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پايش وضعيت آبی درختان زيتون به روش تصويربرداري حرارتی
4

پدرام شعاع ،1عباس همت ،*2رسول اميرفتاحی ،3مهدي قيصري

 .1دانشجوي کارشناسي ارشد ،گروه مهندسي مکانيک ماشينهاي کشاورزي ،دانشکدۀ کشاورزي ،دانشگاه صنعتي اصفهان
 .2استاد گروه مهندسي مکانيک ماشينهاي کشاورزي ،دانشکدۀ کشاورزي ،دانشگاه صنعتي اصفهان
 .3دانشيار دانشکدۀ مهندسي برق و کامپيوتر ،دانشگاه صنعتي اصفهان
 .4استاديار گروه مهندسي آب ،دانشکدۀ کشاورزي ،دانشگاه صنعتي اصفهان
(تاريخ دريافت – 1394/1/22 :تاريخ تصويب)1394/2/1 :

چکيده
بهمنظور کاهش مصرف آب در بخش کشاورزي ،روشهايي با عنوان کمآبياري ،با اعمال سطح مشخصي از تنش آبي
پيشنهاد ميشود .مديريت و کنترل دقيق سطح تنش آبي اعمالشده به گياه ،براي جلوگيري از افت شديد محصول،
ضروري است .روشهاي مرسوم اندازهگيري تنش آبي ،مانند هدايت روزنهاي ،وقتگير است و به نيروي متخصص و تکرار
زياد نياز دارد .دماي سطح برگ يا کانوپي ميتواند شاخصي از هدايت روزنهاي يا سطح تنش آبي باشد ،ولي عوامل
محيطي نيز نقش بهسزايي در دماي کانوپي دارند .با مقايسۀ دماي کانوپي با دماي دو مرجع مصنوعي تر و خشک در
شاخص تنش آبي گياه ( )CWSIاز تأثير عوامل محيطي کاسته ميشود .ترموگرافي روشي نوين در اندازهگيري دما به
صورت غيرتماسي است که دماي گياه را بدون دخالت در فعاليت برگها خارج ميکند .هدف اصلي اين پژوهش استخراج
شاخص تنش آبي گياه با تصاوير ترموگرافي و بررسي توانايي آن در پيشبيني هدايت روزنهاي است .بدين منظور از
درختان زيتون در پنج سطح کم آبياري و از هر سطح سه درخت ،تصويربرداري شد .مراجع تر و خشک نيز براي اين
منظور طراحي و در ميدان ديد دوربين قرار داده شد .نتايج نشان داد که اين شاخص بهخوبي قادر به پيشبيني هدايت
روزنهاي ( ) R2=0/83درخت زيتون است.
کليدواژگان :ترموگرافي ،تنش آبي ،دماي کانوپي ،شاخص تنش آبي گياه ،هدايت روزنهاي.

مقدمه

*

کمبود آب شيرين از بزرگترين چالشهايي است که بشر در
سالهاي اخير با آن روبرو شده است .کشاورزي بزرگترين
مصرفکنندۀ آب شيرين است .به عبارت ديگر اين بخش حدود
 80تا 90درصد آب شيرين استحصالپذير را استفاده ميکند،
ولي در بهترين شرايط نيز به راندمان بااليي نخواهد رسيد
( .)Hamdi et al., 2003از جديدترين راهکارهاي کاهش مصرف
آب در بخش کشاورزي ،استفاده از روشهاي کمآبياري است.
هنگامي که آب انتقالي به گياه کمتر از نياز آبي گياه (تبخيرـ
تعرق روزانه )ET ،باشد ،گياه دچار سطحي از تنش آبي خواهد
شد .با اعمال سطوح مشخص و دقيقي از تنش آبي ،ميتوان
کاهش بسيار کمي در توليد محصول و در پي آن ،افزايش
راندمان مصرف آب (نسبت مقدار عملکرد محصول به آب
مصرفي) يا به اختصار  WUEرا انتظار داشت ( costa et al.,

* نويسندۀ مسئولahemmat@cc.iut.ac.ir :

 .)2007زيتون از گياهان مقاوم به خشکي است که اخيراً با
افزايش نياز بازار با توجه به تأثير زيتون در افزايش سالمت و
امکان رشد در مناطق خشک و نيمهخشک و شرايط سخت
جوي ،با استقبال زيادي در جهان روبرو شده است ( Caruso et
 .)al., 2013عالوه بر اين ،اعمال سطوح مشخصي از تنش قبل از
برداشت ميوه موجب افزايش کيفيت روغن زيتون ميشود
( .)Agam et al., 2013بنابراين پايش وضعيت آبي گياه براي
اعمال سطوح مشخصي از تنش آبي ،کمک شاياني به مديريت
هرچه بهتر آبياري و افزايش کيفيت محصول ميکند.
روشهاي مرسوم پايش وضعيت آبي گياهان را ميتوان به
روشهاي خاکمبنا ،با اندازهگيري پتانسيل يا محتواي آبي
خاک ،روشهاي گياهمبنا مانند پتانسيل يا محتواي رطوبتي
برگ ،و روشهاي فيزيولوژيکي ازقبيل هدايت روزنهاي و جريان
شيرۀ گياهي تقسيم کرد .از مشکالت اين روشها ميتوان به
زمان و هزينۀ باالي الزم براي نمونهگيري کافي و درنتيجه
دستيابي به وضعيت کلي گياه بهدليل زمانبربودن اين
آزمايشها اشاره کرد (.)Jackson et al., 1981; Jones, 2004
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با کمبود آب در منطقۀ ريشه ،گياه براي ازدستندادن
رطوبت خود ازطريق تعرق ،روزنههاي خود را ميبندد .اين امر از
اتالف انرژي ورودي به برگ ازطريق تابش خورشيدي جلوگيري
ميکند .اتالفنشدن انرژي ازطريق تعرق موجب افزايش دماي
برگ خواهد شد .بنابراين دماي برگ يا کانوپي شاخصي از
وضعيت آبي گياه خواهد بود (.)Jones et al., 2009
با گسترش روزافزون فناوريهاي غيرتماسي ،امکان
اندازهگيري دماي کانوپي گياه بهصورت سنجش از دور و بدون
دخالت در فعاليت برگها امکانپذير شده است .روشهاي
غيرتماسي را ميتوان به دو دستۀ .1 :تصويربردار (دوربينهاي
ترموگرافي) ،و  .2ترمومتري تقسيم کرد .با نصب ترمومتر
فروسرخ در قسمتي از مزرعه ،اين وسيله دماي ميانگين ميدان
ديد خود را اندازهگيري ميکند .عيب اساسي اينگونه وسايل
ارائۀ دماي متأثر از تابش حرارتي گياه و پسزمينه مانند خاک و
احتماالً آسمان است .اين اختالط استخراج دماي کانوپي را
بسيار سخت ميکند و خطاي تخمين را باال ميبرد ( Jackson et
 .)al., 1981; Moran et al., 1994به وسايلي که تصوير حرارتي
ارائه ميکنند ،دوربين ترموگرافي گفته ميشود.
اين دوربينها بسيار دقيقاند و قابليت ارائۀ دماي دقيق
سطح ( ،)Tsبهجاي دماي تابشي ( )Tbrرا دارند ،اما دماي پس
زمينه و ضريب گسيلندگي بايد توسط کاربر به دوربين داده شود
( .)Jones et al., 2009; Maes and steppe, 2012مزيت اصلي
روش تصويربرداري امکان انتخاب کانوپي گياه با نرمافزار دوربين
ترموگرافي است که با کشيدن اشکالي روي مناطق مورد نظر
( 1)ROIو استخراج دماي ميانگين اين قسمتها صورت مي
پذيرد ( .)Pou et al., 2014بيالن انرژي براي برگ با رابطۀ 1
بيان ميشود:
Rn=H+E
(رابطۀ )1
 Rnميزان تشعشعات خالص H ،شار گرمايي محسوس،
 λEشار گرماي نهان است و هر دو برحسب وات بر مترمربع بيان
ميشوند .شار گرمايي محسوس ،انتقال گرما يا انرژي بهصورت
همرفت از سطح برگ به محيط پيرامون است که تابع سرعت
باد ،دماي هوا ،و همچنين دماي برگ است .شار گرماي نهان که
به تعرق برگ مرتبط ميشود نيز تابعي از فشار بخار هوا و
همچنين ميزان هدايت روزنهاي برگ به بخار آب است که
شاخص تنش آبي محسوب ميشود .پس عالوه بر تغييرات
هدايت روزنهاي ،تشعشعات خالص خورشيدي ،دماي هوا ،فشار

1. Region of interest

بخار هوا ،و سرعت باد نيز باعث تغيير در دماي برگ خواهند شد
( .)Maes and steppe, 2012براي پايش وضعيت آبي گياه به
وسيلۀ دماي گياه نرمالسازي دماي گياه با چهار عامل ذکرشده
الزم است ( .)Jones et al., 2009براي حل اين مشکل
شاخصهاي تنش زيادي ارائه شده است که براساس هدف
آزمايش ميتوان از آنها استفاده کرد ( Maes and steppe,
.)2012
قويترين روش در ارزيابي تنش رطوبتي شاخص تنش
آبي گياه ( 2)CWSIاست .شاخص تنش آبي گياه بر مقايسۀ
دماي گياه مورد نظر با دو دماي فرضي گياه پتانسيل و گياه
خشک استوار است .گياه پتانسيل همان گياه مورد نظر در
شرايطي است که با نرخ بيشينۀ خود تعرق ( )λEpotميکند .اين
گياه هيچگونه تنش رطوبتي ندارد .گياه خشک داراي نرخ تعرق
صفر است .اين گياه فرضي را ميتوان با سطوح مرجع مصنوعي
شبيهسازي کرد .بنابراين ،اين گياه در بيشينۀ تنش آبي قرار
دارد .اين شاخص بهصورت رابطۀ  2بيان ميشود:
(رابطۀ )2

E
)(T c -T wet
=
)Epot (T dry -T wet

CW SI = 1-

در اين رابطه Tc :دماي کانوپي Twet ،دماي مرجع تر ،و
 Tdryدماي مرجع خشک است .جنس اين مراجع عموماً از
اليههاي بدون بافت پنبه و يا ويسکوز استفاده ميشود و شکل
اين مراجع نيز متفاوت است و براي شرايط گوناگون اندازهگيري
طراحي و ساخته ميشود Meron et al. (2010) .گزارش دادهاند
که با بهکاربردن سطوح مرجع يادشده CWSI ،با پتانسيل آب
برگ در مزارع پنبه و سويا رابطۀ بهتري پيدا کرد .از شاخص
 CWSIبراي تعيين سطح تنش رطوبتي در باغات انگور نيز با
موفقيت استفاده شده است ( .)Möller et al., 2007با توجه به
سادگي روش اندازهگيري ،در صورت وجود دوربينهاي
ترموگرافي ،ميتوان از اين روش براي تهيۀ نقشۀ تغييرپذيري
تنش آبي در باغات استفاده کرد.
محققان در شرايط آبوهوايي گوناگون رابطۀ ميان
شاخص تنش آبي گياه و هدايت روزنهاي را بررسي کردند و
دريافتند که رابطۀ ميان  CWSIو هدايت روزنهاي خطي نيست
ولي مستقل از تشعشعات خورشيدي و فشار بخار هوا
است( .)Maes et al., 2011اگر فقط خطاهاي اندازهگيري را به
حساب آوريم توان تفکيکپذيري اين شاخص ميان تيمارهاي
متفاوت تنش آبي با افزايش تشعشعات خورشيدي ،دماي هوا،
افت فشار بخار هوا ،و کاهش سرعت باد که بيشتر در اواسط
2. Crop water stress index
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تابستان مناطق گرموخشک مانند مرکز ايران رخ ميدهد،
افزايش مييابد.
موضوع شايان توجه ديگري که در اندازهگيري دماي
کانوپي وجود دارد ،زاويه و جهت بهينۀ تصويربرداري است .فقط
در جهتي خاص که به ساختار کانوپي ،زاويۀ تصويربرداري نسبت
به سمتالرأس( 1خط عمود بر صفحۀ کانوپي در ديد از باال) ،و
بسياري ديگر از شرايط اندازهگيري بستگي دارد ،دماي کانوپي
بهدستآمده از تصوير گرمايي درکي درست از وضعيت آبي گياه
ارائه خواهد داد .به اين دما ،دماي برگ بزرگ گفته ميشود
( .)Matsushima, 2005وقتي تصويربرداري ديد از باال انجام
ميشود درحقيقت از اليۀ بيروني کانوپي تصوير برداشته شده و
اين اليه چون تحت تابش مستقيم خورشيد قرار گرفته است،
دمايي باالتر از دماي برگ بزرگ را نشان ميدهد .تصويربرداري
ديد از کنار کانوپي ،بهترين شرايط براي استخراج دماي برگ
بزرگ است ( .)Blonquist et al., 2009جهتهاي تصويربرداري
بستگي زيادي به جهت تابش خورشيد دارد که بنابر شرايط
آزمايش ميبايست تعيين شود (.)Maes and steppe, 2012
هدف از اين پژوهش ،امکانسنجي استفاده از دماي
کانوپي درخت زيتون مستخرج از تصاوير ترموگرافي فروسرخ به
منظور پايش وضعيت آبي و همچنين بررسي استفاده از شاخص
تنش آبي گياه با استفاده از مراجع مصنوعي طراحيشده بود.
امکانسنجي اين روش در پيشبيني وضعيت آبي گياه در شرايط
ايران کمک شاياني به افزايش راندمان مصرف آب در بخش
کشاورزي خواهد کرد.

مواد و روشها
اين طرح در باغ پژوهشي زيتون واقع در اصفهان انجام گرفت.
ميانگين ساالنۀ بارش در اين باغ  185ميليمتر است و گرمترين
ماه سال تيرماه گزارش شدهاست .اين باغ داراي درختان زيتون
8ساله با آرايش کشت  4×4متر و ارقام زرد ،بليدي ،و روغني
است که در اين طرح براي يکسانبودن نتايج فقط از درختان
رقم زرد استفاده شد .آزمايش در پنج سطح کمآبياري (،40 ،20
 ،80 ،60و  100درصد نياز آبي گياه) محاسبهشده با روش پنمن
ـ مونتيس 2انجام شد (شکل .)1
روش آبياري از نوع آبياري تحت فشار زيرسطحي است که
بهصورت لولههاي سوراخدار و پوششدادهشده با الياف نرم و
توريدار ،در عمق  30تا 40سانتيمتري خاک قرار داده شده
1. Zenithal angel
2. Pennman-Monteith
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بود .هر رديف از درختان به يک سطح تنش اختصاص داده شده
بود .از هر سطح تنش بهصورت تصادفي سه درخت انتخاب شد.
آزمايش در روزهاي سيام و سيويکم تيرماه  1393انجام شد و
در حوالي روزهاي آزمايش هيچ بارندگي رخ نداد .بهمنظور
حصول بهترين نتايج و استفاده از نتايج براي پيشبيني زمان
آبياري ،اين آزمايشها در روز قبل از آبياري انجام گرفت.

شکل  .1نقشۀ هوايی باغ پژوهشی زيتون (نقشۀ گوگل) و تيمارهاي آبی
برحسب تبخير تعرق روزانه

تصاوير گرمايي در اين تحقيق با يک دوربين ترموگرافي
غيرخنکشونده (شکل  ،)2مدل  SAT G90ساخت شرکت
مادون قرمز گوانگژو فراهم شد .اين دوربين به فناوري
سنسورهاي ميکروبولومتر ،حساس به باند طول موج  8تا 14
ميکرومتر مجهز است و قدرت تفکيک  320در  240پيکسل در
ميدان ديد  24در  18درجه را دارد .اين دوربين داراي قدرت
تفکيک دمايي  0/08درجۀ سلسيوس است .دوربين قابليت ارائۀ
تصاوير مرئي نيز داشت .يک حسگر  CCDدر باالي لنز
ترموگرافي تعبيه شده بود که تصاوير مرئي را فراهم ميآورد.
براي کارايي بهتر دوربين ،دماي ارائهشده با دماي محيط،
رطوبت نسبي ،و همچنين فاصلۀ کانوپي از لنز کاليبره شد .اين
موارد با يک دستگاه هواشناسي قابل حمل ( Weather meter,
 )AZco.اندازهگيري و وارد نرمافزار دوربين شد .مورد بعدي براي
اندازهگيري دما ضريب گسيلندگي است که براساس مطالعات
پيشين مقدار  0/98براي درخت زيتون پيشنهاد شده است
(.)Agam et al., 2013
با توجه به الگوي کشت درختان ،دوربين ترموگرافي در
فاصلۀ 4متري از هر درخت و توسط سهپايه براي تصويربرداري
ثابت ميشد .با اين شرايط تصويربرداري داراي قدرت تفکيک
مکاني  0/53سانتيمتر (هر پيکسل  0/28سانتيمتر مربع) بود.
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شکل  .2دوربين ترموگرافی

بهمنظور بازسازي شرايط گياه پتانسيل و خشک ،مراجع
تر و خشک روي يک پايه در کمترين فاصلۀ ممکن از درخت در
زاويۀ ديد دوربين قرار داده شد .يک قطعه آلومينيوم چروکيده
شده نيز براي محاسبۀ تابش پسزمينه بهمنظور استخراج هرچه
دقيقتر دماي کانوپي در نزديکي مراجع تر و خشک قرار داده
شد ( .)Jones et al., 2003دماي سطح کانوپي از رابطۀ 3
محاسبه شد:
(رابطۀ )3

) (Tbr 4 - ( 1-  )Tbg 4



4

= Tc

 Tcدماي اصالحشدۀ کانوپي Tbr ،دماي تابشي کانوپي
مستخرج از تصوير ترموگرافي Tbg ،دماي پسزمينۀ بهدستآمده
از قطعۀ آلومينيوم چروکيده ،و  εنيز ضريب گسيلندگي است
(.)Maes and steppe, 2012
از آنجا که گياه در درون خود آب را نگهداري ميکند
جنس مراجع نيز بايد بهصورت بدون بافت باشد تا آب را در
ميان الياف خود نگهدارد و بهصورت غيرمستقيم در جهت تقليد
شرايط برگ تبخير کند .الياف ويسکوز بهترين جاذب آباند ولي
نميتوانند فرم خوبي براي ايجاد شرايط برگ بهخود بگيرند،
درنتيجه از الياف بدون بافت که مخلوطي از ويسکوز و کمي پلي
استر بود استفاده شد ( .)Agam et al., 2013نام تجاري اين
منسوجات بيبافت متفاوت است و به الي يا پارچههاي ويسکوزـ
پلياستر معروف هستند .براي ايجاد شرايط جذب يا بازتاب
نوري يکسان با برگ ،سطوح به رنگ سبز زيتوني انتخاب شد.
اين الياف داراي گسيلندگي برابر با برگ يعني  0/98است .از
اين الياف مخصوص در دو قسمت باال و پايين قاب فلزي استفاده
شد .قسمت بااليي خشک بود و تبخير نداشت و مسلماً با
دريافت نور خورشيد ،دماي بااليي داشت .ولي قسمت پاييني که
بخشي از آن داخل مخزن ذخيرۀ آب است ،با تبخير آب از سطح
مرجع ،با توجه به خاصيت فتيلهاي ،آب را دوباره باال کشيد و
بنابراين هميشه مرطوب بود .هر دو قسمت داراي ابعاد يکسان
بودند و بهدليل تأثيرنداشتن اين دو مرجع بر يکديگر ،مرجع

خشک در باال و مرجع تر در پايين در نظر گرفته شد .در اکثر
مطالعات براي دماي مرجع خشک ،دماي هواي مثبت پنج درجه
پيشنهاد شده است و در اين پژوهش نيز استفاده و کارايي دو
روش ارزيابي شد (.)Irmark et al., 2000
با توجه به رابطۀ  2براي بهدستآوردن شاخص تنش آبي
گياه به سه دماي کانوپي ،مرجع تر ،و مرجع خشک نياز است .با
توجه به شکل  ،3دماي قسمتهاي گوناگون از تصوير ترموگرافي
استخراج شد .براي استخراج دماي کانوپي از اشکال مستطيلي
در نرم افزار دوربين استفاده شد .در اين جهت از تصويربرداري،
سمت راست کانوپي تحت تابش مستقيم نور خورشيد بود که
اکثر برگها در حالت آفتابي کامل بودند ،اين سمت آفتابي
ناميده شد .سمت چپ کانوپي در تصوير بيشتر در سايه بود ،به
طوري که برگهاي سايه بسيار بيشتر از برگهاي آفتابي بودند.
به اين سمت نيز سمت سايه اطالق ميشود .در قسمت بعدي در
زمينۀ استفاده از دماي قسمتهاي يادشده در شاخص تنش
بحث خواهد شد .تصويربرداري در دو جهت جنوبي شمالي
(جهت اول) و شرقي غربي (جهت دوم) و در ساعت  12ظهر
انجام گرفت (.)Meron et al., 2010

شکل  .3استخراج دماهاي گوناگون از تصوير حرارتی

براي بررسي توانايي اين روش در پيشبيني وضعيت آبي
گياه ،رابطۀ ميان شاخص تنش آبي گياه با هدايت روزنهاي
بررسي شد.
1
هدايت روزنهاي برگها با يک دستگاه پرومتر برگ
ساخت شرکت دکاگون 2اياالت متحده (شکل  ،)4بدون درنگ
پس از تصويربرداري ،اندازهگيري شد.
1. Leaf porometer
2. Decagon
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شکل  .4پرومتر برگ

براي هر درخت تعداد چهار برگ بالغ و در معرض آفتاب
انتخاب شد .هدايت روزنهاي براي هر درخت بهصورت ميانگين
اين چهار مقدار محاسبه شد .رابطۀ بين شاخص تنش آبي گياه
با هدايت روزنهاي با مدل رگرسيون خطي تعيين شد .ضريب
تبيين تنظيم شد و همچنين خطاي استاندارد بهعنوان
معيارهاي انتخاب بهترين روش از ميان روشهاي ذکرشده براي
محاسبۀ شاخص تنش ،استفاده شدند.

نتايج و بحث
تصويربرداري در دو جهت متفاوت نسبت به تابش خورشيدي
انجام شد .در انتخاب مراجع ،مرجع تر همواره در محاسبۀ
شاخصها استفاده شد ولي مرجع خشک به دو صورت .1 :مرجع
مصنوعي موجود در تصوير ،و  .2دماي هواي مثبت پنج درجه،
که در مطالعات قبلي نيز بهکار برده شده بود ( Meron et al.,
 ،)2013در محاسبۀ شاخص تنش آبي گياه استفاده شد .جهت
دوم (شرقيـغربي) بيانگر سمت شرقي کانوپي بود و تحت تابش
خورشيدي بيشتري قرار ميگرفت بنابراين اکثر برگها بهصورت
آفتابي بودند .ولي در جهت اول که رو به شمال تصويربرداري
ميشد ،و ميتوان آن را جهت عمود بر حرکت خورشيد دانست،
برگها در وضعيت متعادلتري نسبت به تابش خورشيدي بودند
و تعادلي ميان برگهاي سايه و آفتابي برقرار بود.
نتايج نشان داد که استفاده از مرجع مصنوعي خشک در
محاسبۀ شاخص تنش آبي گياه کارايي کمتري داشت و بهجاي
آن بايد از دماي هواي مثبت پنج درجه ،استفاده شود (مقايسۀ
نمودار شکلهاي  5و  .)6اين امر بهدليل يکساننبودن
خصوصيات آيروديناميکي مرجع مصنوعي با برگهاي زيتون
است .يکي از علل اصلي ناتواني در تهيۀ سطوح مرجع مصنوعي
با خصوصيات يکسان آيروديناميکي با برگهاي زيتون ،ابعاد
بسيار کوچک برگها است که مرجع مصنوعي با اين ابعاد امکان
استخراج دما به روش ترموگرافي را بهدليل ايجادنشدن تعداد
پيکسل الزم براي شناسايي سلب ميکند.

شکل  .5رابطۀشاخص تنش آبی گياه با هدايت روزنهاي در جهت اول
تصويربرداري با مرجع گرم مصنوعی به ترتيب براي برگهاي :الف) آفتابی ،و
ب) سايه؛ و استفاده از دماي هواي مثبت پنج درجه بهترتيب براي برگهاي:
پ) آفتابی ،و ت) سايه
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با توجه به تابش خورشيدي ( )Rnبيشتر در جهت دوم
تصويربرداري و طبق معادلۀ باالنس انرژي (رابطۀ  ،)1سهم شار
گرمايي محسوس در تغيير دماي مرجع مصنوعي خشک کاهش
مييابد و عامل اصلي تغيير دماي اين سطح ،تابش خورشيدي
خواهد بود .همين امر موجب افزايش ضريب تبيين و کاهش
خطاي استاندارد در روش استفاده از مرجع مصنوعي خشک در
جهت دوم اندازهگيري به نسبت جهت اول بود (شکل  ،6الف و
ب).
استفاده از دماي برگهاي سايه بهعنوان دماي کانوپي در
مقايسه با دماي قسمتهاي آفتابي در محاسبۀ شاخص تنش
آبي نتايج بهتري را ارائه کرد .استفاده از دماي قسمتهاي
آفتابي باعث ايجاد بيشتخميني در محاسبۀ شاخص تنش آبي
گياه شد .دماي برگ بزرگ که در بخش اول شرح داده شد،
مربوط به برگهايي در ميان کانوپي است که در معرض تابش
مستقيم خورشيد نيستند .بسياري از پژوهشگران ،دماي
قسمتهاي سايۀ کانوپي را بهعنوان دماي برگ بزرگ استفاده
کردهاند (.)Maes and steppe, 2012; colaizzi et al., 2004
براي اندازهگيري دماي کانوپي پيشنهاد ميشود که از
جهت جغرافيايي عمود بر حرکت خورشيد (حرکت خورشيد از
شرق به غرب) استفاده شود .زيرا در اين جهت برگها در معرض
تابش مستقيم خورشيد نيست و دماي برگهاي سايه ميتوانند
ارائهکنندۀ دماي برگ بزرگ تئوري باشد.

نتيجهگيري

شکل  .6رابطۀ شاخص تنش آبی گياه با هدايت روزنهاي در جهت دوم
تصويربرداري با استفاده از مرجع گرم مصنوعی بهترتيب براي برگهاي :الف)
آفتابی ،و ب) سايه؛ و استفاده از دماي هواي مثبت پنج درجه بهترتيب براي
برگهاي :پ) آفتابی ،و ت .سايه

استفاده از دماي کانوپي بهخوبي قادر به پيشبيني وضعيت آبي
درختان در باغ زيتون بود و از اين روش ميتوان بهعنوان روش
جايگزيني براي روشهاي مرسوم اندازهگيري تنش آبي ،مانند
روشهاي فيزيولوژيکي (پرومتري) که بسيار وقتگير و
هزينهبرند ،استفاده کرد.
با استفاده از اين روش ميتوان سطوح کمآبياري را با دقت
مطلوبي ازطريق گزارش زمان مناسب براي شروع آبياري بعدي
را بدون نياز به دادههاي هواشناسي (دادههاي هواشناسي معموالً
دادههاي سال قبل يا روزهاي قبل است ،بنابراين دقت بااليي
ندارند) بهدست آورد.
استخراج دما به روش ترموگرافي بهدليل عدم تماس با
برگ و اختالل در کارکرد برگ و همچنين ايجاد تصوير دمايي
براي کل کانوپي و ايجاد امکان محاسبۀ دماي ميانگين همۀ
برگها (تعداد نمونهبرداري بسيار بيشتر از روش پرومتري) و از
همه مهمتر ايجاد امکان پردازش و تحليل خودکار کامپيوتري به
عنوان روشي بسيار کارآمد و دقيق در بررسي وضعيت آبي
درختان با کمترين هزينۀ کارگري و صرف وقت شناسايي شد.
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استفاده از مرجع خشک مصنوعي بنا به داليل ذکرشده در
قسمت نتايج و بحث توصيه نميشود و پيشنهاد ميشود از
دادههاي يک حسگر دماي هوا در ارتفاعي برابر با ارتفاع ميانگين
.درختان باغ استفاده شود

 جهتي است که،بهترين جهت براي استفاده از اين روش
،لنز دوربين رو به شمال باشد و در اين جهت تصويربرداري
دماي بهدستآمده با دقت بااليي گوياي وضعيت آبي درخت
.است
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