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  دهيچک

  
 از ياريبس توجه مورد ينگيسبز شاخص صيتشخ در مناسب سرعت و دقت ليدل به GreenSeeker حسگر از استفاده راًياخ

 امکان و ينگيسبز شاخص يريگ اندازه در حسگر نيا تيقابل يبررس ،پژوهش نيا ياصل هدف است. گرفته قرار کشاورزان
 ريتصو پردازش روش به ها يکانوپ يها برگ کل سطح مقدار ،پژوهش نيا در .است متداول يها روش به نسبت آن ينيگزيجا

 نيب يمناسب يهمبستگ ،جينتا ليتحل با آمد. دست هب G-R خاک، از ياهيگ يکانوپ يجداساز تابع نيبهتر و شد يريگ اندازه
 از آمده دست به شاخص دو نيا نيب که داد نشان جينتا ).=۸۴/۰R2( آمد دست به ها يکانوپ ييباال سطح و ينگيسبز شاخص

 يمناسب تيقابل حسگر نيا و رددا وجود )R2=۸۲/۰( يمناسب يهمبستگ SPAD-502 مدل سنج ليکلروف دستگاه و حسگر نيا
 يسطح مواد از حاصل يخطا مربعات نيانگيمه شير ،يسطح يآل مواد اثر يبررس در دارد. اهيگ ينگيسبز مقدار يريگ اندازه در
که هر  ييآنجااز  د.نندار حسگر يخروج بر يتوجه قابل ريثأت مواد نيا دهد يم نشان که آمد دست به ۰۴۸/۰ حسگر يخروج بر

ن يدست آمده در اه ن مدل بيقرمز و مادون قرمز هستند بنابرا يفيدر محدوده باند ط يا ژهيبازتاب و يکدام از محصوالت دارا
 توان يمدر انتها ر محصوالت الزم است به طور جداگانه مدل مربوطه استخراج گردد. يسا يپژوهش تنها مختص ذرت بوده و برا

 در يمناسب تيقابل ،رديگ قرار استفاده مورد اهيگ ينگيسبزه دور در اگر GreenSeeker حسگر که کرد يريگ جهينت نيچن
 در اهانيگ يپوشش سطح نيب يمناسبه سيمقا توان يم آنه ليوس به و داشت خواهد اهيگ ينگيسبز و برگ کل سطح سنجش
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  مقدمه
 يها روش از يکي ،)N( تروژنين مصرف مقدار يساز هيبهن
 فتوسنتز نديفرا بهبود و محصول عملکرد شيافزا در مهم
 محصول، عملکرد شيافزا يبرا است. يزراع اهانيگ

 مورد اي و مجاز حد از شتريب کود است ممکن کشاورزان
 با کود کنواختي و شتريب مصرف کنند. مصرف اهيگ ازين
 يول ؛کند کشاورز نصيب را يشتريب درآمد تواند يم نکهيا

 شيافزا باعث است نشده مصرف نهيبه صورت به نچو
 تواند يم ،گريد طرف از و شود مي ها مصرف نهادهه نيزه

 .باشد داشته بر در را يبارانيز يطيمح ستيز يها خسارت
 شيافزا بر عالوه تروژنين کوده نيبه تيريمد ،نيبنابرا
 يطيمح ستيز مخرب اثرات ،محصول يفيک و يکم دعملکر

 اساس بر تروژنين قيدق مصرف رساند. خواهد حداقل به را
 مورد يها حل راه از نظر مورد مکان و زمان در اهيگ ازين

 ).Miao et al., 2007( است آن مصرف تيريمد يبرا نظر
 مورد تروژنين زانيم صيتشخ مخرب يها روش از استفاده

 و زحمت داشتن ليدل به کجلدال) (روش خاک اي اهيگ ازين
 رشد مختلف فصول در مزارع تيريمد يبرا اد،يزه نيهز
 يبرا روش نيا از توان ينم و ستين صرفه به مقرون اهيگ
 گسترده يها بخش يبرا و کود يا لحظه و يمکان تيريمد
 جمله از ،سنج ليکلروف دستگاه برد. بهره مزارع از

 تروژنين مقدار آنه ليوس به توان يم که است ييها دستگاه
 نيا با .کرد تيريمد يا منطقه و مخرب ريغ صورت به را

 نقطه به هنقط است الزم نکهيا ليدل به آن از استفاده ،حال
 زحمت پر ،کرد يريگ اندازه را ها برگ يرو ليکلروف مقدار
 Yao et( ستين استفاده قابل زين بزرگ  مزارع يبرا و است

al., 2012.(   
 عنوان به ،)NDVI(٣نرمال ينگيسبز  پوشش شاخص
 استفاده مورد اهانيگ متسال يابيارز يبرا مهم يشاخص
 شاخص دور هرا از که ينور يها روش در رد.يگ يم قرار

 فيط دو يريگ اندازه با ،شود يم دهيسنج ياهيگ پوشش
 مقدار خاص يها موج طول در کينزد فروسرخ و قرمز

NDVI به که ييها هدستگا نيتر مهم از .دوش يم محاسبه 
 به توان يم ،رديگ يم قرار استفاده مورد يتجار صورت

GreenSeeker و Crop Circle از دو هر در که کرد اشاره 
 يها موج طول در مختصر يليخ اختالف با يول روش کي

 با البته د.گرد يم محاسبه NDVI مقدار شده، يريگ اندازه
-ACS مدل Crop Circle دستگاه در راًياخ که يا توسعه

                                                             
1- Normalized Difference Vegetative Index 

 باند دو يجا به دستگاه نيا در ،است شده انجام 470
 باند ۶ از يريگ بهره نامکا ک،ينزد فروسرخ و قرمز معروف

 و nm٦٥٠ ( قرمز )،nm٥٥٠ ( سبز )،nm ۴۵۰( يآب يفيط
nm( ٤قرمز لبه )،٦٧٠nm ۷۳۰( کينزد فروسرخ و )nm 
 باند سه از توان يم زمان هم طور به و اردد وجود )<۷۶۰
 ليدل به قرمز لبه باند از استفاده کرد. استفاده يفيط

 ها، رنگدانه و ليکلروف سطح راتييتغ هب شتريب تيحساس
 شود يم استفاده تروژنين تيوضع صيتشخ يبرا شتريب
)Li et al., 2012.( ينور حسگر در GreenSeeker زين 

 از استفاده با نرمال ينگيسبز پوشش شاخص مقدار
 در شود. يم يريگ اندازه کينزد فروسرخ و قرمز يهاباند

 GreenSeeker دستگاه از استفاده با که هياول های پژوهش
 و NDVI شاخص نيب تعيين بيضر مقدار ،شد انجام
 .ديگرد گزارش ۹۱/۰ ،گندم محصول در ليکلروف يمحتوا

 شاخص با NDVI شاخص نيب يکينزد ارتباط ،همچنين
   ).Lan, 2009( است شده گزارش يکانوپ کل سطح

 تروژنين مقدار نيتخم در GreenSeeker حسگر از استفاده
 و تاس گرفته قرار يابيارز مورد برنج و گندم محصول
 با گندم در يانرژ مصرف راندمان که داد نشان ها يبررس
 دايپ بهبود %۱۵ تا ينور يحسگرها از يريگ بهره
 نيب تعيين بيضر ،برنج مورد در ،همچنين است. هکرد

 دست به ۷۹/۰ يکانوپ سطح و ليکلروف يبازتاب شاخص
 در گرفته انجام مطالعات بر عالوه .)Cao et al., 2013( آمد

 باند هدمحدو در هم پژوهش نيچند ،قرمز لبهه محدود
 ,.Raun et al( است شده انجام ينگيسبز شاخص يبرا سبز

2001; Yao et al., 2012.(  
 سالمت صيتشخ امکان ينگيسبز مقدار صيتشخ بر عالوه

 چه هر است. ريپذ امکان دستگاه نيا از استفاده با زين اهيگ
 در بازتاب درصد شيافزا با ،باشد شتريب ينگيسبز مقدار
 مقدار قرمز، باند بازتاب کاهش و کينزد فروسرخه محدود
 که ييآنجا از شد. خواهد شتريب نرمال ينگيسبز شاخص
 يکانوپ موجود تروژونين کود مقدار با ينگيسبز مقدار

 نيا يريگ اندازه با ،نيبنابرا دارد؛ يميمستقه رابط ياهيگ
 قابل يراحت هب منطقه آن در محصول تيوضع شاخص،
  ).Walsh, 2015; Heege, 2015( است ييشناسا
 ستمياکوس طيشرا از مهم شاخص کي ،برگ سطح شاخص
 هچرخ تعرق، فتوسنتز، با آن اديز ارتباط ليدل هب و است
 يها مدل در ياصل ريمتغ مغذي، مواد و کربن تعامل

                                                             
2- Red edge 
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 ).Deng et al., 2006( شود يم محسوب يطيمح ستيز
 نديافر رلکنت يبرا معمول طور به ،برگ سطح شاخص
 به و برگ سطح از ،عمده طور هب و رود يم کار هب اهيگ رشد
 يجا به .است شده ليتشک ساقه و شاخه از اندك، طور

 سطح آن در که ميمستق و متداول يها روش از استفاده
 راًياخ د،وش يم يريگ اندازه بر زمان و ميمستق روش به برگ

 مانند يکيکترونلا يها دستگاه کمک به برگ سطح شاخص
SunScan )UK .,Ltd Devices T-Delta( اي و 
 در معموالً .است يريگ اندازه قابل گريد مشابه يها دستگاه
 اهانيگ برگ يتمام سطح ،برگ سطح شاخص يريگ اندازه
 يول ؛شود يم يريگ اندازه مربع متر کي در واقع
 و ريگ وقت اريبس يدست روش به سطح شاخص يريگ اندازه
 دستگاه بودن گران ليدل به ،يطرف از و است زحمت پر

 يسادگ به آنه يته ،برگ سطح شاخص يريگ اندازه
 روش ژه،يو بيضرا از استفاده ليدل به و يستن ريپذ امکان

 از يکي ،گريد طرف از شود. ينم محسوب يقيدق
 را آن توان يم که يزراع محصوالت در مهم يها شاخص

 پوشش شاخص کرد، برگ سطح خصاش نيگزيجا
 با شاخص مقدار آن در که است نرمال ينگيسبز
 به توجه با .ديآ يم دست به ينگيسبز مقدار يريگ اندازه

 در ببازتا از استفاده با GreenSeeker دستگاه نکهيا
 با را خصشا ک،ينزد فروسرخ و قرمزه محدود

 ؛کند يم محاسبه يرگشتب يها بازتاب از يريگ نيانگيم
 در GreenSeeker حسگر از حاصل شاخص مقدار ،نيبنابرا

 مقدار با تواند يم ينگيسبز بر عالوه ن،يزم سطح واحد کي
 .باشد داشته ميمستقه رابط زين )ياهيگه تود( يکانوپ سطح
 نيب اي رابطه افتني ،پژوهش نيا يصلا هدف ،نيبنابرا

 يخروج و نيدورب از حاصل يها برگ يکل سطح شاخص
GreenSeeker نيا تيقابل يبررس ،زين گريد هدف و است 

 امکان و يکانوپ برگ ليکلروف يريگ اندازه در حسگر
  باشد. يم سنج ليکلروف دستگاه يجا به آن کردن نيگزيجا
  

  ها روش و مواد
 در واقعه مزرع در ذرت اهيگ يروبر  حاضر پژوهش
 پژوهش اهداف به جهتو با گرفت. انجام نايس يبوعل دانشگاه

 يها بخش در دستگاه، از آمده دست به يها دادهه سيمقا و
 و انتخاب مرجع عنوان به محل نيچند كه بود الزم مختلف

 ليدل نيهم به رد.يگ انجام محل نيا با نقاط ريسا سهيمقا
 و وسط ن،ييپا در متر ۱۰ طول به محصول از فيرد چهار

 نظر در مرجع يها محل عنوان به و انتخاب مزرعه يباال
 مورد کود که هستند يمناطق مرجع، يها محل شد. گرفته

 يکافه انداز به رشده ياوله مرحل در منطقه نيا در اهيگ ازين
 ريسا نبتوا تا شود يم داده قرار اهيگ ارياخت در ازين مورد و

 تيقابل به بردن يپ يبرا کرد. سهيمقا ها محل نيا با را نقاط
 يها محل انتخاب ،NDVI شاخص يريگ اندازه در دستگاه
 در راتييتغ نيشتريب که شد مانجا ينحو به يريگ اندازه
 باشد. داشته وجود حسگر از حاصل شده خوانده يها داده
 مورد يندبايد صورت به مزرعه مناطق يتمام ،نيبنابرا
 و متوسط حاصل، کم يها محل و ندگرفت قرار يابيارز

 از يريگ اندازه ۲۰ حدود و شدند يبند دسته مناسب
 ريمقاد يريگ اندازه با زمان هم گرفت. انجام لفمخت مناطق
NDVI حسگر توسط GreenSeeker، از يريگ بهره با 
 )Canon PowerShot A460 -5MP( تاليجيد نيدورب
 و پژوهش هدف به توجه با .شد گرفته زين مربوط ريتصاو
 کل سطح شاخص با NDVI شاخصه سيمقا امکان
ه انداز با سنجش مورد يها محله انداز كه بود الزم ،يکانوپ
 گرفتن از بعد ،نينابراب باشد. کساني شده گرفته ريتصو
 داشتن نگه با NDVI شاخص متوسط مقدار ها، بوته ريتصو
 بر آن دادن رکتح و هيثان ۱۰ مدت به يريگ اندازه ديکل
 عمل يطور دستگاه نيا شد. يريگ اندازه محصول يرو
 و هيثان در نمونه نيچند يريگ اندازه با که کند يم

 شانن را نيانگيم NDVI مقدار ها، آن از يريگ متوسط
  رسد. يم حداقل به يريگ اندازه يخطا ،جهينت در و دهد مي

  

  
  مزرعه در آن يريکارگ هب نحوه و Greenseeker حسگر - ۱ شکل
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 ,GreenSeeker (Trimble, California ينور حسگر

USA, Handheld-500) قابل يدست صورت به که 
 قرمز مادون امواج فرستادن با ،)۱ (شکل است نقل و حمل

)nm ۷۷۴( قرمز و )nm ۶۵۶( ها   آن بازتاب افتيدر و
 استفاده با را NDVI شاخص مقدار ژه،يو يحسگرها توسط

 مقدار .)Heege, 2015( کند يم محاسبه )۱(ه رابط از
 است cm ۱۲۰-۶۰ نيب اهيگ سطح از دستگاه نيا ارتفاع
 يمتر يسانت ۸۰ ارتفاع از ها داده يتمام پژوهش نيا در که

  .ندشد يورآ جمع
)۱                                   (    =                             
 يريگ اندازه در GreenSeeker حسگر تيقابل يبررس يبرا
 از مطمئن، رجعم با آنه سيمقا و ينگيسبز شاخص زانيم

-Japan, Konica Minolta, SPAD( سنج ليکلروف دستگاه
 نسبي غلظت دستگاه نيا د.يگرد استفاده زين )502

 در برگ از كرده عبور نور مقدار اساس بر را برگ كلروفيل
 جذب كه nm ۹۴۰ فروسرخ و nm ۶۵۰ قرمز موج طول دو

 .کند يم يريگ اندازه دارد، تفاوتها   آن در كلروفيل
 و آبي و قرمز موج طول دو در كلروفيل جذب بيشترين

 موج طول در و است سبز موج طول در جذب نيكمتر
 Coste et( ندارد وجود جذبي هيچ كلروفيل قرمز مادون

al., 2010(. از بعد ل،يکلروف شاخص يريگ اندازه يبرا 
 يتمام ليکلروف شاخص مقدار ،NDVI شاخص يريگ اندازه
  د.يگرد يريگ اندازه ها بوته تيرو قابل و ييباال يها برگ
 با )ياهيگه تود يپوشش( يکانوپ سطح شاخص يبررس

 اثر حذف يبرا گرفت. انجام تاليجيد نيدورب از استفاده
 ارتفاع کي از ها عکسه هم ها، يبردار عکس سطح اندازه

 سطح يدارا ها عکسه هم ،نيبنابرا شدند. گرفته کساني
 ،نظر مورد بخش از عکس گرفتن از بعد .باشند يم کساني

 کمک به نظر مورد يها بوته NDVI شاخص متوسط مقدار
 به يبردار عکس ارتفاع همان از و GreenSeeker دستگاه
 کمک به شده گرفته يها عکس پردازش و آمد دست
 نيا در گرفت. انجام )Matlab V.10( متلب افزار نرم

 مقدار يبررس با ابتدا برگ، سطح يريگ اندازه يبرا ،پژوهش
 سطوح يرو رب )B( يآب و )R( قرمز ،)G( سبز يباندها

 به توجه با .دش دايپ نظر مورده آستان خاک، سطح و اهيگ
 و قرمز يباندها در يکم اختالف خاک سطح يروبر  نکهيا

 اختالف نيا برگ سطح يرو رب ،يطرف از و دارد وجود سبز
ه (رابط يا ژهيو هآستان کردن دايپ با ،جهينت در است؛ اديز
 برگ سطوح يتمام کردن جدا امکان G-R تابع يبرا ))۲(

 به برگ سطح از ينقاط در يطرف از .آمد وجود هب خاک از
 داشتند وجود يرنگ ديسف نقاط ،ديخورش رنو انعکاس ليدل
 يواقع نيتخم در را ييخطاها ،يريگ آستانه از بعد که

 با مشکل نيا رفع يبرا .نددآور  وجود هب برگ سطح
 برگ سطح جز زين نقاط نيا ن،يانگيم لتريف از يريگ بهره
 ينريبا ريتصو کي به ،يينها ريتصو .ندشد گرفته نظر در
 ارزش ،خاک سطح يبرا که بيترت نيا به ؛ديگرد ليتبد
 با .شد داده اختصاص کي ارزش ،برگ سطح يبرا و صفر
 سطح برها   آن ميتقس و ها برگ سطح يعدد ريمقاد جمع
 شاخص عنوان به که آمد دست به يشاخص ر،يتصو کل

 يابيارز در شد. گرفته نظر در يکانوپ يها برگ ييرو سطح
 بيضر از استفاده بر عالوه ها، شاخص نيب ارتباط

 )RMSE( خطا مربعات نيانگيمه شير مقدار ،يهمبستگ
 متفاوت ها يريگ اندازه واحد كه آنجا از د.يگرد محاسبه زين

 نرمال ها داده ابتدا RMSE محاسبه يبرا ،نيبنابرا ؛ندبود
 محاسبه خطا مربعات نيانگيمه شير ،سپس و شدند
 y=x خط به نرمال يها داده چه هر خطا يابيارز در د.يگرد
 بودن مناسب نشانگر ،رنديگ قرار آن يرو اي و باشند کينزد
  است. مدل

)۲(   ( , ) =  0                      ( , ) <   1                      ( , ) ≥   

 سطح در کسليپ هر ينريبا مقدار ،g(x,y) ،)۲ه (رابط در
 سطح يجداساز در نظر مورد تابع ،f(x,y) ؛ديجد ريتصو
 يجداسازه آستان مقدار زين ،T و ؛برگ سطح از خاک

   .هستند
 حسگر يخروج بر گذار ريثأت موارد از گريد يکي

GreenSeeker، خاک سطح در ياهيگ يايبقا حضور 
 عدد زانيم بر است ممکن مواد نيا که ييآنجااز  ؛باشد يم

 و تابع انتخاب با ،نيبنابرا .باشند گذار ريثأت شده خوانده
 ،اهيگ از خاکه نيزم حذف يبرا مناسبه آستان مقدار

 ياهيگ يايبقا اثر شد يسع ،)۳ شکل از B ريتصو (همانند
  شود. گرفته نظر در زين خاک

 
  بحث و جينتا
 مرجع نوار عنوان به محل دو شد، اشاره قبالً هک چنان هم
 و ديگرد نييتع کنترل نقاط عنوان به مزرعه داخل در

 با مطلوب تيوضع باها   آن سهيمقا و نقاط ريسا يبررس
 NDVI شاخص .گرفت انجام مرجع نوار نيا از يريگ بهره
 در مزرعه داخل )F تا B( نقاط ريسا و )A( مرجعه نقط

   است. شده داده نشان ۲ شکل
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 مقدار ،است شده داده نشان ۲ شکل در که يطور همان
NDVI ه رابط )يستيزه (تود يکانوپ سطح زانيم با
 به ؛باشد يکانوپ سطح از ياسيمق تواند يم و رددا ميمستق
 ،يکانوپ سطح جهينت در و برگ سطح شيافزا با که يطور

 سبز، سطوح توسط سطح از ياعظم بخش پوشش ليدل به
 شتريب زين کينزد فروسرخ يبرگشت امواج توسطم زانيم

  شد. خواهد شتريب زين NDVI شاخص ،جهينت در و شده

 

    
A                                                                          NDVI=0.73 B                                                                          NDVI=0.66 

    
C                                                                          NDVI=0.5 D                                                                          NDVI=0.55 

    
E                                                                          NDVI=0.18 F                                                                          NDVI=0.29 

   )Fتا  B( مزرعه در موجود نقاط ريسا و )A(مرجع نقطه  NDVI شاخص ريمقاد - ۲ شکل
  

  پردازش تصوير
از آنجايي که تمامي تصاوير از ارتفاع يکساني گرفته شدند؛ 

هاي تصاوير، مقياس دقيقي از  بنابراين، اندازه سطح برگ
شاخص سطح رويي کانوپي است. همان طور که در شکل 

است، روش به کارگرفته شده در اين  نشان داده شده ۳
هاي قابل رؤيت را با  پژوهش توانست سطح کل برگ

 ۲، با نگاهي به شکل همچنيناسبه کند. تخمين خوب مح
، Cشود که در بعضي از تصاوير، مانند تصوير  مشاهده مي

ها و به دليل نزديکي  به دليل انعکاس نور از سطح برگ
هاي مربوط به جداسازي  باندهاي قرمز، آبي و سبز، تابع

خوبي کار نکردند و در تخمين سطح  سطح خاک از بوته، به
بيشتري حاصل گرديد؛ ولي با استفاده از برگ، خطاهاي 

خوبي حل گرديد و  فيلتر مناسب ميانگين، اين مشکل به
، نشانگر آن است که فيلتر ۳تصاوير موجود در شکل 

شده توانايي خوبي را در جداسازي سطح  ميانگين طراحي
  برگ از خاک دارد.
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ها تنها تعداد محدودي از  البته با توجه به مقادير پيکسل
ها توانستند سطح برگ را از خاک جدا کنند که از بين  تابع
ها   آناشاره کرد که در  2G-Rو  G-Bتوان به  ميها   آن

به دست آمد.  ۵۲/۰و  ۷۱/۰به ترتيب  تعيينمقدار ضريب 
برگ  در پژوهشي که به بررسي وضعيت نيتروژن

رنگي انجام گرفت  پردازش تصاوير از استفاده با چغندرقند
)Ahmadi Moghadam et al., 2009 بين مدل سطح ،(

ها رابطه مناسبي پيدا شد  خاکستري و مقدار کلروفيل برگ

)۷۹/۰R2=2گيري از تابع  که با بهرهي)؛ در حالG-R مقدار ،
به دست آمد. البته تفاوت در مقدار  ۹۳/۰ تعيينضريب 
بيشتر به اين ها   آناين پژوهش با گزارش  تعيينضريب 

شده  در آزمايشگاه و شرايط کنترلها   آندليل است که کار 
هاي حاصل از اين پژوهش  انجام گرفت؛ در حالي که داده

در شرايط واقعي و وضعيت مختلف پوشش سطحي خاکي 
  انجام گرفت. 

 

    

    

    
  ريتصو پردازش از استفاده با ريتصاو برگ سطح يريگ اندازه - ۳ شکل

 

 سطح شاخص با NDVI شاخص نيب ارتباط يبررس يبرا
 کل سطح شاخص مزرعه مختلف نقاط در ،يکانوپ ييرو
 ،داشتند وجود نيدورب ريتصو در که ييها بوته يبرا
 داد نشان ها داده ليتحل از حاصل جينتا شد. يريگ ندازها

  متوسط مقدار و ريتصو يکانوپ ييرو سطح شاخص نيب که
 تعيين بيضر مقدار با يمناسب يهمبستگ NDVI شاخص

۸۴/۰R2= مختلف، يها تابع نيب از .)۴ (شکل دارد وجود 
 قرمز و سبز ريمقاد در اديز اختالف ليدل به G-R تابع
 شکل در داد. نشان يمناسبه جينت ،ها بوته از يعاره منطق

 سطوح شاخص و نرمال ينگيسبز شاخص نيب ارتباط ،۴
 داده نشان G-R تابع از يريگ بهره با يکانوپ ييرو

 ارتباط است، شده داده نشان که گونه همان است. شده

A 

C 

B 



  ٤٧                                                               ١٣٩٦/ پاييز و زمستان ٢/ شماره ٦هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

 وجود يکانوپ کل سطح و NDVI يها شاخص نيب يمناسب
  .دارد

  

 سطح شاخص  و نرمال ينگيسبز شاخص نيب ارتباط - ۴ شکل
  يکانوپ کل

 
 کل سطح شاخص بر خاک سطح ياهيگ يايبقا ريثأت

  يکانوپ
 خشک يها بوته اي هرز علف يکم مقدار يدارا خاک سطح
 شاخص مقدار بر دنتوان يم که است شيپ ساله شد

NDVI يبرا ،جهينت در ذارند.بگ ريثأت شده يريگ اندازه 
 شاخص مقدار ،آمده دست به جينتا بر عامل نيا اثر يبررس
 يايبقا يحاو يعني ،طيشرا دو هر در نرمال ينگيسبز
 در شد. يريگ اندازه ياهيگ يايبقا بدون و يسطح ياهيگ

 هک داد نشان جينتا ،ياهيگ يايبقا يدارا سطوح اثر يبررس
 حسگر، يخروج بر خاک ياهيگ يايبقا از حاصل يخطا
 ۵ شکل در که طور انهم .است NDVI ۰۵/۰ از کمتر
 ينچندا ريثأت يسطح ياهيگ يايبقا ،است شده داده نشان
 و است نداشته NDVI شاخص شده يريگ اندازه مقدار بر
 يسطح ياضاف مواد از حاصل ١خطا مربعات نيانگيمه شير
 يايبقا نوع به توجه بدون ،نيبنابرا .است نييپا اريبس
 توان يم ،يقبل يها سال کشت از حاصل ياهيگ

 است الزم البته داد. انجام نانياطم با را ها يريگ اندازه
 مورد زين خاک نوع اثر ،يسطح ياهيگ يايبقا بر عالوه
 مقدار اگر که صورت نيا به ؛رديگ قرار توجه
 باشد، کساني مزرعه دو در شاخص شده يريگ اندازه
 را NDVI ينگيسبز شاخص با متناسب يکود يها هيتوص
 و گرفت نظر در کساني صورت به مزرعه دو يبرا توان ينم

 گرفته نظر در زين ها مزرعه خاک انعکاس اثر است الزم
  شود.

  

                                                             
1- Root-mean-square error 

  
 GreenSeeker حسگر از حاصل يها داده نيب ارتباط - ۵ شکل
  يسطح ياهيگ يايبقا پوشش نبدو و پوشش با سطح دو در

  
 NDVI شاخص با ليکلروف شاخص سهيمقا
 يريگ اندازه در GreenSeeker حسگر تيقابل يبررس در

 ،SPAD سنج ليکلروف با آنه سيمقا و ينگيسبز شاخص
 NDVI شاخص نيب است)  شده داده نشان ۶ شکل در(

 يستگبهم سنج ليکلروف دستگاه و حسگر از حاصل
 نيا که آمد دست به ۸۲/۰ تعيين بيضر مقدار با يمناسب
 نيتخم در GreenSeeker حسگر خوب تيقابل نشانگر ،امر

 به که يا مشابه پژوهش در .است اهيگ ينگيسبز مقدار
 گل يها برگ يرو بر NDVI و SPAD شاخص يبررس

 گزارش ۹۷/۰ تعيين بيضر مقدار ،گرفت انجام يشمعدان
ها   آنه شد گزارش تعيين بيضر بودن اديز علت که ديگرد
 مربوط شگاهيآزماه شد کنترل طيشرا و طيمح به توان يم را

 ريپذ امکان يواقع طيشرا و مزرعه در امر نيا که دانست
  .)Wang et al., 2012( ستين
  

  
 GreenSeeker حسگر از حاصل NDVI شاخص سهيمقا - ۶ شکل

  SPAD دستگاه از حاصل ليکلروف شاخص مقدار با
  

y = 0.7987x - 0.1381 
R² = 0.841 

RMSE=0.16 
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  يريگ جهينت
 GreenSeeker حسگر يريکارگ هب امکان ،پژوهش نيا در
 قرار يبررس مورد يکانوپ سطح شاخص يريگ اندازه يبرا

 ييرو سطح از شده گرفته ريتصاو از استفاده با .گرفت
 سطح يجداساز تابع نيبهتر که داد نشان جينتا ،يکانوپ
 ،تابع نيا از يريگ بهره با که است G-R تابع خاک، از برگ

 يهمبستگ يکانوپ کل ييرو سطح و NDVI شاخص نيب
 حاصل جينتا ،همچنين آمد. دست به )=R2 ۸۴/۰( يمناسب

 و ياهيگ يايبقا با دهيپوش سطح دو در حسگر يخروج از
 يچندان اثر يسطح ياهيگ يايبقا که داد نشان آن، بدون
 يخطا مقدار و ندارد NDVIه شد يريگ اندازه شاخص بر

 دست به ۰۵/۰ از کمتر اکخ سطح يآل مواد از حاصل
 سنج ليکلروف دستگاه از يريگ بهره با ،يطرف از آمد.

SPAD، يريگ اندازه در متداول و مطمئنه ليسو عنوان به 
 با آنه سيمقا و اهيگ ينگيسبز شاخص و ليکلروف زانيم

 نيب که داد نشان جينتا ،GreenSeeker يمجاورت حسگر
 تعيين بيضر با يمناسب يهمبستگ شاخص دو نيا

۸۲/۰=R2 در حسگر نيا ييتوانا به توجه با و رددا وجود 
 تواند يم لهيوس نيا ،ينگيسبز شاخص عيسر يريگ اندازه
 .باشد زين شاخص نيا سنجش يبرا يمناسب نيگزيجا
 ،NDVI شاخص يريگ اندازه با که دهد يم نشان کل جينتا

 به و داشته وجود يکانوپ سطح شاخص يريگ اندازه امکان
 يکانوپ ييرو سطح نيب يمناسبه سيمقا توان يم آنه ليوس
 يريگ اندازه با داد. انجام مختلف زارعم و طيشرا در اهانيگ

 از حاصل جينتا يبررس و مختلف اهانيگ يکانوپ شاخص
 يبرا يقبول قابل نيگزيجا را روش نيا توان يمها   آن

 اناهيگ برگ سطح شاخص سنجش در مرسوم يها روش
 نسبت دستگاه نيا بودن ارزان ليدل به ،يطرف از و داد قرار
 يريگ اندازه در تواند يم حسگر نيا ،سنج ليکلروف به

 قرار استفاده مورد سنج ليکلروف يجا هب ينگيسبز شاخص
 .رديگ
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