات اججاام تصاحیحات هندسای و رادیومتریاک و در
جهایت استخراج شاخصهای پوشاشهاای گیااهی وارد محایط

سنتینل 2
در این پژوهش تصاویر ماهوارهای سنتینل  2بارای مراحال

جرماف ار  ENVI 5.3شده و شاخصهای پوشش گیااهی شاامل

https://scihub.copernicus.eu

 NDVI ،LAIو  SAVIاستخراج شدجد .تاریخ اخذ تصاویر مورد

مختل رشاد از پایگااه داده

اثر بروز رسانی ماده خشک حاصل از مشاهدات زمينی و ماهوارهای بر شبيهسازی عملکرد برنج107 ...

استفاده و جی زمان جموجهبرداری از م رعه در جدول  2ارازه شده

جهت استخراج مقادیر ) Digital Number (DNشاخصهاای

است .الزم به ذکر است جهت اجتخاب بهتارین تصاویر ازلحاا

بهدستومده کلیه الیهها به سیست مختصاات

عدم ابرجاکی و بهمنظور باال بردن دقت تصاحیحات و پاردازش

 39اجتقال دادهشده و  GIS Readyشدجد .س ب مقادیر شاخص

تصاویر ،ج دیکترین تصاویر به زماان جموجاهبارداری از م رعاه

سااطح باارگ در جقاااط جموجااهباارداری بااا اسااتفاده از جاارماف ا ار

اجتخاب شدجد .پب از اساتخراج شااخصهاای پوشاش گیااهی

 ArcMap 10.6.1استخراج شدجد.

شماره تصویر
2
2
9
0
9
3
9
8
3
20

UTM-ZONE

جدول  -1تاریخ نمونهبرداری از مزرعه و تصاویر مورداستفاده در استخراج شاخصهای گیاهي
مختصات جغرافیایی جموجهبرداری
تاریخ اخذ تصویر
مراحل رشد
تاریخ جموجهبرداری
(یو تی ام)
سنتینل2
برج
از م رعه
993922 ،0228932
2939/09/09
رویشی
2939/09/09
993039 ،0228932
2939/09/20
رویشی
2939/09/23
993082 ،0228998
2939/09/29
رویشی
2939/09/23
993099 ،0228998
2939/00/00
زایشی
2939/00/02
993920 ،0228923
2939/00/03
زایشی
2939/00/03
993928 ،0228920
2939/00/20
زایشی
2939/00/23
993090 ،0228999
2939/00/20
زایشی
2939/00/29
993998 ،0228999
2939/09/09
رسیدگی
2939/00/90
993098 ،0228928
2939/09/08
رسیدگی
2939/09/03
993990 ،0228932
2939/09/29
رسیدگی
2939/09/20

در جدول  2ارازه شده است .پب ازاینکه اطالعاات موردجیااز

ورودی و خروجيهای مدل SWAP

دادههااای موردجیاااز در ماادل شاابیهساااز  SWAPشااامل

برای مدل  RETCفراه شد ،پارامترهای هیدرولیکی موردجیااز

اطالعااات خاااک ،وبیاااری ،پارامترهااای گیاااهی و دادههااای

برای زیر مدل خااکی مادل  SWAPبارای هار الیاه از خااک

هواشناسی است .ویژگی های فی یکی و شایمیایی اجادازهگیاری

م رعه موردپژوهش با استفاده از جرماف ار  RETCمحاسابه شاد

شااده در خاااک شااالی ار موردمطالعااه شااامل درصااد اجاا ای

(جدول .)9

تشکیلدهنده خاک ،ماده ولی و جرم ویژه ظاهری خاک بوده که
جدول  -2ویژگيهای فیزیکي و شیمیایي موردنیاز برای محاسبه پارامترهای هیدرولیکي خاک مزرعه

جرم ویژه ظاهری

ماده ولی

رس

(گرم بر ساجتیمتر مکعب)

سیلت

شن

(درصد)

بافت خاک

عمق خاک
(ساجتیمتر)

2/20

2/92

09

93

20

رسی

0-20

2/20

2/90

00

93

29

رسی

20-20

2/92

2/29

09

00

3

رسی سیلتی

20-90
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جدول  -3پارامترهای هیدرولیکي برآورد شده توسط مدل RETC

پارامتر αدر مدل ون گنوختن

پارامتر  nدر مدل
ون گنوختن

هدایت هیدرولیکی
اشباع

(یک بر ساجتیمتر)

رطوبت اشباع

رطوبت
باقیماجده

(ساجتیمتر بر روز)

عمق الیه
خاک
(ساجتیمتر)

0/0238

2/990

92/22

0/930

0/200

0-20

0/0200

2/980

90/02

0/922

0/033

20-20

0/0299

2/939

29/29

0/038

0/033

20-90

دادههای گیاهی شامل تاریخ کاشت ،گالدهای و رسایدگی
محصااول بااهترتیااب تاااریخهااای  39/00/29 ،39/02/29و

مقدار شوری وب وبیاری جی  2/32دسیزیمنب بر متر بود .تقوی
وبیاری در شکل  9ارازه شده است.

 ،39/09/29زمان کاشت تا سب شدن ،زمان الزم برای رسایدن

دادههای هواشناسی با گام زماجی روزاجه منطقه شامل تابش

به حداکثر رشد یا حداکثر پوشش گیااهی ،عماق ریشاه در دوره

خورشیدی ،دمای کمینه و بیشینه روزاجه ،درصد رطوبات جسابی،

اول رشد ،عمق جهایی ریشاه ،تاراک کاشات ،ضاریب گیااهی،

بارجدگی ،میاجگین سرعت باد در ارتفاع  2متری و تبخیار-تعارق

شاخص سطح برگ که بهصورت هفتگی اجدازهگیاری شاد ،وزن

مرجع میباشد که در پژوهش حاضر ایان پارامترهاا از ایساتگاه

تر و خشک اج ای گیاه (ساقه ،برگ ،ریشاه و خوشاه) و ارتفااع

سینوپتیک مرک تحقیقات هواشناسی کشاورزی رشات (مجااور

گیاه در فواصال  3روزه در مراحال مختلا رشاد گیااه اسات.

مؤسسه تحقیقات برج کشو) ،باه عناوان ج دیاکتارین و قابال

خالصه این اطالعات در جدول  0ارازه شده است.

اعتمادترین ایستگاه هواشناسی دریافت شد .می ان تابش روزاجاه

دادههای وبیاری شامل دبای وب وبیااری کاه باا اساتفاده از

جور خورشید با استفاده از مادل وجگساتروم و دادههاای سااعات

 WSCفلوم تیپ  9اجدازهگیری شد ،ارتفااع وب غرقااب در هار

وفتابی محاسبه گردید .میاجگین ماهاجه اطالعاات ماذکور بارای

دوره وبیاری با فواصل روزاجه ،مدتزمان هر وبیاری و مدتزماان

دوره رشد برج در سال زراعی مورد وزمایش در جادول  9ارازاه

غرقاب م رعه است .در پژوهش حاضر فواصال وبیااری پاب از

شده است.

کاهش مقدار وب بهاجدازه  2سااجتیمتار از ساطح خااک باوده و
جدول  -4خالصه اطالعات گیاهي طي دوره رشد برنج
وزن خشک اج ای گیاه (کیلوگرم بر هکتار)

ارتفاع گیاه
(ساجتیمتر)

ریشه

ساقه

برگ

خوشه

کاشت

39/02/29

0/099

90/90

20/09

23/22

0/39

0

پنجهزجی

39/09/08

2/230

98/20

30/90

90/39

90/00

0

گلدهی

39/00/29

2/222

02/00

39/00

202/90

90/00

0

خوشهدهی

39/00/20

2/889

208/00

093/9

2909/00

920/39

28/28

رسیدگی

39/09/29

0/303

232/00

932/0

0009/00

2023/32

9390/00

مرحله رشد گیاه

تاریخ

LAI
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مقدار آبياری (ميلی متر)

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

شکل  -3مقدار و زمان آبیاری در پژوهش حاضر
جدول  -5میانگین دادههای هواشناسي برای دوره رشد برنج در منطقه موردمطالعه در سال زراعي 1331

ماه

تابش خورشیدی
(کیلوژول بر مترمربع بر روز)

دمای
کمینه

دمای
بیشینه

حداقل
رطوبت
جسبی

(درجه ساجتیگراد)

حداکثر
رطوبت جسبی
(درصد)

میاجگین سرعت باد
در ارتفاع  2متری

بارجدگی

(متر بر ثاجیه)

تبخیر-تعرق مرجع
(میلیمتر)

اردیبهشت

23202/9

20/2

20/92

90/39

32/08

2/39

99/2

203/03

خرداد

23322/9

28/2

29/89

99/33

39/23

2/02

08/9

292/39

تیر

22900/8

22/39

99/99

99/92

32/90

2/09

90/8

239/02

مرداد

29829/0

22/98

92/93

30/23

39/20

2/08

38/9

220/80

پارامتر  PESTاستفاده شد که در ون پارامترهایی که بر مقدار

واسنجي مدل
برای استفاده از مدلهای شبیهسازی تحلیل حساسیت،
واسنجی و صحتیابی مدل ضروری میباشد .عمل واسنجی و
صحتسنجی بر اساس مقادیر اندازهگیريشده عملکرد
شلتوک ،بیوماس کل و مقدار ماده خشک طی دوره رشد
انجام شد .در این پژوهش ،نمونهبرداري در دو تکرار و در
هر تکرار  41نمونه طی فصل رشد برداشت شد .از دادههاي
اندازهگیري شده در تکرار اول براي واسنجی و از دادههاي
اندازهگیريشده در تکرار دوم براي صحتسنجی استفاده
شد .با یک تخمین اولیه از پارامترهای حساس ،مدل

SWAP

کالیبره و س ب با پارامترهای گیاهی و خاکی مشاهداتی مقایسه
شد .بهمنظور واسنجی مدل  SWAPاز مدل غیرخطی تخمین

خروجی دادهها و جی بر رشد گیاه تأثیر بس ایی دارد ،جظیر سطح
ویژه برگ ( ،)SLAشاخص سطح برگ در مرحله جواجهزجی
( )LAIEMو راجدمان مصرف جور ( )EFFاجتخاب شدجد .س ب
با مشاهدات صحرایی پارامتر عملکرد محصول برج مقایسه
گردید و از ضرایب واسنجی شده ون برای کالیبراسیون مدل
 SWAPاستفاده شد .این پارامترها طوري تعیین شدند که
نتایج شبیهسازي مدل ،کمترین خطا و بیشترین
سازگاري را با مقادیر اندازهگیريشده در مزرعه داشته
باشند (جدول .)3
بهمنظور ارزیابی و مقایسه مقدار ماده خشک و عملکرد
شلتوک اجدازهگیریشده و شبیهسازیشده با مدل  SWAPبا و
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بدون استفاده از تصاویر ماهوارهای از ومارههای ( R2ضریب
تبیین)( RMSE ،ریشه میاجگین مربع خطا)( nRMSE ،ریشه
میاجگین مربع خطای جرمال شده) و ( EFکارایی مدل) استفاده
شد (صدوقی و همکاران .)2939 ،بیان ریاضی این ومارهها به
شرح زیر است.
()9

2
̅
̅
𝑁∑
) 𝑃 𝑖=1(𝑂𝑖 − 𝑂 )(𝑃𝑖 −
]
𝑁 ̅ 2
̅ 2
𝑁∑
) 𝑃 𝑖=1(𝑂𝑖 − 𝑂 ) ∑𝑖=1(𝑃𝑖 −

[ = 𝑅2

∑𝑛𝑖=1(𝑃𝑖 − 𝑂𝑖)2 0.5
( = RMSE
)
𝑛

()0
2

()9

100 × (∑𝑛𝑖=1(𝑃𝑖 − 𝑂𝑖) 0.5
(
)
𝑛
= nRMSE
ō

) (∑𝑛𝑖=1(𝑂𝑖 − 𝑂̅ )2 − (𝑃𝑖𝑂𝑖)2

()3

2

) ̅𝑂 ∑𝑛𝑖=1(𝑂𝑖 −

= EF

که در ونها  piو  Oiبهترتیب مقادیر شبیهسازیشده و
اجدازهگیریشده n ،تعداد جموجهها

و̅𝑂

و

̅𝑃

میاجگین مقادیر

اجدازهگیریشده و شبیهسازی شده است .جهت اججام پردازش-
های الزم و محاسبات بر روی تصاویر ماهوارهای از جرماف ار
 ENVI 5.3و برای تهیه و استخراج جقشههای موردجیاز از
جرماف ار  ArcMap10.6.1استفاده شد .ه چنین برای استخراج
ضرایب هیدرولیکی خاک از جرماف ار  RETCو برای اججام
محاسبات وماری و ترسی گراف و جمودارها از جرماف ار

Excel

 2010استفاده شد.

جدول  -6ضرایب واسنجي تخمین زده شده توسط PEST
پارامتر حساس در مدل SWAP

اختصار

واحد

مقدار بهینه

شاخص سطح برگ در مرحله جواجهزجی

LAIEM

-

0/233

سطح ویژه برگ

SLA

-

0/002 -0/000

ضریب خاموشی برای پخش جور مرزی

KDIF

-

0/90

راجدمان مصرف جور

EFF

ژول بر مترمربع بر ثاجیه/کیلوگرم بر هکتار بر ساعت

3/00

حداکثر می ان هماجندسازی دی اکسید کربن

AMAX

کیلوگرم بر هکتار بر ساعت

92/92

مقدار ماده خشک اجدازهگیریشده و شبیهسازیشده با مادل

نتایج و بحث
در این پژوهش عملکرد شلتوک شبیهسازیشده با استفاده از

 SWAPطی دوره رشد در شکل  0جشاان داده شاده اسات .باا

ماادل  SWAPدر دو حالاات اسااتفاده از مقاادار ماااده خشااک

توجه به وزن مااده خشاک باهدسات وماده از مادل  SWAPو

اجدازهگیریشده در زمین و مقدار ماده خشک هفتگی بروورد شده

مقایسه ون با مقدار اجدازهگیریشاده طای دوره رشاد مایتاوان

SWAP

جتیجه گرفت که مدل با دقت باال و ضریب تبیین برابر باا 0/38

بررسی و س ب با عملکرد اجدازهگیاریشاده شالتوک در زماان

و  0/32بهترتیب بارای مرحلاه رویشای و زایشای ،مقادار مااده

برداشت مقایسه شد .با توجه به تغییرات عوامل متعدد در شرایط

خشک را تخمین زده و همبستگی بین دادههای اجدازهگیریشده

م رعهای ،به طورکلی ،جتای شبیهساازی عملکارد باا توجاه باه

و شبیه سازیشده بااال باوده اسات .همچناین مادل در مرحلاه

واسنجی مدل  ،SWAPمطلوب بوده است.

رسیدگی جی با دقت قابل قبولی ( )R2=0/82مقدار ماده خشاک

از تصاویر ماهواره سانتینل  2باه عناوان ورودی مادل

را تخمین زده است (شکل -0ب).
مقایسه ماده خشک اندازهگیریشده و شبیه سازی
شده با مدل SWAP
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الف

7000
6000

شبیه سازي شده

5000

اندازه گیري شده

4000
3000
2000

مقدار ماده خشک (کیلوگرم بر هکتار)

8000

1000
0

ب

4000
y = 0.4305x + 653.82
R² = 0.9273

3000

مرحله زایشی

2000
1000

مرحله رسيدگی

مقادیر شبیه سازي شده (کیلوگرم بر هکتار)

6000
5000

0
8000

شبیهسازی عملکرد و کارایی مصرف وب ذرت با استفاده از مدل
 SWAPدر شیراز جشان داد که در حالت کلی دقت این مدل
برای شبیهسازی پارامترهای موردجظر قابلقبول بود .پژوهش
حاضر با جتای مطالعات ون دام و مالیک (

Van Dam and

مدل  SWAPرا در شبیهسازی بیوماس کل و پاجیکول جشان

y = 1.1783x - 3327.2
R² = 0.824

6000

(جدول  .)9جتای پژوهش امیری و شیرشاهی ( )2933جی برای

 )Malik, 2003و سینگ ( )Singh, 2004جی که مناسب بودن

زمان

4000

 9/39تواجسته مقدار ماده خشک را با دقت باال تخمین ب جد

0

2000

مقادیر اندازه گیري شده (کیلوگرم بر هکتار)

دادجد ،ه راستا بوده است.
جدول  -1آمارههای محاسبهشده برای ارزیابي وزن ماده
خشک اندازهگیری شده و شبیهسازیشده توسط مدل SWAP
بدون استفاده از تصاویر ماهوارهای
R2

EF

nRMSE

RMSE
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شکل  -4مقایسه مقدار ماده خشک اندازهگیری شده و
شبیهسازیشده با مدل  SWAPبدون استفاده از تصاویر

برآورد ماده خشک با استفاده از معادله شاخصهاای
گیاهي برآورد شده از تصاویر ماهوارهای سنتینل 2

بهمنظور ارازه معادلهای برای تخمین مقدار مااده خشاک از
تصاااویر ماااهوارهای ساانینل  2از شاااخصهااای گی ااهی ،LAI
 NDVIو  SAVIاستفاده شد .در ابتدا رابطه بین مقادیر باروورد
شده هرکدام از شاخصهاای گیااهی جسابت باه مااده خشاک
اجدازهگیریشده مورد ارزیابی قرار گرفت (شاکل  .)9بار اسااس
جتای به دست ومده در ابتدای رشد برج  ،مقادار شااخص ساطح
برگ بروورد شده ک بوده و با اف ایش زمان در دوره رشد مقادار

ماهوارهای (الف) و همبستگي بین آنها در مراحل مختلف رشد

ون اف ایشیافته و به مقدار بیشینه خود رسیده و هنگام پر شادن

(ب)

داجهها سطح برگ جیا کااهش یافات کاه باا جتاای رضاایی و

جتای حاصل از وجالی شاخصهای وماری وزن ماده خشک

همکاران ( )2939همخواجی داشت.

شبیهسازیشده با مدل جسبت به مقادیر اجدازهگیریشده در

با توجه به رابطه غیرخطی که بین مقدار ماده خشک و

م رعه جی بیاجگر ون است که در مرحله رویشی مدل بهترین

شاخصهای گیاهی بروورد شده از تصاویر سنتینل  2وجود داشته

دقت را داشته و با مقدار  RMSEو  nRMSEبرابر با  29/02و

(شکل  ،)9معادله رگرسیون خطی چند متغیره (

Multivariate
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 )Linear Regressionزیر (معادله  )9بهدست ومد و مقدار ماده

همبستگی باالیی برخوردار بودهاجد .همچنین بر اساس شاخص-

خشک طی دوره رشد برج محاسبه شد.

های وماری محاسبهشده در هر سه مرحله رشدی ،مدل تواجسته

)Total dry mass (ton/ha) = exp ((0.152+0.52
)×(LAI+5.63) ×(NDVI-10.93) ×SAVI

() 9

با استفاده از اطالعات تصاویر ماهوارهای که بهعنوان ورودی
مدل  SWAPدادهشده بود مقدار ماده خشک را با دقت بسیار
باال و خطای ک ( R2<0/39و  )nRMSE>9شبیهسازی کند.

س ب مقادیر ماده خشک شبیهسازیشده توسط مدل با

همچنین ،مقادیر  EFجشان میدهد که مدل  SWAPبهروز

استفاده از اطالعات تصاویر ماهوارهای جسبت به مقادیر اجدازه-

شده با اطالعات تصاویر ماهوارهای از کارایی بسیار خوبی برای

گیریشده مورد ارزیابی قرار گرفت .همانطور که در شکل 3

شبیهسازی ماده خشک برخوردار بوده است.

مشاهده میشود مقادیر اجدازهگیریشده و شبیهسازیشده از
الف

ب
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شکل -5رابطه بین مقدار ماده خشک اندازهگیری شده با ( LAIالف) و  NDVIو ( SAVIب) برآورد شده از تصاویر ماهوارهای سنتینل
 2طي دوره رشد

جدول  -8آمارههای محاسبهشده برای ارزیابي وزن ماده خشک اندازهگیری شده و شبیهسازیشده توسط مدل  SWAPبا استفاده از
تصاویر ماهوارهای
nRMSE

RMSE

(درصد)

(کیلوگرم بر هکتار)
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EF
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شکل  -6رابطه بین مقدار ماده خشک اندازهگیری شده و شبیهسازی توسط مدل  SWAPبا استفاده از اطالعات تصاویر ماهوارهای سنتینل 2

مقایسه عملکرد شلتوک اندازهگیریشده و شبیهسازی

دادههای مشاهداتی و شبیهسازیشده عملکرد و کارایی مصرف

شده توسط مدل  SWAPبا و بدون استفاده از تصاویر

وب برج با استفاده از مدل  SWAPرا به ترتیب برابر با  0/90و

ماهوارهای

 0/30بهدست ووردجد .در تحقیق دیگری بهمنظور ارزیابی دقت

مقادیر عملکرد اجدازهگیریشده و شبیهسازیشده توسط

مدل  SWAPدر بروورد عملکرد برج  ،جتای جشان داد که

مدل  SWAPبا و بدون استفاده از اطالعات تصاویر ماهوارهای

همبستگی بسیار باالیی ( )R2<0/3بین دادههای اج ای عملکرد

طی دوره رشد گیاه در شکل  9جشان داده شده است .همانطور

اجدازهگیریشده برج

(ساقه ،ریشه ،برگ و شلتوک) و

که مشاهده میشود مقادیر شبیهسازیشده بدون استفاده از

شبیهسازیشده با مدل  SWAPوجود داشت (پندی و همکاران،

تصاویر ماهوارهای از دقت خوبی برخوردار بوده ،لیکن بر اساس

.)2938

ومارههای بهدستومده شبیهسازی عملکرد مدل  SWAPبا

در پژوهش حاضر مقدار عملکرد جهایی شلتوک که در سطح

استفاده از اطالعات مقدار ماده خشک بروورد شده از تصاویر

زمین بهصاورت مساتقی اجادازهگیاری شاد  0239/20و مقادار

ماهوارهای بهعنوان ورودی مدل از دقت باالتری برخوردار بوده

عملکرد شبیهسازیشده در دو حالت با و بدون استفاده از تصاویر

است (جدول .)3

ماهوارهای بهترتیب  0082/00و  9339/00کیلاوگرم بار هکتاار

موسوی و همکاران ( )2938در پژوهشی همبستگی بین

بهدست ومد.

جدول  -3آمارههای محاسبه شده برای ارزیابي دقت مدل  SWAPدر شبیهسازی عملکرد برنج با و
بدون استفاده از تصاویر ماهوارهای
nRMSE

RMSE

عملکرد شبیهسازیشده با مدل

(درصد)

(کیلوگرم بر

SWAP

هکتار)
202/20

با استفاده از تصاویر ماهوارهای

933/88

بدون استفاده از تصاویر ماهوارهای

EF

R2

0/33

0/33

2/00

0/38

0/39

9/39
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شکل  -1مقدار عملکرد شلتوک اندازهگیریشده و شبیهسازیشده توسط مدل  SWAPبا و بدون استفاده از تصاویر ماهوارهای سنتینل 2

وماره  R2بیاجگر جسبت پراکندگی بین مقادیر شبیهسازیشده

نتیجهگیری

و اجدازهگیریشده است و بر این اساس همبستگی بین مقادیر

در پژوهش حاضر کارایی مدل  SWAPدر شبیهسازی

اجدازهگیریشده و شبیهسازیشده توسط مدل  SWAPبا استفاده

عملکرد شلتوک برج در دو حالت اجدازهگیری مستقی ماده

از اطالعات تصاویر ماهوارهای بیشتر از حالت شبیهسازی بدون

خشک در زمین و مقدار ماده خشک بروورد شده از تصاویر

استفاده از تصاویر ماهوارهای بوده و درصد خطا جی در ون کمتر

ماهوارهای سنتینل  2بهعنوان ورودی مدل موردبررسی قرار

است .همچنین بر اساس وماره  EFکارایی مدل  SWAPبرای

گرفت .ابتدا مدل  SWAPبا استفاده از پارامترهای فی یکی که

شبیهسازی عملکرد جهایی شلتوک در حالت استفاده از اطالعات

بهطور مستقی اجدازهگیری شدجد ،مقدار عملکرد جهایی (شلتوک)

تصاویر ماهوارهای بیشتر از حالت شبیهسازی بدون استفاده از

را با دقت باال و  R2برابر با  0/39و  RMSEبرابر با 933/88

تصاویر ماهوارهای است .شیرشاهی و همکاران ( )2939در

کیلوگرم بر هکتار شبیهسازی کرد .س ب با ارازه بهترین و

تحقیقی بهمنظور بروورد عملکرد داجه و ارزیابی کارایی مصرف

مناسبترین معادله ،مقدار ماده خشک از تصاویر ماهوارهای

وب از مدل اگروهیدرولوژیک  SWAPاستفاده کردجد .بر اساس

سنتینل  2باهدف صرفهجویی در زمان و ه ینه و جی بدون ورود

شاخصهای وماری محاسبهشده برای بازه  20ساله  2993تا

به م رعه برای جموجهبرداری از گیاه بهدست ومد .جتای جشان داد

 RMSE 2983و  nRMSEکه به ترتیب  290کیلوگرم در

که استفاده از تصاویر ماهوارهای سنتینل  2برای شبیهسازی

هکتار و پن درصد گ ارش شد ،مدل  SWAPعملکرد محصول

عملکرد جهایی شلتوک در مدل  SWAPسبب بهبود دقت مدل

را با دقت قابل قبولی شبیهسازی کرد .در پژوهش دیگری

شده و مدل تواجست با دقت باالتر ( ) R2=0/33و

بهمنظور بررسی دقت مدل  SWAPدر شبیهسازی شاخص

( )RMSE=202/20و درصد خطای کمتری ()nRMSE=2/00

سطح برگ و عملکرد برج  ،جتای جشان داد که مدل  SWAPبا

عملکرد جهایی شلتوک را شبیهسازی کند .بهطورکلی جتای این

 RMSEو  R2برابر با  0/092و  0/33در مرحله واسنجی و

مطالعه جشان داد تلفیق سنجشازدور و مدل  SWAPسبب

مقادیر  0/299و  0/38در مرحله اعتبارسنجی قادر به شبیهسازی

بهبود دقت مدل در شبیهسازیشده و با کاهش خطا میتوان

رق هاشمی در دشت وستاجه-

عملکرد محصول را با دقت باالتر و ج دیکتر به شرایط واقعی

شاخص سطح برگ برج

کوچصفهان بود (حیدریان خلیلی.)2933 ،

بروورد کرد .با توجه به اینکه دادههای ماهوارهای با دقت باال
پارامترهای بیوفی یکی جظیر شاخص سطح برگ و مقدار ماده
خشک را بروورد میکنند ،استفاده از این اطالعات در مدلهای

اثر بروز رسانی ماده خشک حاصل از مشاهدات زمينی و ماهوارهای بر شبيهسازی عملکرد برنج111 ...

شبیهسازی سبب بهبود دقت متغیرهای دروجی در مدل میشود؛
بنابراین مدلهای کالیبره شده و بروزرساجی شده در مدیریت
بهتر فرایند تولید و عملکرد محصول ارجحیت داشته و در
ارزیابی عملکرد محصول در مقیاس م رعهای کاربرد دارد.
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Investigation the Effect of Observed and Estimated Dry Matter from
Satellite Imagery on the Accuracy of Hashemi Rice Yield Simulation Using
SWAP Model
A. Abdi1, S. Asadi Kapourchal2*, M. Vazifedoust3 and M. Rezaei4

Abstract
Predicting crop yields before harvest using simulation models and remote sensing technology is very
important in sustainable agricultural management. The objective of this study was to use Sentinel 2 satellite
images to improve the accuracy of SWAP model to simulate Hashemi rice yield in one of the research farms at
the Rice Research Institute of Iran. For this purpose, LAI, NDVI and SAVI indices were derived from satellite
images for growth period of plant. Also, leaf area index was measured directly and weekly at the field level and
compared with indices derived from satellite images to provide the best equation for estimating the amount of
dry matter. Then, using multivariate linear regression equation, the amount of dry matter was estimated from
satellite images and given as the input parameter in the SWAP model. Finally, the measured yield was compared
with the simulated values by the SWAP model with and without using satellite imagery. The results showed,
when measured dry matter was as the model input, the error of model was 3.93% equal to 396.88 kg/ha and the
model accuracy was acceptable (R2=0.95). but when the estimated dry matter from the satellite imagery was
modeled as input, the model simulated the yield value of paddy with R 2 equal to 0.99 and an error of 2.04%
equal to 241.20 kg/ha. Finally, based on the obtained results, updating the SWAP model using satellite imagery
improved the simulation accuracy and the model was able to simulate rice yield with higher accuracy.
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