İSTATISTIKSEL YÖNTEMLER VE MEKANIK MODELLEME
YAKLAŞIMI UYGULANARAK AŞAĞI SEYHAN OVASI’NDA BUĞDAY
ÜRÜN VERIMLILIĞININ MODIS VE LANDSAT TM/ETM
VERILERIYLE TAHMIN EDILMESI
Onur ŞATIR1, Süha BERBEROĞLU1
1

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 01330 Adana, osatir@cu.edu.tr, suha@cu.edu.tr

ÖZET
Uzaktan Algılanmış verilerle tarımsal ürün verimliliğinin tahmini, ülkeler için stratejik bir öneme
sahiptir. Bu noktada, en az maliyetle, en doğru tahmine ulaşmak, uzaktan algılama biliminin temel
faydalarından birisidir. Bu çalışmanın amacı, ücretsiz olarak veya çok düşük bir maliyetle temin
edilebilen MODIS ve Landsat verilerinin buğday ürün verimliliğinin tahmini konusunda, farklı teknikler
kullanılarak, potansiyellerinin belirlenmesidir. Bu çerçevede, buğday verimliliğinin, tek zamanlı ve çok
zamanlı Landsat ve MODIS verileri kullanılarak, arazi verilerine dayalı istatistiksel tekniklerin yanı sıra
arazi verisine dayanmayan, iklim verilerinin de eklendiği net birincil üretim (NBÜ) tabanlı mekanik
verim tahmin modelleri yardımıyla da belirlenmesi hedeflenmiştir. İstatistiksel tekniklerde, kısmı kareler
regresyon modeli, adımsal regresyon modeli ve üstsel regresyon modelleri uygulanmıştır. Her bir uydu
verisi ve bu uydu verilerinden üretilen vejetasyon metrikleri, çalışma alanından toplanan verim
bilgileriyle ilişkilendirilerek, istatistiksel bir tahmin modeli geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Mekanik
modelleme aşamasında ise buğday ürününün gelişim dönemi boyunca (tohum ekim-hasat), bitkinin
gelişme fenolojisi, sıcaklık, solar radyasyon ve toprak nemi gibi bilgiler yardımıyla NBÜ grC m2 Y-1
cinsinden hesaplanmış ve çalışma bölgesinde yetişen buğday ürününe özel bazı katsayılar (bitki nem
içeriği, kök-gövde oranı vb.) yardımıyla bir dönüştürme eşitliği kullanılarak ton ha-1 cinsinden
hesaplanmıştır. Her iki teknik, farklı uydu verileri kullanılarak karşılaştırılmış ve Türkiye genelindeki
uygulanabilirliği sorgulanmıştır.
Anahtar sözcükler: Buğday rekoltesi/verimliliği tahmini, Net Birincil Üretim, MODIS, Landsat,
Vejetasyon Metrikleri, Tarımsal Modelleme
ABSTRACT
ESTIMATING THE WHEAT YIELD UTILIZING STATISTICAL AND MECHANICAL
APPROACHES WITH MODIS AND LANDSAT TM/ETM DATA IN SEYHAN LOWER PLANE
Estimating the agricultural yield by remotely sensed data has a strategic importance for countries. One of
the major advantage of remote sensing science is gaining largest accuracy with lowest cost material and
techniques. The aim of this research was to assess the potential of MODIS and Landsat TM/ETM data on
wheat yield prediction using different techniques. In this context, both statistical techniques, dependent on
field measurement and mechanical techniques including, net primary production (NPP) (non-dependent
on field measurement) were applied using single and multitemporal Landsat and MODIS data. Partial
least square regression (PLSR), stepwise linear regression (SLR) and power regression (PR) models were
used as statistical techniques. A statistical model was developed by incorporating ground-truth with
remotely sensed data and vegetation metrics derived from these images. In mechanical technique, NPP in
wheat fields were estimated in grC m2 Y-1 using a model, based on vegetation phenology, temperature,
solar radiation and soil moisture. Then, it was converted to wheat yield ton/ha applying an algorithm
which includes vegetation moisture content and root-shoot ratio. Each technique was assessed using both
images and applicability to Turkey were evaluated.
Key words: Wheat yield prediction, Net Primary Production, MODIS, Landsat, Vegetation Indices, Agricultural modeling

1. GİRİŞ
Tarımsal ürün verimliliğinin erken tahmini, sorunların önceden belirlenerek yönetim politikalarının şekillenmesine
yardımcı olabilir ve çiftçi kaybını azaltmak için önlemlerin alınmasını sağlayabilir. Uzaktan algılama ve küresel
konumlandırma teknolojileri ürün verimliliğindeki yersel değişkenliklerin değerlendirilmesinde kullanılabilir
(Taylor ve ark. 1997).
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Görünür ve kızıl ötesi yansıma aralıkları tarımsal ürünlerin kapalılığını, sağlık durumunu, verimliliğini, su içeriğini,
azot stresini ve toprak nemini belirlemede kullanılabilmektedir (Lillesand ve Keifer 1994, Ghulam ve ark. 2008).
Ürün verimliliğinin belirlenmesinde, yalnızca uzaktan algılamaya dayalı tekniklerin yanı sıra, arazi örtüsü, iklim
(sıcaklık, yağış, solar radyasyon), toprak (toprak tesktürü, su tutma kapasitesi), yönetsel veriler (hasat zamanı, dikim
zamanı, dikim sıklığı) gibi verilere dayalı dinamik modellerle de tespit edilebilmektedir (Kucharic 2003, Wang ve
ark. 2008).
Bu çalışmada, Landsat TM/ETM ve MODIS uydu verileri, sadece uzaktan algılama ve uzaktan algılamayla birlikte
yardımcı verilerinde kullanıldığı iki farklı yaklaşımla buğday ürün verimliliği saptanmaya çalışılmıştır. Buğday
toplam hasat edilen ağırlık, insan ve hayvan beslenmesinde kullanılan miktar açısından küresel ölçekte en değerli
üründür. Çalışmanın amacı, maliyeti düşük uydu görüntüleri yardımıyla, buğday verimliliğinin farklı ölçeklerde
(ülkesel ve bölgesel) tahmin edilebilirliğini değerlendirmek ve farklı yaklaşımları karşılaştırmaktır.

2. ÇALIŞMA ALANI
Çalışma alanı, Türkiye’nin en verimli ovalarından birisi olan Çukurova’nın Aşağı Seyhan Ovası (ASO) olarak
adlandırılan bölümüdür. Doğuda, Ceyhan Nehri, Batıda Berdan Nehri, Kuzeyde Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu
ve Güneyde Akdeniz arasında kalan yaklaşık 220.000 ha’lık alanı kapsamaktadır (Şekil 1).
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Şekil 1. Aşağı Seyhan Ovası
Çalışma alanının ürün deseni kışlık ve yazlık olarak farklılık göstermekte ve birden fazla ürün almaya yönelik
tarımsal uygulamalar çoğunluktadır. Ayrıca narenciye yetiştiriciliği bakımından da Türkiye’nin en önemli
bölgelerinden birisidir. Kışlık olarak, buğday, patates, soğan ve marul tarımı öne çıkarken, yazlık olarak; mısır,
pamuk, yer fıstığı, karpuz, soya ve susam tarımı yapılmaktadır.

3. MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırmada 2010 yılına ait Landsat TM/ETM verileri ve EOS MODIS verisine ait MOD13Q1 ürünü kullanılmıştır.
Buğday alanlarının belirlenmesi amacıyla 24 Mart ve 22 Nisan 2010 Landsat verilerinin yanı sıra 17 Haziran 2010
verisi de hasat edilmiş buğday alanlarını belirlemede kullanılmıştır. Bununla birlikte, Ağustos 2010 yılının NDVI
(normalize edilmiş fark vejetasyon indeksi) verisi de kış dönemindeki boş bırakılan ancak yazın dolu olan tarım
alanlarının belirlenmesinde kullanılmıştır. Bunun nedeni, tarım alanlarının, açık alanlar, mera alanları ve yerleşim
alanlarıyla karışmalarını engellemektir. Ayrıca Landsat verilerinden ürün tahmin çalışmalarında en çok kullanılan ve
kullanılmasında fayda görülen vejetasyon metrikleri üretilmiştir.
MODIS verisi özellikle ülkesel ve küresel ölçekteki buğday rekolte tahmininin nasıl yapılabileceği konusunda
sınanmıştır. Bu çerçevede, 16 günlük 250 m çözünürlüğe sahip MOD13Q1 NDVI veri seti, buğdayın en yeşil
olduğu zamanın belirlenmesinde ve buğday ürün rekoltesinin tahmininde kullanılmıştır.
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MODIS ve Landsat verileri NBÜ tabanlı ürün verim tahmin modelinde, buğday ürün gelişim dönemlerini (Ekim –
Haziran) kapsayacak şekilde aylık olarak ele alınmıştır. Bu iki veriye ek olarak, araştırma alanı ve yakın
çevresindeki iklim istasyonlarından alınan ve buğday gelişim dönemini kapsayan 22 meteoroloji istasyonuna ait
sıcaklık, solar radyasyon ve yağış verileri de ANUSPLIN yazılımı kullanılarak yükseklik, enlem ve boylam
değişkenlerine bağlı olarak haritalanmıştır.

3.1. Yer Gerçeği ve Hasat Verileri
Arazi çalışmalarında, alandaki her bir kışlık ürün tipinden belirleyici örnekler seçilerek toplamda 200’e yakın
noktadan yer verisi toplanmıştır. Bu veriler, ürün desenin belirlenmesinde ve doğruluk analizlerinde kullanılmıştır.
Hasat verileri, verimin yüksek ve düşük olduğu bölgeler gözetilerek toplam alanı temsil edecek bölgelerden,
güvenilir çiftçilerle görüşerek kg/da olarak toplanmıştır. Toplamda 25 noktadan hasat verisi toplanmış bu verilerin
17 kadarı istatistiksel modellerde modeli oluşturmak için 8 parsel ise test için ayrılmıştır (Şekil 2).

Şekil 2. Buğday hasat verilerinin toplandığı bölgeler

3.2. Obje Tabanlı Sınıflama
Obje tabanlı sınıflama yöntemi aynı özelliklere sahip pikselleri bir bütün haline getirerek oluşan görüntü objelerini
sınıflar. Özellikle belirli bir şekle ve bütünlüğe sahip alanların sınıflanmasında (tarım, yerleşim, yol vb.), piksel
tabanlı oluşan sorunların giderilmesinde çok başarılı olduğu bilinen bir sınıflama yaklaşımıdır (Şatır ve Berberoğlu
2012). Temelde 3 aşamadan oluşur; bölütleme (segmentasyon), sınıflama ve düzeltme. Bölütleme aşamasında, ölçek
faktörü, karmaşıklık ve şekil faktörleri her bir görüntü objesinin niteliğini belirler. Ölçek faktörü bir objedeki en az
piksel sayısını, şekil faktörü her bir oluşacak objenin, mevcut görüntüdeki şekilsel bütünlüğünün ne kadar dikkate
alınması gerektiğini (kare, dikdörtgen vb.), karmaşıklık faktörü ise her bir obje belirlenirken yansıma farklılıklarının
ne kadar hassas olması gerektiğini belirler. Bu değerler her bir çalışma için farklı olup, kullanıcı tarafından alanı
temsil eden bir bölge seçilerek deneme yanılma yöntemiyle belirlenebilir.

3.3. Vejetasyon Metrikleri
Buğday ürün verimliliğinin belirlenmesinde Landsat uydu verisinden üretilen 7 farklı indis kullanılmıştır.
Literatürde, buğday ürün verimliliğinin belirlenmesinde en çok kullanılan NDVI, dikey vejetasyon indeksinin (PVI)
ve yeşil vejetasyon indeksinin (GVI) (Singh ve ark. 2006) yanı sıra, verime etkisi olan bitki ve toprak
değişkenleriyle ilişkili normalize edilmiş su indeksi (NDWI), Landsat nem indeksi (tasscapMOIST), toprak etkisi
azaltılmış vejetasyon indeksi (SAVI) ve ağırlıklandırılmış fark vejetasyon indeksleri de (WDVI) istatistiksel tahmin
modelinin oluşturulmasında girdi verileri olarak kullanılmıştır (Çizelge 1).
Çizelge 1. İstatistiksel buğday verimi analizinde kullanılan vejetasyon indisleri.
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İndeks
NDVI
NDWI
SAVI
PVI

Hesaplama eşitliği
b4 – b3 / b4 + b3
b4 – b5 / b4 + b5
(b4 – b3 / b4 + b3 + L) * (1 – L)
Pisagor teorisi (toprak çizgisine dikey
uzaklıklar farkı)

WDVI
GVI
MOIST

b4 – SL*b3

Özellik
Bitki klorofil içeriği
Bitki su içeriği
Bitki klorofil içeriği
Fotosentez miktarı

Kaynak
Rouse ve ark. (1973)
Gao (1996)
Huete (1988)
Thiam (1999)

Bitki klorofil içeriği
Bitki yeşil aksanı

Richardson ve
Wiegand (1977)
Mather (1999)

Toprak su içeriği

Huang ve ark. (2002)

(b1*-0.2848) + (b2*-0.2435) + (b3* 0.5436)
+ (b4*0.7243) + (b5*0.0840) + (b7*-0.1800)
(b1*0.2626) + (b2*0.2141) + (b3*0.0926) +
(b4*0656) – (b5*0.7629) – (b7*0.5388)

3.4. Regresyon Analizleri
Regresyon bir bağımlı değişken olan Y ve tahmin edici bağımsız değişkenler olan xi den oluşmaktadır (Chatterjee
and Price, 1991):
Y = b0 + b1.x1 + b2.x2 + ….+ bp.xp

(1)

b0 sabit değeri ve b1 de x1 (yansıma bandı) in katsayısını ifade etmektedir. Doğrusal regresyonun en önemli avantajı
kolay uygulanabilir olmasıdır. Çoklu regresyon yöntemi, uygulanabilir ve güvenilir bir yöntem olmasına karşın tüm
tahmin değişkenlerinin birlikte kullanılması sonucu olumsuz etkileyebilmektedir (Berberoglu ve ark. 2009). Bu
nedenle bazı değişkenler adımsal regresyon yöntemleri kullanılarak filtrelenmiştir. En anlamlı ve doğru model
detereminasyon katsayıları ve tanımlama değerleri (alpha “p”) göz önünde bulundurularak seçilmiş ve buğday ürün
verimliliğinin tahmininde kullanılmıştır.
Doğrusal regresyon yanında doğrusal olmayan regresyon yöntemlerinden üstel regresyon yöntemi ve kısmi kareler
regresyon modellerinin de kapasiteleri karşılaştırılmıştır. Üstel regresyonda, tek değişkenle geçerli bir tahmin
yapmak mümkündür. Az değişkenli ve yüksek doğruluktaki modeller en başarılı modeller olduğundan, farklı
yaklaşımların da başarı oranlarına bakılmıştır.
Kısmi kareler regresyon modelinde ise modeli oluşturmada toplanan hasat verileri, tahmin edici girdi verilerinden
daha az ise kullanılabilen bir yöntemdir. Özellikle hiperspektral algılayıcılar gibi çok bantlı algılayıcılarla
çalışıldığında ortaya çıkan bir sorundur. Bu gibi durumlarda, veri seti tek parça yerine birden çok parça halinde ayrı
ayrı doğrusal eğriler oluşturacak şekilde ele alınır. Her ne kadar böyle bir durum bu çalışmada söz konusu olmasa da
tahmin çalışmalarında etkili bir yöntem olması nedeniyle uygulanabilirliği mevcut verilerle test edilmiştir.

3.5. Net Birincil Üretim (NBÜ) ve Verimlilik Analizleri
Bir bitkinin fotosentez sonucunda ürettiği toplam kütleye (glikoz ve türevleri) Brüt Birincil Üretim, brüt üretilen
değerden solunum sonucunca enerji üretmek için kaybettiği kütle çıkarıldığında kalan üretime ise NBÜ denir. NBÜ
bir ekosistemdeki karbon döngüsünü ve ekosistemin genel performansını anlamak için en önemli göstergelerden
birisidir (Lobell ve ark. 2002, Donmez ve ark. 2011). NBÜ tabanlı verim tahmin modelinin uygulanmasında, uydu
verilerini baz alarak çalışabilen Carnegie, Ames, Stanford Approach (CASA) (Potter ve ark. ,2003, 2004) yaklaşımı
uygulanmıştır. Buna göre:
NBÜ = f(NDVI) * PAR * ε * T * W

(2)

“f(NDVI)” Aktif fotosentetik radyasyonun (APAR) hesaplanmasında kullanılan çok zamanlı NDVI veri setini ifade
etmektedir. Los ve ark., (2000)’e göre hesaplanmıştır. PAR değeri Escobedo ve ark. (2011)’e göre solar radyasyon
verisinden hesaplanmıştır. “T” sıcaklık faktörünü temsil eder ve her bir ürün için farklı olarak (0 – 1) arasında
ölçeklendirilir. “1” fotosentez için en ideal sıcaklığı, “0” fotosentez yapılmayan sıcaklıkları ifade eder. “W”
fotosentez için gerekli olan toprak su içeriğini ifade eder. Toprak doygunluğu iyi ise “1” fotosenteze etki edecek
düzeyde kötü ise giderek düşer. “ε” Maksimum ışık kullanım verimliliğidir. Sabit bir değerle ifade edilir.
Buğday için sıcaklık faktörü Tansı ve ark. (1998)’e göre belirlenmiştir. Çeşitli kaynaklarda da bu konuda referans
değerlere yer verilmiştir. NBÜ değerleri buğday hasat verisine çeşitli sabitler yardımıyla dönüştürülür. Bu sabitler,
buğday tane nem miktarı (mm), hasat indeksi (tane / sap oranı) ve kök – gövde ağırlıkları oranıdır. Çukurova bölgesi
şartlarında yetiştirilen buğdaylar için çiftçi ile yapılan görüşmeler ve kaba ölçümlerle belirlenmiştir.

4. ARAŞTIRMA BULGULARI
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Çalışmada öncelikle buğday ekili alanlar çok zamanlı Landsat uydu verileri yardımıyla tespit edilmiştir. Buğdayın
en belirgin olduğu ay buğday yetişme dönemine ait Landsat NDVI verilerinden Mart Ayı olarak tespit edilmiştir. Bu
döneme ait Landsat verisi istatistiksel verim tahmin modelinin oluşturulmasında kullanılmıştır (Şekil 3).

N
D
VI

Ekim 09

Kasım 09

Aralık 09

Ocak 10

Şubat 10

Mart 10

Nisan 10

Mayıs 10

Haz 10

Şekil 3. Çukurova Bölgesi buğday yetişme dönemine ait NDVI değerleri.
Öncelikle çalışma alanındaki buğday ekili parseller, kontrollü doğrusal diskriminant analizi (DDA) algoritması
kullanılarak yer verileri yardımıyla sınıflanmıştır. Bu algoritmanın yanında, maksimum olabilirlik (MO), yapay sinir
ağları (YSA) ve sınıflama ağacı (SA) yaklaşımları da uygulanmış ancak en iyi sonuç DDA yönteminde alınmıştır.
Landsat TM/ETM verilerine istatistiksel ve mekanik modellerin her ikisi de uygulanmıştır. MODIS verisine ise, yer
verisi gerektirmeyen sadece NDVI ve iklimsel değişkenlerle çalışan NBÜ tabanlı ürün gelişim modeli
uygulanmıştır. Bunun nedeni, ülke genelinde bir çalışma yapılması halinde MODIS verisinin genel başarı durumunu
belirlemektir.

4.1. Tarımsal Ürün Deseninin Belirlenmesi
Doğrusal diskriminant analizi algoritmasıyla obje tabanlı sınıflama yöntemi, tarımsal alanların sınıflanmasında
birlikte kullanılmıştır. Buğday yansıma özellikleri, kış aylarında diğer tarımsal ürünlerden belirgin olarak ayırt
edilebilmektedir. Tüm buğday, alanlarının üretici, kullanıcı ve kappa doğrulukları sırasıyla %86, %100 ve %100
olarak belirlenmiştir. Toplamda, yalnızca buğday alanları için 80 adet, diğer alan kullanımları ve arazi örtüleriyle
birlikte ise 360 adet yer gerçeği noktasıyla sınıflama sonucu test edilmiştir (Çizelge 2, Şekil 4).
Çizelge 2. Sınıflama doğrulukları ve sınıf alanları (ha)
Sınıflar
Üretici doğruluğu
Kullanıcı doğruluğu
Buğday
%86
%100
Soğan
%100
%50
Patates
%100
%85
Narenciye
%86
%96
Su
%96
%100
Boştarım
%80
%96
Açıkalan
%95
%86
Sazlık
%90
%95
Orman
%100
%100
Kumul
%100
%100

Kappa doğruluğu
%100
%48
%84
%95
%100
%96
%85
%95
%100
%100

Alan (ha)
27729
2570
2075
24388
13979
131781
3533
2914
2179
1367
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Yerleşim
Mera
Tuzculvej

%95
%94
%91
Genel doğruluk

%95
%75
%95
%91

%95
%74
%95
%90

1489
2578
7078
-

Şekil 4. 2010 yılı kışlık ürün deseni ve arazi örtüsü.

4.2. İstatistiksel Modellerle Buğday Ürün Verimliliği Tahminleri
Buğday verimliliğini uzaktan algılama yöntemleriyle saptamak için çeşitli mekanik modeller (DSSAT, APEX,
NASA-CASA), istatistiksel modeller ya da işlem tabanlı modeller (PROMET-V) kullanılabilir. Bu modeller
içerisinden seçim yapabilmek için öncelikle kolay uygulanabilen ve çok kapsamlı veri gerektirmeyen istatistiksel
modeller üzerinde durulmuştur. BLR (backward regression) tümevarım adımsal regresyon modeli, üstel regresyon
(ÜR) modeli ve kısmi en küçük kareler (PLSR) modelleri bu çerçevede karşılaştırılmıştır.
Yedi farklı indeks tahmin edici değişkenler olarak Landsat verisinden üretilmiştir (Şekil 5). Bunlar:
NDVI: Normalize edilmiş fark vejetasyon indeksi, bitkideki klorofil (a) miktarıyla doğru orantılıdır. Bitkinin sağlık
durumunu gösteren bir indikatördür.
PVI: Perpendicular (dikey) vejetasyon indeksi NDVI dan farklı olarak kırmızı ve kızılötesi bandlardaki toprak
yansımalarının aralarındaki doğrusal ilişkiye göre, her bir pikselin bu doğruya olan dikey mesafesini baz alarak
hesaplanır. Pozitif değerler vejetasyon olan yerleri ifade eder “0” ‘ a yakın değerler ve negatif değerler ise su
alanlarını ifade eder.
WDVI: Ağırlıklandırılmış vejetasyon fark indeksi vejetasyon olan yerlerle olmayan yerlerin ayrımının kolaylaşması
için yeniden ağırlıklandırılmasıyla elde edilmektedir.
NDWI: Normalize edilmiş fark su indeksi bitkinin içerdiği su miktarıyla doğru orantılıdır.
GVI: Yeşil vejetasyon indeksi veya tasselled cap yeşil aksan indeksi bitkilerdeki yeşil aksanı ve sarı aksanı ayırt
etmede kullanılmaktadır.
MOIST: Tasseled cap nem indeksi toprak nemiyle doğru orantılıdır.
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SAVI: Toprak parlaklık faktörü dikkatre alınarak hesaplanmış vejetasyon indeksidir. NDVI’a benzer ancak
vejetasyon arasındaki toprak yansımalarını belirlenen sabit bir ölçüde indeksi hesaplarken kullanır.

Şekil 5. Vejetasyon indisleri
İlk kullanılan istatistiksel model BLR modelidir. Bu modelde araziden toplanan hasat verileri ve oluşturulan 7
indeks verisi arasındaki ilişki dikkate alınmıştır. Bu çerçevede, hasat verilerini tahmin etmede en başarılı indeksler
belirlenmiştir. Bu yönteme göre:
Verim = 166.277+30.128 * NDWI + 631.257 * NDVI + 903.214 * MOIST

(3)

Regresyon bağıntısı ortaya çıkmıştır. Buradaki verilere değerlendirildiğinde, toprak nemi, bitkinin su içeriği ve
klorofil içeriğiyle, verimliliğin çok yüksek oranda ilişkili olduğu belirlenmiştir (Çizelge 3). Diğer indeksler BLR
yönteminde etkin olmamıştır.
Doğrusal bir modelin dışında kullanılabilecek doğrusal olmayan bir model üretilmeye çalışılmış ve her bir indeks
ayrı olarak hasat verileriyle karşılaştırılmıştır. En iyi korelasyon gösteren veri NDVI olarak belirlenmiş ve doğrusal
olmayan ilişkiler arasından en uygun olduğu saptanmıştır. Buna göre:
Verim = 731.59 * NDVI 0.8782

(4)

Model geçerliliği 0.05 güven aralığında test edilmiştir. Sonuçlara göre, uygulanabilir modeller arasında olduğu
saptanmıştır (Çizelge 3).
Son kullanılan istatistiksel model ise PLSR (kısmi en küçük kareler regresyon) modelidir. Bu model, diğer iki
modelden farklı olarak, arazide yapılan ölçüm sayısı toplam tahmin edici değişken sayısından fazla olaması
durumunda da kullanılabilen bir regresyona dayalı tahmin yöntemidir. Standart regresyondan farklı olarak,
katsayılar belirlenirken korelasyon eğrisi eğimine göre gruplandırılır ve her bir grup kendi içerisinde ayrı olarak
değerlendirilip, korelasyon eğrisine yakınlaştırılır. Böylece, standart regresyona göre hata payı düşer. Bu yönteme
göre:
Verim = 300.389 * 101.197 * WDVI + 124.108 * SAVI – 135.467 * PVI +
54.139 * NDWI + 123.285 * NDVI + 395.968 * MOIST + 145.638 * GVI

(5)

Eşitliği belirlenmiştir. Bu eşitlikte tüm değişkenler kullanılmıştır. Model geçerliliği test edilmiştir (Çizelge 3).
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Çizelge 3. Kullanılan modellerin geçerlilikleri
R
R2
Yöntem
BLR
0.815
0.665
ÜR
0.862
0.742
PLSR
0.70
0.48

RMSE

F

P

54.84
62
46.87

7.941
40.352
21.54

0.003
0.00001
0.00001

4.3. İstatistiksel Modellerin Doğruluk Analizleri ve Buğday Verimi
Uygulanan 3 istatistiksel modelin her birisi modelleme için kullanılmayan ve doğrulama için ayrılan 8 buğday
parseli kullanılarak test edilmiştir. Yöntemler içerisinde en iyi sonuç vereni ortalama 31.26 kg/da hata payıyla BLR
yöntemi olmuştur. Onu sırasıyla, 40.1 kg/da ve 44.18 kg/da’lık hata paylarıyla üstel regresyon ve PLSR teknikleri
izlemiştir (Şekil 6).
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Şekil 6. Üstel regresyon, BLR ve PLSR yöntemlerinin doğrulukları ve standart hata oranları

4.4. NBÜ Tabanlı Mekanik Modellerle Buğday Ürün Verimliliğinin Tahmini
NBÜ tabanlı modelleme yaklaşımı Landsat ve MODIS verilerine ayrı olarak uygulanmıştır. Farklı çözünürlükteki
verilerle bölgesel ve ülkesel ölçekteki buğday verim tahminlerindeki başarıları test edilmiştir. Landsat verisinin
buğday gelişim dönemine ait olan 9 aylık NDVI veri seti aylık bulutsuz görüntülerden elde edilmiştir. Gelişim
dönemine ait Kasım 2009, Şubat 2010 ve Mayıs 2010 verileri çok bulutlu olduğundan, bu tarihleri, buğday
alanlarının MODIS veri setindeki genel NDVI eğilimlerinden oluşturulan gidiş formülüyle tahmin edilerek
oluşturulmuştur.
Kullanılan MODIS veri seti 16 günlük kompozitler halinde olduğundan bulutluluk sorunu yaşanmamıştır. Bu veriler
aylık formata dönüştürülerek verim tahmin modelinde kullanılmıştır. NDVI verileri NBÜ tabanlı mekanik modelde,
buğday fenolojisinin belirlenmesinde kullanılmıştır.
Buğday gelişme dönemindeki, aylık toplam solar radyasyon, ortalama sıcaklık, toplam yağış 22 meteoroloji
istasyonundan elde edilen verilerden ANUSPLIN yazılımı kullanılarak haritalanmıştır. Toprak su kapasitesi ise
bölgenin toprak haritasından elde edilmiştir.
NBÜ buğdayın sadece bir dönemdeki karbon emilimini verir. Bunu tane verimine dönüştürmek için aşağıdaki
formül uygulanmıştır (Ozdogan, 2010).
Verim = NBÜ*HI*KGO / ((1 – NO)*0.45)

(6)
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“HI” hasat indeksi (tane ağırlığı/toplam ağırlık) bu oran bölge buğdaylarında ortama 0.4’tür. “KGO” kök/gövde
oranı, bu oran çalışma alanında ortalama 0.4 – 0.5 arasındadır. “NO” bitki nem oranı (hasat zamanındaki), bu oran
ortalama 0.125’ dir.
30m çözünürlükteki Landsat veri seti ile yapılan verim tahmin modelinde ortalama tahmin hatası 56.6 kg/da olarak
saptanmıştır. 250m lik MODIS uydu verileriyle yapılan modellemede ise 63.95 kg/da olarak saptanmıştır (şekil 7).
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Şekil 7. NBÜ tabanlı buğday verim tahmin modeli ortalama tahmin hataları ve determinasyon katsayıları

Doğruluk analizleri sonucunda, Landsat veri seti kullanılarak en doğru tahmin BLR yöntemi kullanılarak elde
edilmiştir. 2010 yılı çalışma alanındaki buğday verimi 116632.5 ton olarak hesaplanmıştır. Ortalama 409 kg/da
üretim yapılmıştır. Toplam ortalama verim tahmin hatası % 7.6’dır. Bununla birlikte MODIS verisi kullanılarak
yapılan tahminde ortalama hata oranı iki kat daha fazladır (Şekil 8).

Şekil 8. NBÜ tabanlı MODIS ve Landsat BLR buğday verimi tahminleri alansal dağılımları

5. TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Buğday verimliliğinin tahmini için temelde iki yaklaşım, çalışma içerisinde farklı ölçeklerdeki verilere
uygulanmıştır. İlk yaklaşımda, 30m yersel çözünürlüğe sahip olan Landsat TM/ETM verisinden üretilen indisler
kullanılmış ve saha araştırmaları sonucu toplanan gerçek verim bilgileriyle, en uygun modelin belirlenmesi için
ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada özellikle Landsat yansıma bandları hariç tutulmuş, bant oranlarının kullanılması
tercih edilmiştir. Böylece atmosferik etkiler en aza indirgenmiş, gölge etkisi azaltılmış ve çalışmanın Türkiye’de
veya farklı bölgelerde uygulanabilirliği sağlanmıştır. Bu kapsamda, literatürde çok kullanılan ve kolay
uygulanabilir, regresyon analizlerine dayalı tahmin modelleri tercih edilmiştir.
İlk uygulanan model olan BLR, girdi olarak kullanılan 7 farklı indisin ilişkisiz olanlarını eleyerek, az değişkenli ve
doğruluk oranı daha yüksek bir model üretilmiştir. Uygulama sonucunda, ortama tahmin hatası 31.26 kg/da olarak
saptanmış ve kullanılan diğer iki regresyon modeline göre daha iyi sonuç vermiştir.
ÜR modeli, özellikle tek değişkenli olarak uygulanmıştır. Verim tahminine en iyi etki eden girdi verisi NDVI olarak
belirlenmiş ve buna göre bir model geliştirilip uygulanmıştır. Böylece, orta kızıl ötesi yansıma aralıkları olmayan
uydularda da kullanılabilecek bir model geliştirilmiştir. Bu modelde, ortalama hata 40.1 kg/da olarak saptanmış ve
istatistiksel modellerde en iyi tahmin yapan ikinci model olmuştur.
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PLSR modeli veri setini iki eşit parçaya ayırarak uygulanmıştır. Gerçek buğday hasat verileri, kendi içerisinde
ortalamaları yakın iki grup halinde ayrılmış, sonrasında her grup için ayrı eğriler uydurulmuş ve her iki grup PCA
(temel bileşenler analizi) kullanılarak ortak bir formül oluşturulacak şekilde birleştirilmiştir. Genellikle hiperspektral
verilerde çok sık kullanılmakla birlikte, bu çalışmada da başarısı sınanmıştır. Ortalama, hata 44.18 kg/da olarak
hesaplanmıştır.
İstatistiksel modellerin aksine mekanik modeller hasatla ilgili yersel bir kullanmamaktadır. İklim, toprak ve bitki
fenolojisini tanımlayan girdilerle, buğday verimini tahmin etmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede, en az aylık NDVI
zaman serisi uzaktan algılanmış verilerden üretilmelidir. Bununla birlikte diğer girdilerde yersel olarak en az aylık
bazda elde edilmelidir. Bu yaklaşım, hem Landsat hem de MODIS verilerine uygulanmıştır. Landsat’da 56.6 kg/da,
MODIS’ te ise 63.95 kg/da’ lık hata oranıyla buğday verimliliği tahmin edilmiştir. Hasat verisi olmadığı zaman
Landsat verisinin bölgesel çalışmalarda kullanılabilirliği sorgulanmış ve istatistiksel modellere göre daha düşük
ancak hata oranı olarak kısmen kabul edilebilir bir sonuç elde edilmiştir. MODIS verisi ise ülke çapında hasat
tahmini yapılması halinde, mekanik bir tahmin modelinin kullanılabilirliğini test etmek amacıyla kullanılmıştır.
Çözünürlüğünün kaba oluşu dışında bir sınırlama olmadığı ve kaba tahminlerde kullanılabileceği sonucuna
varılmıştır. Ancak, değerler normalin bir miktar üzerinde çıkmış ve hata oranı yaklaşık 63.95 kg/da olarak tespit
edilmiştir. MODIS verisi, bu çalışmada kullanılan Landsat veri seti gibi ücretsiz olup, bulutluluk sorunu günlük veri
aldığı için giderilebilmektedir. 16 günlük bir zamansal çözünürlükle bu çalışmada kullanılmıştır ancak 8 günlük
veya günlük olarak da veri elde etmek mümkündür. Zamansal çözünürlüğün artması hata oranını düşürebilir.
Yakın gelecekte, Landsat 8 devreye girecektir ve düşük maliyetle elde edilebileceği düşünülmektedir. Bu çerçevede,
bu çalışma ile düşük maliyetle ve yaklaşık 1 da’lık hassasiyetle verim tahmini yapmak mümkündür. Ayrıca ülke
genelinde de, mekanik modellerdeki iklim verilerini geleceğe yönelik tahminlerle yenileyerek, gelecekteki buğday
hasatındaki değişimleri de tahmin etmek mümkündür (Ozdogan, 2011).
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