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چکیده
یکی از مخاطرات اصلی در بخش کشاورزی ،استفادة بیرویه از کودهای نیتروژندار است .مصرف بییش از حید ایین
کودها عالوهبر افزایش هزینههای تولید ،سبب آلودگی محیط زیست و افزایش خطر برای سالمت انسیان مییشیود.
بهبود کارایی مصرف نیتروژن در گرو پایش وضعیت نیتروژن گیاه در مراحل مختلف رشد و اعمال مقدار کافی کیود
در زمان و مکان مناسب است .با توجه به ضرورت کیاهش مخیاطرات مصیرف بییروییۀ کودهیای نیتیروژندار ،ایین
پژوهش بهمنظور تشخیص تنش کود نیتروژن گیاه ذرت با استفاده از فناوری نوین ،سریع و غیرمخیرب سینشش از
دور چندطیفی هوایی با پهپاد انشام گرفت .آزمایش در یک مزرعۀ ذرت بهصورت طرح بلوکهای کامل تصیادفی در
چهار تکرار و چهار تیمار کود اوره در چهار سطح شامل کمبود (شاهد ،صفر درصد) ،محدودة بحرانیی ( 01درصید)،
حد کفایت ( 911درصد) و مقدار بیش از حد (سمّی 901 ،درصد) اجرا شد .کیود اوره همیراه بیا آب آبییاری در دو
مرحلۀ رشد هشتبرگی و ظهور گلآذین نر اعمال شد .در این مراحل از رشد گیاه ،تصویربرداری چندطیفی هیوایی
در محدودة طیفی مرئی-مادونقرمز نزدیک انشام گرفت .برای نمونهبرداریهای زمینی ،در هیر دو مرحلیۀ رشید ،از
هر تیمار  91بوته ذرت بهصورت تصادفی انتخاب شد .برای هر نمونیه ابتیدا مقیدار کلروفییل آن مشیخص و سیپ
مقدار نیتروژن از روش کشلدال تعیین شد و تصاویر پ از برداشت پردازش شیدند .شیاخصهیای پوشیشگییاهی
 GM ،CI ،MTVI2 ،NRI ، NDVIکه با سبزینگی گیاه ،مقدار کلروفیل و نیتیروژن آن میرتبط بودنید ،محاسیبه
شدند .تشزیهوتحلیل دادهها با استفاده از بررسی روابط متغیرهای شاخصهای تنش غلظت نیتروژن بیا کلروفییل در
برگ از طریق برازش مدلهای رگرسیون انشام گرفت .نتایج نشان داد که شاخصها بیا مقیدار نیتیروژن همبسیتگی
داشتند و شاخص  CIدر مرحلۀ رشد هشتبرگی با  R2 =1/88و شاخص  NRIدر مرحلۀ رشد ظهور گلآذین نر بیا
 R2 =1/11مناسبترین شاخصها برای تشخیص تنش نیتروژن بودند.
واژههای کلیدی :پهپاد ،تصویربرداری چندطیفی ،سنشش از دور ،کشاورزی دقیق ،کود نیتروژن ،مخاطرات.

* نویسندة مسئول ،تلفن11922782678 :

Email: momayeziir@gmail.com
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مقدمه
امروزه امنیت غذایی از دغدغههای اصلی مردم و دولتمردان در هر جامعه اسیت .امنییت غیذایی
بهمعنای اطمینان از دسترسی اقتصادی همۀ مردم به غذای کافی ،سالم و مغذی در همۀ اوقیات
بهمنظور داشتن زندگی سالم و فعال است [ .]6افزایش روزافزون جمعیت از یک سیو و محیدود
بودن منابع تولید از سوی دیگر و نیز ناآگاهی از دانش مخیاطرات [ ،]9،29امنییت غیذایی را بیا
مخاطرات جدی مواجه کرده است .در چنین شرایطی کیاراترین روش بیرای کیاهش مخیاطرات
مذکور ،افزایش بهره وری در تولید است .افزایش بهره وری با افزایش عملکرد و کاهش هزینه های
تولید امکان پذیر است و برای دستیابی به این هدف ،افزایش کاربرد دانیش و فنیاوری در تولیید
محصول های کشاورزی اجتناب ناپذیر است [ .]9از جملیه علیوم و فنیاوریهیای نیوین میدیریت
مزرعه به منظور افزایش بهره وری ،کشاورزی دقیق اسیت [ .]4کشیاورزی دقییق برپاییۀ فنیاوری
اطالعات و در چارچوب اصول توسعۀ پایدار ،بیا جمیع آوری و ذخییره سیازی اطالعیات مکیانی و
پردازش آنها بهمنظور مدیریت موضعی اراضی کشاورزی با هیدف کیاربرد نهیاده هیای تولیید بیه
مقدار الزم و در محل و زمان مناسب در همۀ مراحل تولید از تهیۀ زمین تیا برداشیت محصیول،
قابل اجراست [ .]99این فناوری عالوهبر استفادة بهینه از نهادههیا ،سیبب افیزایش بهیرهوری در
تولید میشود .کاربرد کشاورزی دقیق دامنۀ گستردهای از تشهییزات الکترونیکیی (شیامل انیوا
حسگر) ،اپتیکی (انوا طیفسنج ،دوربینهای دیشیتیال و دوربیینهیای چنیدطیفی ،ابرطیفیی،
حرارتی) ،رایانهها و نرمافزارهای رایانهای را در بر میگیرد .این فناوری نیازمنید سیامانههیایی از
جمله سامانۀ اطالعات جغرافیایی ،سامانۀ موقعیتیاب جهانی ،فناوری سینشش از دور فضیایی و
هوایی و فناوری نرخ متغیر است [ .]9با توجه به چالشهای عمدهای که جهان امیروز در زمینیۀ
آب ،غذا و آلودگیهای زیست محیطی و منابع انرژی با آن روبیهروسیت ،کشیاورزان نسیلهیای
آینده ناگزیر به این روشهای مدیریتی جدید روی خواهند آورد [.]0
یکی از مخاطرات اصلی در بخش کشاورزی استفادة بیرویه از کودهیای نیتیروژندار اسیت.
مصرف بیش از حد این کودها عالوهبر افزایش هزینههای تولید ،سبب آلیودگی محییط زیسیت،
افزایش آسیبپذیری محصول و افزایش خطر بیرای سیالمت انسیان (از جملیه شییو سیرطان)
میشود [ .]2بهبود کارایی مصرف نیتروژن راهبردی مهم برای تولید کشاورزی پایدار اسیت کیه
به عملکرد بهینه در ازای مصرف حداقل نهاده ها ،کاهش هدررفت نیتروژن و در نهاییت افیزایش
بهره وری منشر میشود [ .]9بهبود کارایی مصیرف نیتیروژن در گیرو پیایش وضیعیت نیتیروژن
محصول در مراحل مختلف رشد و اعمال مقدار کافی کود در زمان و مکان مناسب اسیت [.]99
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در حال حاضر دقیق ترین روش برای برآورد مقدار نیتروژن گیاه و تشویز کود الزم ،نمونه بیرداری
دستی از گیاه یا خاک و تشزیهوتحلیل آزمایشگاهی نمونههاست که ایین روش بسییار زمیانبیر،
هزینه بر و پرزحمت است [ .]94همچنین اسیتفاده از دسیتگاه کلروفییل سینج [ 9]SPADبیرای
برآورد مقدار کود براساس عدد کلروفیل دستگاه یک روش رایج برآورد نیاز کودی است [ .]29با
اینحال ،اندازه گیریها در این روش نقطه ای است و عدد به دست آمده نمییتوانید نشیان دهنیدة
مقدار کلروفیل برگها یا بوتههای دیگر باشد [ .]91با توجیه بیه پیامیدهای نیامطلوب ناشیی از
مصرف نامناسب کودهای نیتروژندار و محدودیتهای روشهای فعلی برای تعییین مقیدار کیود
نیتروژن مورد نیاز ،به کارگیری فنیاوری هیای نیوین ،سیریع ،و غیرمخیرب بیرای مصیرف بهینیۀ
کودهای نیتروژندار و افزایش کارایی آن ،ضروری بهنظر میرسد [ .]92در پژوهشهای فراوانیی
امکان کاربرد فناوری سنشش از دور بهعنوان یک روش مبتنی بر کشاورزی دقیق بیرای تعییین
وضعیت نیتروژن گیاه ارزیابی شده است [ .]28،99نتایج پژوهشها نشان میدهید کیه فنیاوری
سنشش از دور میتواند مقدار نیتروژن گیاه را تعیین کند [ .]94،29در سالهای اخیر ،با توسعۀ
پهپادها زیرساخت های جدیدی برای پایش محصول های کشاورزی ایشیاد شیده اسیت .پهپادهیا
نسبت به سکوهای دیگر سنشش از دور مانند ماهوارهها و هواپیماها ،از انعطافپیذیری بیشیتری
برای انشام عملیات برخوردارند [ .]91با استفاده از پهپاد میتوان تصاویر را با فاصلۀ زمیانی کیم،
قدرت تفکیک مکانی بیشتر و هزینۀ کمتر تهیه کرد [ .]91لی و همکیاران ( )2191از سیه نیو
دوربین نصبشده روی پهپاد برای برآورد وضعیت نیتیروژن در دو رقیم گنیدم اسیتفاده کردنید.
نتایج این پژوهش نشان داد که شاخص پوشش محصول 2همبستگی خیوبی بیا مقیدار نیتیروژن
رقمهای گندم دارد [ .]21روری و همکاران ( )2199تحقیقی را برای تشخیص سبزی و غلظیت
نیتروژن برگ ذرت با استفاده از یک دوربین دیشیتال انشام دادند .آنها همبسیتگی خیوبی بیین
مقدار کلروفیل و نیتروژن با ضریب تبیین  1/67بهدست آوردند و رابطیۀ نزدیکیی بیین سیبزی
برگ و غلظت نیتروژن گزارش کردنید [ .]24در پیژوهش زمیانالیه و همکیاران ( ،)2190بیرای
بررسی تحمل ذرت به تنش نیتروژن از تصویربرداری هوایی با پهپاد استفاده شید .نتیایج نشیان
داد که با استفاده از تصاویر چندطیفی هوایی میتوان مقدار نیتروژن خاک را تعیین کرد و تنش
نیتروژن را با استفاده از شاخص های پوشش گیاهی تشخیص داد .در این پژوهش ،شاخص نرمال
پوشش گیاهی 9همبستگی قوی با داده های زمینی داشت [ .]99کرینک و همکیاران ( )2197از
1. Soil-plant Analysis Development
2. Crop Coverage
)3. NDVI (Normalized Difference Vegetation Index
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تصویربرداری هوایی به وسیلۀ پهپاد برای برآورد تغییرات نیتروژن پوشش گییاهی ذرت ،اسیتفاده
کردند .نتایج نشان داد که پهپاد مشهز به حسگرهای فعال پوشش گیاهی ظرفییت خیوبی بیرای
دریافت دادههای مربوط به تنش نیتروژن گیاه (نسیبت بیه حسیگرهای غیرفعیال) دارد .در ایین
پژوهش همبستگی بین مقادیر نیتروژن گیاه و مدل ارائهشده 1/80 ،گزارش شیده اسیت.]91[
کرتی و همکاران ( )2191نیز از یک دوربین ارزانقیمت نصیبشیده روی پهپیاد بیرای بررسیی
وضعیت نیتروژن ذرت علوفه ای استفاده کردند .آنها دوربین های چنیدطیفی بیا قیدرت تفکییک
زمینی زیاد را برای برآورد نیتروژن با دقت زیاد پیشنهاد کردند .]90[ونگ و همکیاران ()2191
پژوهشی را برای بیرآورد ازت در دو محصیول زراعیی بیا اسیتفاده از پهپیاد مشهیز بیه دوربیین
چندطیفی انشام دادند .بر اساس نتایج به دستآمده ،امکان برآورد شیاخص  NNIبیا اسیتفاده از
تحلیل تصاویر چندطیفی وجود دارد [.]21
با توجه به ضرورت کاهش مخاطرات ناشی از مصرف بی رویۀ کودهای نیتروژن دار ،هدف این
پژوهش تشخیص تنش نیتروژن گیاه ذرت بهعنوان راهکاری برای تعییین نییاز کیودی گییاه بیا
استفاده از فناورین نوین ،سریع و غیرمخرب سنشش از دور چندطیفی هوایی با پهپاد است.
مواد و روشها
محل اجرای این پژوهش بخشی از یک مزرعۀ کشاورزی به مساحت تقریبی  801متیر مربیع در
روستای جوادآباد شهرستان ورامین در جنوب استان تهران با مختصات جغرافیایی  90درجیه و
 8دقیقۀ شمالی و  09درجه و  41دقیقۀ شرقی بود .موقعیت جغرافیایی زمین زراعی با اسیتفاده
از تصاویر ماهوارهای  Google earthدر شکل  9نشان داده شده است.

شکل  .1موقعیت جغرافیایی زمین زراعی اخذشده از تصاویر ماهوارهای Google earth
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برای تعیین خصوصیات فیزیکی -شیمیایی خاک ،نمونهبرداری به روش سلول شبکه از
عمق  1-91سانتیمتری خاک قبل از کشت مطابق نقشه بهطور تصادفی از نقاط مختلف داخل
کرتها جمعآوری و در یک نمونۀ مرکب با هم مخلوط شد .نمونۀ مرکب برای تشزیه به
آزمایشگاه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا-ورامین منتقل شد .مشخصات خاک
مزرعه ،روش و مقدار عناصر اندازهگیریشده در جدول  9ارائه شده است.
جدول  .1مشخصات خاک مزرعۀ پژوهشی
مشخصات
روش آزمایش
مقدار کمّی
متغیرها

نیتروژن کل

پتاسیم

فسفر

هدایت الکتریکی

()%

()mg.l-1

()mg.l-1

()dSm-1

کشلدال

فلیمفتومتر

اولسن

کنداکتومتر

pHمتر

9/9

491

91/4

9/60

7/61

pH

بافت خاک
هیدرومتری
لوم رسی

آزمایش بهصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تیمار کود نیتیروژن در چهیار تکیرار
انشام گرفت .براساس نتایج آزمون خاک ،در چهار سطح کود نیتیروژندار (کیود اوره) شیامل عیدم
مصرف (شاهد ،صفر درصد) 01 ،درصد (محدودة بحرانی) 911 ،درصد (حد کفایت) و مقدار بییش
از حد (سمّی 901 ،درصد) اجرا شد [ .]8در اجرای طرح ابتدا مقدار و جهت شیب زمین مشیخص
شد و پ از آن تکرارها (بلوکها) عمود بر جهت شیب در نظر گرفته شدند .اندازه و شکل کرتها
برحسب تعداد و طول ردیفهای توصیهشده به ابعاد  0/20×7متر ( 8ردیف کاشت به طول  7متر)
ایشاد شدند [ .]1هر کرت با دو ردیف نکاشت از کرت مشاور بیا فاصیله  9/0متیر جیدا شید .جیای
تکرارها به قید قرعه تعیین شد .نقشۀ اجرای طرح آزمایشی در شکل 2نشان داده شده است.

شکل  .2نقشۀ اجرای طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تیمار کود در چهار تکرار (شامل بدون مصرف
( ٪100 ،٪00 ،)٪0و )٪100
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ب یذر ذرت هیبرییید گییروه زودرس  )Gazda MTC( 401بییا دسییتگاه بییذرکار در عمییق 0-8
سانتیمتری با فاصلۀ ردیف  70سانتیمتر و فاصلۀ بین بوتهها  90سانتیمتر کاشته شد .مقدار بیذر
الزم  28/8کیلوگرم با تراکم  67111بوته در هکتار متناسب با سطح آزمایش در کیرتهیا کاشیته
شد .مزرعه بهروش نواری و مطابق مراحل رشد فنولوژیک ذرت آبیاری شد .بهمنظور تعیین مقیدار
آب و یکنواختی آبیاری در تکرارها و تیمارها در هر مرحله مقادیر آب بیا اسیتفاده از پارشیالفلیوم
اندازهگیری شد .مقدار کود اوره ( 46درصد نیتروژن) مورد نیاز ذرت برای اقلیم گرم براساس مدل
توصیۀ کودی پ از برآورد پتانسیل تولید و درصد نیتروژن کل موجود در خاک تعییین و سیپ
همراه با آب آبیاری در دو مرحله شامل یکدوم تیمارها در مرحلیۀ هشیتبرگیی و ییکدوم دیگیر
تیمارها در مرحلۀ ظهور گلآذین نر اعمال شد .نمونهبرداریهای زمینی و تصویربرداری چندطیفی
هوایی در زمانی که زاویۀ تابش خورشید متمایل به حالت قائم بود ،بیین حیدود سیاعت  99تیا 99
(آسمان صاف و بدون سایه) در دو مرحلۀ رشد شامل مرحلۀ هشتبرگی و مرحلۀ ظهور گیلآذیین
نر انشام گرفت [ .]97نمونهبرداریها و برداشت تصاویر هوایی با ثبت مراحل فنولوژیک و زمانیکیه
 01درصد گیاهان در هر کرت عالئم موردنظر (شامل زرد شیدن نیوک بیرگهیای پیایینی کیه در
امتداد رگبرگ میانی پیش میرود ،کاهش رشد ،کوتاه شدن و زردی بافیتهیای گییاهی) را نشیان
دادند بر مبنای سیستم جدید کدبندی بسیط دادهشیده  BBCHدر مراحیل هشیتبرگیی [ ]V8و
(پدیدار شدن نیمی از گلهای تاجی) [ ]VTانشام گرفت .در هر مرحله ابتدا تصویربرداری هوایی و
سپ نمونهبرداری زمینی انشام گرفت.
تصویربرداری چندطیفی هوایی از مزرعه با پهپاد در دو مرحلۀ رشد هشتبرگی و ظهور گیل
آذین نر در روز آفتابی و بدون ابر از ارتفا  911متر از سطح زمین انشیام گرفیت (شیکل  .)9از
یک دوربین چندطیفی مدل  ADC microساخت شرکت  Tetracam, Inc.,در محیدودة طیفیی
باند سبز ( 021-611نانومتر) ،باند قرمز ( 691-611نانومتر) و باند مادون قرمیز نزدییک (-111
 761نانومتر) ،بیا حسیگر  9/2 CMOSمگاپیکسیل ،تعیداد پیکسیلهیا  2148×9096و فاصیلۀ
کانونی  8/9میلیمتر برای تصویربرداری چندطیفی استفاده شد [.]1
پهپاد استفادهشده دارای تشهیزاتی از جمله بدنه ،موتورهای  ،DCکنتیرلگرهیای سیرعت و
بازوها ،باتری لیتیوم-پلیمیری ( 3300mAh- 11.1 V, Shanghai Danlions International Co.,
 ،)Shanghai, Chinaپایۀ قابل تنظیم دوربین ،رادیوکنترل و سیامانۀ خلبیان خودکیار ( NAZA
 )MV2بود [ .]91نو فایل بیرای ذخییرة  DCMدر نظیر گرفتیه شید و دوربیین روی وضیعیت
خودکار با فاصلۀ زمانی  0ثانیه در تصویربرداری تنظیم شد .نمونهای از تصاویر چندطیفی هوایی
برداشتشده در دو مرحلۀ رشد در شکل  4نشان داده شده است.

تشخیص تنش نیتروژن اضافی گیاه ذرت و مخاطرات آن با استفاده از تصویربرداری چندطیفی 961 ...

شکل  .3تصویربرداری چندطیفی هوایی از مزرعه با پهپاد

ب

الف

شکل  .4تصویربرداری چندطیفی هوایی از مزرعه ذرت با پهپاد در مراحل رشد الف :هشتبرگی و ب:
ظهور گلآذین نر

تصاویر چندطیفی هوایی بعد از برداشت و اسیتخراج تصیاویر از کیارت حافظیه دوربیین ،بیا
استفاده از نرمافزارهای  ENVI 5.4و  PixelWrench2پیشپردازش و پیردازش شیدند .تصیحیح
رادیومتری با استفاده از صفحۀ کالیبراسیون تفلون سفید انشام گرفیت .عملییات پییشپیردازش
تصاویر شامل تغییر فرمت تصاویر از  DCMبه  ،TIFFایشاد تصاویر رنگیی کیاذب میادون قرمیز-
قرمز-سبز از تصاویر خام سیاه-سفید ،تصحیح رادییومتری تصیاویر ،بیرش تصیاویر و جداسیازی
شیء از زمینه بود .شاخص های پوشش گیاهی متشکل از باندهای میادون قرمیز نزدییک ،قرمیز و
سبز مانند  GM ،CI ،MTVI2 ،NRI ،NDVIکه با سبزینگی گیاه ،مقدار کلروفیل و نیتروژن آن
مرتبط بودند ،محاسبه شدند .اطالعات شاخصهای محاسبهشده در جدول  2ارائه شده است.
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جدول  .2شاخصهای پوشش گیاهی بررسیشده برای تشخیص مقدار کلروفیل و نیتروژن
منبع

نام کامل شاخص

[]29

Normalized Difference
Vegetation Index
Nitrogen Reflectance
Index

رابطۀ ریاضی

شاخص

ردیف

NDVI

9

NRI

2

[]24

Modified Triangular
Vegetation Index2

MTVI2

9

[]27

Chlorophyll Index

CIgreen

4

[]96

Green Model

GM

0

[]90

برای نمونهبرداری زمینی 91 ،بوتۀ ذرت از هر کرت بهصورت تصادفی انتخاب شده و بوتههیا
از نزدیک سطح زمین بریده شدند .ابتیدا بیرگهیا از غبیار پیاک شیدند و پی از کالیبراسییون
دستگاه برای تمام برگهای هر بوته (غیر از برگهای ابتدایی و انتهایی بوته) ،شاخص کلروفییل
برگ با استفاده از دستگاه کلروفیلسنج  )Minolta Corp., Osaka, Japan( 502از هیر بیرگ از
ناحیۀ وسط برگ در حد فاصل رگبرگ اصلی و حاشیۀ برگ اندازهگیری شد .همچنین بهمنظیور
ثبت تغییرات سبزینگی گییاه ذرت در طیول دورة رشید در تیمارهیای مختلیف کیود نیتیروژن،
عالوهبر مرحلۀ هشتبرگی و ظهور گلآذین نر ،در مراحل رشد چهاربرگی ،ظهور کاکیل و تیاول
نیز کلروفیل برگها اندازهگیری شد.
برای تعیین مقدار نیتروژن نمونهها از روش کشلدال استفاده شد .ابتدا برگها از ساقهها جدا
و در آون با دمای  71درجۀ سانتیگراد بهمدت  48ساعت خشیک شیدند .سیپ نمونیههیا بیا
استفاده از ترازوی دیشیتال با دقت 1/9گرم وزن و از الک با میشهیای  9میلییمتیر عبیور داده
شدند .نمونه های پودرشیده در پالسیتیک قیرار داده شیده و بیرای تعییین مقیدار نیتیروژن بیه
آزمایشگاه تشزیۀ گیاه ارسال شدند [ .]99تشزیهوتحلییل دادههیا بیا اسیتفاده از بررسیی روابیط
متغیرهای شاخصهای تنش غلظت نیتروژن با کلروفییل در بیرگ از طرییق بیرازش میدلهیای
رگرسیون انشام گرفیت .همچنیین میدل هیای بیرآورد مقیدار نیتیروژن و تینش کیود براسیاس
شاخصهای پوشش گیاهی تحت مطالعه از طریق مدلهای رگرسیونی بیا اسیتفاده از نیرمافیزار
 SPSS24استخراج شدند .با مقایسۀ ضریب تبیین ( )R2در شاخصهای پوشیش گییاهی تحیت
مطالعه ،بهترین مدل برای تشخیص تنش نیتروژن در هر مرحله از رشد معرفی شد.

تشخیص تنش نیتروژن اضافی گیاه ذرت و مخاطرات آن با استفاده از تصویربرداری چندطیفی 979 ...

نتایج و بحث
تغییرات سبزینگی گیاه ذرت در طول دورۀ رشد در تیمارهای مختلف کود نیتروژن

میانگین تغییرات عددی کلروفیلسینج گییاه ذرت در هیر ییک از تیمارهیای کیود نیتیروژن در
مراحل مختلف رشد در شکل  0نشان داده شده است .ازآنشا کیه براسیاس نیتیروژن موجیود در
خاک (جدول  ،)9از ابتدای رشد ذرت تا مرحلۀ هشتبرگی ،کود نیتروژن در مزرعه توزیع نشید،
در همۀ تیمارها گیاه تا مرحلۀ هشتبرگی از مقیدار نیتیروژن موجیود در خیاک اسیتفاده کیرده
است .بنابراین ،مقدار کلروفیل تیمارها تقریباً مشابه تیمار شاهد بوده و مقادیر آنها بسیار به هیم
نزدیک است .در مرحلۀ رشد هشتبرگی ،با اعمال اولین مرحلۀ کوددهی ،مقدار سبزینگی گییاه
نسبت به مرحلۀ قبلی افزایش یافت .همچنین تیمارهایی که مقدار  901درصد میورد نییاز کیود
دریافت کردند ،نسبت به تیمارهایی که  911و  01درصد کود دریافیت کردنید ،عیدد کلروفییل
بیشتری داشتند .در مرحلۀ ظهور گلآذین نر با اینکه گیاه یک مرحلۀ دیگر کود دریافیت کیرد،
عدد کلروفیل کاهش یافت .با توجه به اینکه در این مرحله از رشد مقدار کود درییافتی بیهجیای
رشد رویشی و جذب در برگها صرف تشکیل ظهور گلآذین نر شد ،سبزینگی برگهیا کیاهش
یافت و کلروفیلسنج عدد کمتری را نشان داد .در مرحلۀ ظهور کاکیل بیه غییر از تیمیار شیاهد
اعداد کلروفیلسنج دوباره افزایش یافت .در نهایت با شرو مرحلۀ زایشی و تشکیل بیالل همیراه
با انتقال مواد از بخشهای دیگر برای پر شدن دانه (انتقال از منبع به مخزن) و نییز پییر شیدن
برگها ،سبزینگی برگها روند کاهشی داشت [ .]22این نتایج بیا یافتیههیای شییور و همکیاران
( )2199همخوانی دارد [.]26

شکل  .0تغییرات عدد کلروفیلسنج برگ ذرت در مراحل مختلف رشد (نگارندگان)1311 ،
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رابطۀ مقدار کلروفیل و نیتروژن گیاه در مراحل مختلف رشد

رابطۀ بین مقدار کلروفیل و نیتروژن برگ نمونهها ( 91نمونه از هر کرت) در شکل  6نشان داده
شده است .براساس شکل ،در مراحل رشد  V8و  VTبا افزایش مقدار کود نیتروژن توزییعشیده،
کلروفیل نمونهها بیشتر شد ،زیرا با افزایش کود دریافتی (تا حید بهینیه) ،سیبزینگی گییاه و در
نتیشه کلروفیل برگها افزایش یافت .همبستگی دادههیای کلروفییل و نیتیروژن در مرحلیۀ V8
برابر با  R2=1/ 17و در مرحلۀ  R2= 1/11 ،VTبهدست آمد.

شکل  .6رابطۀ مقدار کلروفیل و نیتروژن گیاه ذرت

همبستگی شاخصهای پوشش گیاهی با مقدار نیتروژن گیاه ذرت

انوا مدلهای رگرسیون خطی ،لگاریتمی ،توانی ،درجه دو و نمایی برای برآورد مقدار نیتیروژن
گیاه براساس شاخصهای پوششگیاهی در دو مرحلۀ رشید  V8و  VTدر جیدول  9ارائیه شیده
است .براساس جدول ،در مرحلۀ رشد هشتبرگی ،معادلۀ رگرسیون درجه دو بیا ضیریب تبییین
 1/86 ،1/67 ،1/77و  1/88بییهترتیییب بییرای شییاخصهییای  MTVI2 ،NRI ،NDVIو  CIدارای
بیشترین همبستگی برای برآورد درصد نیتروژن در بین دیگر مدلهای رگرسیونی بود .همچنین
برای شاخص  GMمعادلۀ توانی با ضریب تبیین  1/81بیشترین همبستگی را برای برآورد درصد
نیتروژن داشت .در مرحلۀ رشد  VTبرای شیاخصهیای  CI ،NDVIو  GMمعادلیۀ رگرسییونی
درجه دو با ضریب تبیین بهترتیب  1/70 ،1/84و  1/77دارای بیشترین همبستگی برای بیرآورد
درصد نیتروژن بود .همچنین برای شاخص  NRIو  MTVI2هر دو معادلۀ توانی و لگیاریتمی بیا
ضریب تبیین  1/11و  1/70بیش ترین همبستگی را برای برآورد درصد نیتروژن داشتند .باقری و
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همکاران ( )2199نشان دادند که  MTVI2شاخص مناسبی برای بیرآورد مقیدار نیتیروژن گییاه
ذرت است [.]94
جدول  .3مدلهای رگرسیونی برآورد مقدار نیتروژن گیاه براساس شاخصهای پوشش گیاهی در دو
مرحلۀ رشد  V8و .VT
V8
NDVI
*1N = 0.0007(NDVI) + 0.9812

VT
2
R
0.74

NDVI
N = 0.0001(NDVI )+ 0.9979

N = 0.0036ln(NDVI) + 0.9804

0.50

N = 3E-05(NDVI)2 + 0.0002(NDVI) + 0.9828

0.77

N = 0.9804(NDVI)0.0037

0.50

N = 0.0009ln(NDVI) + 0.9974
N = -2E-05(NDVI)2 + 0.0005
(NDVI)+ 0.997
N = 0.9974 (NDVI) 0.0009

)N = 0.9812e0.0007(NDVI

N = 0.0016 (NRI )+ 0.9612

0.74
2
R
0.65

)N = 0.9979e0.0001 (NDVI

N = 0.008ln(NRI) + 0.9591

0.48

N = 6E-05 (NRI) 2 + 0.0005 (NRI) + 0.9645

0.67

N = 0.9592 (NRI )0.0082

0.48

N = 0.0009ln(NRI) + 0.9964
N = -1E-05 (NRI) 2 + 0.0003
(NRI) + 0.9964
N = 0.9964 (NRI) 0.0009

)N = 0.9613e0.0016 (NRI

0.65
2
R
0.81

)N = 0.9969e0.0001 (NRI

NRI

MTVI2
N = 0.0014 (MTVI2) + 1.3178
N = 0.0082ln(MTVI2) + 1.3137
N = -8E-05 (MTVI2)2 + 0.0028 (MTVI2) +
1.3135
N = 1.3138 (MTVI2)0.0062
)N = 1.3178e0.001 (MTVI2
CI
N = 0.0035 (CI )+ 1.2193

0.80
0.86
0.80
0.81
2
R
0.85

N = 0.0209ln(CI) + 1.2088

0.84

N = -0.0002 (CI )2 + 0.0062 (CI) + 1.2112

0.88

N = 1.2091 (CI) 0.0168

0.84

)N = 1.2195e0.0028 (CI

0.84
2
R
0.63

GM
N = 0.3306 (GM) + 80.862
N = 2.2363ln(GM) + 79.385

0.79

N = -0.0348 (GM) 2 + 0.922 (GM) + 79.088

0.75

N = 79.416 (GM) 0.0271

0.80

)N = 80.859e0.004 (GM

0.63

NRI
N = 0.0001(NRI) + 0.9969

MTVI2
N = 0.0005(MTVI2) + 1.3242
N = 0.0035ln(MTVI2) +
1.3219
N = -3E-05 (MTVI2)2 + 0.0011
(MTVI2) + 1.3225
N = 1.3219 (MTVI2)0.0026

2
R
0.61

نو
خطی
لگاریتمی

0.84

درجه دو

0.75

توانی
نمایی

0.75

0.61
2
R
0.78
0.90
0.86

درجه دو

0.90

توانی
نمایی

0.78
2
R
0.59

خطی

0.75

لگاریتمی

0.64

درجه دو

0.75

توانی
نمایی

)N = 1.3242e0.0004 (MTVI2

0.59
2
R
0.67

N = 0.0405ln(CI) + 1.1981
N = -0.0006 (CI) 2 + 0.0166
(CI) + 1.1912
N = 1.1991 (CI) 0.0321

0.72

CI
N = 0.0068(CI) + 1.2189

)(CI

0.0054

N = 1.2192e

GM
N = 0.708 (GM) + 107.97
N = 4.1051ln(GM) + 106.12
N = -0.0269 (GM )2 + 1.1662
(GM) + 106.59
N = 106.28 (GM) 0.0362
)(GM

0.0062

N = 108.04e

* رابطۀ ریاضی مدل رگرسیون برآورد مقدار نیتروژن براساس شاخصهای پوشش گیاهی

نو
خطی
لگاریتمی

نو

نو
خطی
لگاریتمی

0.75

درجه دو

0.73

توانی
نمایی

0.67
2
R
0.75
0.69

نو
خطی
لگاریتمی

0.77

درجه دو

0.69

توانی
نمایی

0.75
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در شکلهای  7تا  ،99نمودار معادلههای رگرسیونی با بیشترین ضریب تبیین برای هر ییک
از شاخصها در هر دو مرحلۀ رشد  V8و  VTنشان داده شده است .براسیاس نتیایج ،در مرحلیۀ
رشد  ،V8شاخصهای  ،MTVI2 ،CIو  GMبیا ضیریب تبییین بیهترتییب  ،1/86 ،1/88و 1/81
مناسبترین شاخصها برای تشخیص تنش نیتروژن در گیاه ذرت بودند .شاخصهیای  NDVIو
 NRIبا ضریب تبیین بهترتیب  1/77و  ،1/67در رتبههای بعدی قرار داشتند .شاخصهیای ،CI
 ،MTVI2و  GMهمگی از باندهای مادون قرمز نزدیک و سیبز بیرای تشیخیص تینش اسیتفاده
میکنند که هر دو باند با سبزینگی گیاه و مقدار نیتروژن آن در ارتباط است .در پژوهش بیاقری
و همکاران ( )2199شاخص  MTVI2با ضریب همبستگی  1/87بهعنوان شاخص مناسب بیرای
9
برآورد مقدار نیتروژن در گیاه ذرت معرفی شد .این شاخص نو اصالحشدة شاخص مثلث گیاه
است که براساس پژوهشهای متعدد انشامگرفته با رنگ گییاه و کلروفییل آن همبسیتگی قیوی
نشان داده است .شاخص  NDVIبهعلت اینکه متأثر از بازتابندگی خاک اسیت ،در مرحلیۀ رشید
هشتبرگی بهعلت ضعیف بودن پوششگیاهی و تأثیر بازتاب خاک بر تصویر ،همبستگی کمتری
نسبت به شاخصهای دیگر داشته است [ .]92در مرحلۀ رشد  ،VTشاخصهای  NDVI ،NRIو
 GMبا ضریب تبیین بهترتیب  ،1/84 ،1/11و  1/77در رتبههای اول تا سوم قرار دارند .با توجه
به اینکه در این مرحله از رشد ،پوشش گیاهی بهعلت دریافت یک مرتبیه کیود بیشیتر ،افیزایش
رشد داشت و سطح مزرعه را فراگرفت و از طرفیی سیبزینگی آن افیزایش و اثیر خیاک کیاهش
داشت ،چنین نتیشه ای به دست آمد .شیور و همکاران ( )2199نشان دادند که شیاخص NDVI
با ضریب تبیین  ،1/81قادر به برآورد مقیدار نیتیروژن محصیول ذرت بیود [ .]26بیهطیور کلیی
براساس نتایج میتوان گفت شاخص  CIدر مرحلۀ رشد هشتبرگی و شیاخص  NRIدر مرحلیۀ
رشد ظهور گل آذین نر مناسبترین شاخصها برای تشخیص تنش نیتروژن بهدست آمدند.

شکل  .7برآورد مقدار نیتروژن گیاه ذرت در مراحل رشد  V8و  VTبا شاخص NDVI
1. Triangular Vegetation Index
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شکل  .8برآورد مقدار نیتروژن گیاه ذرت در مراحل رشد  V8و  VTبا شاخص NRI

شکل  .1برآورد مقدار نیتروژن گیاه ذرت در مراحل رشد  V8و  VTبا شاخص MTVI2

شکل  .10برآورد مقدار نیتروژن گیاه ذرت در مراحل رشد  V8و  VTبا شاخص CI
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شکل  .11برآورد مقدار نیتروژن گیاه ذرت در مراحل رشد  V8و  VTبا شاخص GM

نتیجهگیری
با توجه به ضرورت کاهش مخاطرات ناشی از مصیرف بییروییۀ کودهیای نیتیروژندار و قابلییت
فناوری سینشش از دور هیوایی بیهعنیوان روشیی نیوین ،سیریع ،و غیرمخیرب بیرای تشیخیص
تغییرپذیریها ،این پژوهش به منظور تشخیص تنش نیتروژن گیاه ذرت بهعنوان راهکاری بیرای
تعیین نیاز کودی گیاه انشام گرفت .نتایج کلی این پژوهش عبارتاند از:
 مقدار کلروفیل و نیتروژن گیاه با افزایش مقدار کود نیتروژن اعمالشده در هیر دو مرحلیۀرشد افزایش یافت .گیاهانی که تحت تنش نیتروژن قیرار گرفتنید ،مقیدار نیتیروژن و کلروفییل
کمتر نسبت به گیاهان غیر تنشدیده دارند.
 در مرحلۀ رشد هشتبرگی ،معادلۀ رگرسیون درجیه دو بیا ضیریب تبییین ،1/67 ،1/77 1/86و  1/88بییهترتیییب بییرای شییاخصهییای  MTVI2 ،NRI ،NDVIو  CIدارای بیشییترین
همبستگی برای برآورد درصد نیتروژن در بین دیگر مدلهای رگرسییونی بیود .همچنیین بیرای
شاخص  GMمعادلۀ توانی بیشترین همبستگی را برای برآورد درصد نیتروژن داشت.
 در مرحلۀ ظهور گلآذین نر برای شاخصهای  CI ،NDVIو  GMمعادلۀ رگرسیونی درجهدو با ضریب تبیین بهترتیب  1/70 ،1/84و  1/77دارای بیشترین همبستگی برای برآورد درصد
نیتروژن بود .همچنین برای شاخص  NRIو  MTVI2هر دو معادلۀ توانی و لگاریتمی بیا ضیریب
همبستگی  1/11و  1/70بیشترین همبستگی را برای برآورد درصد نیتروژن نشان دادند.
 براساس نتایج ،در مرحلۀ رشد هشتبرگی ،شاخصهیای  ،MTVI2 ،CIو  GMبیا ضیریبهمبستگی بهترتیب  ،1/86 ،1/88و  1/81مناسبترین شاخصها برای تشخیص تنش نیتیروژن
گیاه ذرت بودند.
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 با توجه به نتایج بهدستآمده روش سنشش از دور چندطیفی هوایی قابلیت کافی را بیرایتشخیص تغییرپذیری و تنش در کود نیتروژندار گیاه ذرت در منطقه و شیرایط تحیت بررسیی
دارد.
سپاسگزاری
این مقاله از رسالۀ دکتری تخصصی مصیوب دانشیکدة کشیاورزی دانشیگاه آزاد اسیالمی واحید
ورامین-پیشوا استخراج شده است .نویسندگان مقاله مراتیب قیدردانی را از آقیای دکتیر فرشیاد
قوشچی مدیر محترم گروه و همچنین استادان محترم گروه زراعت تحصیالت تکمیلی دارنید .از
مؤسسۀ تحقیقات فنی و مهندسیی کشیاورزی بابیت تیأمین تشهییزات تصیویربرداری هیوایی و
راهنماییهای علمی و فنی تشکر میشود .همچنین از آقایان مهندس ذاکیری (مسیئول محتیرم
آزمایشگاه دانشگاه) ،مهندس تاجیک و مهنیدس حمیدرضیا ابراهیمیی بیرای همکیاری در ایین
پژوهش و بهویژه از آقای مهندس محمد حاجیان برای تأمین زمین زراعی و ارائۀ تشارب ارزنیده
صمیمانه سپاسگزاری میشود.
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