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 مقدمه 

ي زيادي که در زمينه علوم فضايي بدست آمـده اسـت اسـتفاده از اين علوم در مطالعات اکولوژيك در سالهاي اخير با پيشرفت ها

اي يافته و دقت آن نيز افزايش چشمگيري بواسطه کاربرد تصـاوير مـاهواره اي اين مطالعات ابعاد تازه گياهان مختلف رونق گرفته و

مي تعريف شده است که به آن سنجش از دور گفته مي شود. در سنجش از دور براي اسـتفاده از تصاوير ماهواره اي عل داشته است.

هاي گياهي در برابر تابش نور بسيار فعال تفسير و تشخيص عوارض گوناگون بر اساس خواص طيفي مختلف آنهـا مـي باشـد. سـلول

 .(  Ingle & Crouch 1988) هندد کنند و رفتارهاي گوناگوني بر حسب طول موج نـور دريافتي از خود نشان مي عمل مي

که اولين ماهواره لندست در مدار قرارگرفت مطالعه و پايش گياهان به عنوان يکي از مهمترين کاربردهاي سنجش از  1111از سال 

 Knipling,1970) توليد در گياهان به طور مستقيم به فعل و انفعال بين انرژي خورشيد و سطح گياهان بستگي دارد .دور مطرح شد

گيري توليد درگياهان مورد استفاده قرار  توانند در اندازه بنابراين تکنيکهاي سنجش از دور از طريق اندازه گيري اين انرژي مي پس .(

آگاهي از توزيع انواع مختلف غالت  .گيرند. يکي از روشهاي کارامد جهت پايش محصوالت کشاورزي استفاده از شاخصهاي طيفي است

باشد و همچنين اين هاي بازرگاني مي ريـزي و تصميم گيري تمـام محصوالت کشاورزي، از نيازهاي اساسي در برنامهطور کلـي و به

 اي از مطالعـات کـشاوزري ماننـد تـنش آبـي و بـرآورد بـازدهي در قالـب سـنجش از دور بــسيار ضروري ميامـر براي بررسي پـاره

 باشد. 

براي مقاصد مختلف نظير توليد مواد مختلف نظير مواد به استفاده مناسب در توسعه مديريت زمين  ،برنامه ريزي کاربري اراضي

مربوط غيره گردشگري و ونقل و مناطق تفريحي  حمل و توليد برق، تأمين مواد خام صنايع، گسترش شهرها و خانه سازي،غذايي 

مناسب به طريقي است که بدون آسيب اي آتي و انتخاب کاربري ه بر اساس قابليتاضي اين برنامه ريزي ها با هدف تطابق ار .است

همواره با کمبود نقشه  ،برنامه ريزي هاي کاربري اراضي کليه نيازها را به اندازه کافي تأمين نمايد. در گذشته رساندن به محيط زيست

به اين ترتيب نقشه هاي  مشخص نبوده است ،موجود در يك منطقه بزرگ ه طوري که انواع کاربري هايبهاي به هنگام روبرو بوده 

لذا بايد از اين جهت مورد بررسي قرار  يکسان نخواهد بود داراي صحتي باال و ستخراج مي شوند،ا موضوعي که از داده هاي ماهواره اي

 .باشددر کارهاي تحقيقاتي بلکه در امور اجرايي نيز مورد نياز ميضرورت نه تنها  .گيرند

 ضرورت تحقيق 
 آن به نکردن اعتنا که است داده قرار جديدي محيط در را علوم کشاورزي و منابع طبيعي  مکاني، اطالعات و ها داده از ستفادها

و  اي نامه پرسش صورت به کشت زير سطح محاسبه   از که غيرعلمي و کارشناسي برآوردهاي شود.  مي ماندگي وعقب رکود سبب

 راهکاري مثابة به اي ماهواره هايداده از گيري بهره و است کرده سپري را خود دوران شود، مي انجام کارشناسان دست به حضوري

 کشاورزي حيطه در مختلف هاي ريزي برنامه امر در تواند مي بلکه دهد مي کاهش را انساني خطاي از ناشي هاي کاستي تنها نه جديد

 مورد کشاورزي مطالعات در لندست و رادار تصاوير ماهواره اي از جمله  از وأمت استفاده   که شود مي پيشنهاد باشد. بنابراين کارگشا نيز

 .گيرد قرار تأکيد و توجه
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دسترسي به  .بسيار مطلوب به نظر مي رسد کلزاخاکي و آبي استان، کشت  و شرايط مطلب فارسبا توجه به پهنه گسترده استان 

مي تواند زمينه را براي برنامه ريزي صادرات و  ك استان پهناوريبه عنوان فارس  استان کلزا درآمار دقيق سطح زير کشت و توليد 

 واردات اين محصول در کشور فراهم نمايد. کما اينکه تاکنون چنين آمار دقيقي دور از دسترس بوده است. 

باشد که داراي  يم فارساستان هـاي موجـود در  از آن دسـته از کـشت کلزا هدف تحقيـق حاضـر تفکيـك اراضـي تحت کشت 

بندي اين محصول اسـتراتژيك بـوده و مهـمتـرين عامـل ايجـاد خطـا در تفکيك و طبقه اين محصولتشابه طيفي و زماني زيادي بـا 

هـاي مختلف در خـذ تصاوير يـك ناحيـه، تـصويربرداري در طـول مـوجأدليـل تنـاوب در  تکنيکهاي سـنجش از دور بـه .باشـندمـي

هــاي مختلف مربوط به گياهان طـور گــسترده در تحليـلدر نهايت امکان پردازش و تفسير سـريع ايـن اطالعـات، بــه مان ويك ز

 .گيرند مورد استفاده قرار مي

 زات بکار رفته يتجه 
 

 12 دستگاهGps  در هر شهرستان به منظور بر يدست(از  يميتعل يداشت نمونه هاGPS استفاده شده است  ). 

  وتر با مشخصات: يدستگاه کامپ 1تعدادRAM=4, CPU=CORE (TM )  I7, HARD=1 TB 
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 فصل اول

 

 دور از سنجش فيزيک
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 ريو کاربرد آن درتصاو سيالکترو مغناط فيط 0-0 

  
 سيف الکترو مغناطيط (8شکل 

 سيف الکترومغناطيط يسه با تماميدر مقا يمحدود بودن بخش مرئ (2شکل 
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 س يالکترو مغناط يانرژ نه يموجود در زم يهاه ين نظريمهمتر 2-0 

 کترومغناطيسال انرژي بودن موجي نظريه 0-2-0 

 س يش موج الکترومغناطينما (9شکل 

 

 

 سيک موج الکترومغناطيش طول موج، فرکانس و تناوب در ينما (4شکل 

 

 الکترومغناطيس انرژي بودن اي ذره نظريه -2-2-0 
planck

Q = h * f 

                                                           
1 Frequency 
2 period 
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h = 6.625*10e -34 

Q,F

 

 سيک موج الکترومغناطيدر  يرابطه طول موج، فرکانس و انرژ (5شکل 

 

 سيالکترومغناط يمنابع انرژ 3-0 
. 

 

 

 

                                                           
3 REFLECTION 
4 RADIATION 
5 EMISIVITY 
6 Black body 
7 Albedo 
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 مختلف يده هاير آلبدو در پديمقاد (8جدول 

 

 نيدر زم يتابش انرژ يمولفه ها (6شکل 

 سنجش  از دور 4-0 

.
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 با منشور يف مرئيه طيتجز (7شکل 

 (  کرده عبور اي يوگذر شده جذب بازتاب، تابش،) مختلف پاسخ يبه سطح آب و حالت ها يبرخورد انرژ (1شکل 

 

 سنجش از دور يانواع ماهواره ها 5-0 

                                                           
8 Reflection 
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 کاربرد انرژي الکترومغناطيس و شکل گرفتن پايه هاي علم اطالعات جغرافيايي 6-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 LANDSAT 
10 Advanced Spaceborne Thermal Emmission and Reflection Radiometer or ASTER 
11 SPOT (In French: Systeme Probatoire d’Observation de la Terre )  
12 IKONOS 
13 QUICK BIRTH 
14 RADARSAT 
15 SEASAT 
16 NOVA 
17 SHUTTLE 
18 MICROWAVE 
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 مختلف لندست يکاربرد باندها (2جدول 

 ره کردن آن ها و استفاده از آن هايل داده ها، ذخيه وتحليس  و تجزيالکترومغناط ياز استفاده از انرژ ييماش (3شکل 

 دور از سنجش از استفاده مزاياي 7-0 

           : 

-      

-        

-     

-       

-                       

-                       

-         

-                    
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 مختلف کاربرد سنجش از دور در علوم 8-0 

 کشاورزي-0-8-0 
              .        

                      

 

II 

  

 

 TM  :  

: MSS 

http://geogis.persianblog.ir/post/31/
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 تعيين سطح زير کشت 0-0-8 -0 

SPOT5

IKONOSQuic Bird

SPOT5

 

 
 .12مربوط به جنوب شرق تهران با نمونه هايي از مرز بندي و تعيين سطح در سال  SPOT5نمونه اي از تصوير ماهواره  (81شکل 

 تخمين عملکرد محصول  2-0-8-0 

 تعيين سطح گسترش آفات و امراض گياهي  3-0-8-0 
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 بررسي آفت گياهي از طريق سنجش از دور (88شکل 

 محصول نوع تفکيك 4-0-8-0 

                  

                      

                

                 

                       

                    

              

 

 LANDSATاوير چند زمانه تشخيص محصوالت کشاورزي با استفاده از تص (82شکل 



 

 

25 

 

 يجنگلدار-2-8-0 

 

 

          

 

 

  

 نفت و گاز -3-8-0 

 

 

 09سکو 9-0 
.

:

 انواع مختلف سکو (89شکل 

                                                           
19 Platform 
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i

 ليه ميمفهوم زاو (84شکل 

 ها سنجنده 01-0 

 ک  سنجندهياز  يينما (85شکل 

                                                           
20 weight 
21 period 
22 hight 
23 INCLINATION ANGLE 
24 Revisit time 
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              .        

                     

.                

  25آشکار ساز 00-0 

 26دستگاه 02-0 

 انواع سنجنده 03-0

 -A. 

 -B

. 

 انواع سنجنده ها (86شکل 

 ات سنجندهيخصوص 0- 03-0 

 27ديدان ديم0-0-03-0 

  

                                                           
25 .detector  
26 instrument 
27 Field Of View  or FOV 
28 Swath Width or SW 
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 ديدان ديمفهوم م (87شکل 

 23ييك فضايقدرت تفک 2-0-03-0 
 . 

                     

               

 91زماني تفکيك قدرت 3-0-03-0 

 . 

.

landsat4  

.

 IRS  SPOT 

x,y,z

                                                           
29 RESOLUTION SPATIAL 
30 TEMPORAL RESOLUTION 
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 30راديومتريك تفکيك قدرت 4-0-03-0 

 

. 

             .       

                       

  n n

 
 .(  است يتيب 2و سمت چپ  يتيب 1ر سمت راست ير )تصويبر وضوح تصو کيومتريک راديقدرت تفک ير بصريتاث (81شکل 

 

 92طيفي تفکيك قدرت 5-0-03-0 
 .        

          .             

 : 

-     "              

   .               

       .               

           .              

                 . 

                                                           
31 RADIOMETRIC RESOLUTION 
32 SPECTRAL RESOLUTION 
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.                      

                    

    

 

 

 

 

 

 

.

 

(GIS )  .

  ير ماهواره ايص عوارض در تصاويتشخ 04-0 

 . 

 (RGBB )   .  

 33يقيحق يب رنگيترک 0-04-0 

 (True Color Composite

 ياھكياز تکن يله تعداديبه وس ير رقومياز تصاو يامکان استخراج اطالعات اضاف

ر ي، تصاو False color composite اذبک يرنگ بيترک از عبارتند  نياز ا يبرخ که دارند وجود ريتصو

ن ياستفاده از ا. (  principal component Analysis).،  يز اجزاء اصليپردازش آنال  ( Image Ration)ينسبت

 .کند يم آسانتر را مطالعه مورد محدوده مورد در ريتفس و زيآنال کاربرد به بسته ش هارو

                                                           
33 True Color Composite or TCC 
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 94کاذب يرنگ يها بيترک 2-04-0 

 TM 7 

ھ

. 

 

TM 1-4-7 (R G B ) : در مناطق خشك يتولوژيل يجداساز 

TM 1-5-7 (R G B ) : ل غالب هستنديدروکسيه يمحتو يها يکه کان يدر مناطق يتولوژيل يجداساز. 

TM 4-3-1 (R G B ) : اد صورت يب زيه و تخريتجزکه  يد آهن در مناطقياز اکس يغن يخاک ها يجداساز

 .گرفته است

TM 1-3-5 (R G B ) : يتولوژيل يجداساز 

TM 5-4-3 (R G B ) : ين شناسير زميتفس 

TM 4-3-2 (R G B ) : ياهيانواع پوشش گ يجداساز 

TM 1-2-3 (R G B ) : ده شوديکه با چشم د يبه صورت ينيمشاهده زم يبرا. 

TM 3-4-7 (R G B ) : سنگ ها يو خواص برخ ياهير پوشش گياز غ ياهياطق پوشش گع منيسر يابيارز 

 35وشش گياهيپ شاخص3-41-4    

 

Tasseld cap 1111، زرکش رخواهيخ

Red – NIRMss

                                                           
34 False color Composites or FCC 
35 Vegitation Index 
36 Kauth and Tomas 
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 tasseld capنمايي از يک  (83شکل 

NIR

  X Y

, NDVI , SAVI RVI 

 

, DVI , PVI WDVItasseld cap

ikonos 

                                                           
37 scatter diagram 
38 Ratio vegitation index 
39 Soil-adjusted vegitation index 
40 Normalized differences vegitation index 
41 Perpendicular 
42 The weighted differences vegitation index 
43 Perpendicular vegitation index 
44 differences vegitation index 
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 ikonosبر روي تصوير  tasseld capنمونه اي از  (21شکل 

 اي ه ماهوار تصاوير تصحيح 05-0 

 راديومتريك حيتصح 0-05-0 
                Digital Number   

 DN    .                

                  

                 .  

                    

            .       

       .             

                      

  .

 هندسي حيتصح 2-05-0 
                 .    

 ضياييان                

                  1111، فيروزآبادي

.         .          

      .                

 .                   

.
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 ياتمسفر حيتصح 3-05-0 

                       

                

     .                 

                

                         

      .          

                  

.               ( 

FLAASH

 پر کاربرد يسنجنده ها يمعرف 06-0 

 8لندست  0-06-0 

با ماهواره  41کايآمر ين شناسيو سازمان زم 41مربوط به پروژه مشترک ناسامشاهده زمين و ديمي ترين برنامه تصويرنگاري ق

ادامه دارد. اکنون پس از  Landsat 5 & 8 شروع گرديده و تا کنون نيز با Landsat1 ماهواره اببا پرت 1111که از سال  لندست است

 يدارا 1لندست  را انجام داد. 1211سال از پرتاب آخرين سري از اين برنامه فضايي، ناسا پرتاب هشتمين ماهواره لندست در سال  14

 است.  41مادون قرمز يسنسور حرارت يگريو د 41نير ساز زميتصو ياتيسنسور عمل، يکيدو حسگر 

(  1111، ربيعيکنند ) يم يجمع آور ينه باند موج کوتاه و دو باند طول موج حرارت ير برايب اظالعات تصوين دو سنسور به ترتيا

 عبارتند از: 1ت ماهواره لندست ين ماموريمهمتر. 

 1ك دوره حداقل ي يبرا يجاد پوشش فصليا يمتر برا 12 يك مکانيبا قدرت تفک يفير چند طيو تصاوي، آرشيجمع آور 

 ساله

 در طول زمان ياهيو پوشش گ ياراض ير کاربرييتغامکان مطالعات  يفراهم آور. 

                                                           
45 The national aeronautics and space administration or NASA. 
46 The united state geological survey or USGS 
47 Operational Land Imager  or OLI 
48 Thermal Infrared Sensor or TIRS 
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 OLIويژگي هاي سنجنده   (9جدول 

GSD Use of data 
Spectral range (nm 

)  
Band Name 

Band 

number 

30 m Aerosol/coastal zone 433-453 
New Deep 

Blue 
1 

30m 

(TM heritage bands 

)  

Band Nr 450-515 Blue 2 

Pigments/coastal 525-600 Green 3 

Pigments/coastal 630-680 Red 4 

Foliage/coastal 845-885 NIR 5 

Foliage 1560-1660 SWIR 2 6 

Minerals/litter/no 

scatter 
2100-2300 SWIR 3 7 

15 m Image sharpening 500-680 PAN 8 

30 m Cirrus cloud detection 1360-1390 SWIR 9 

 

 SENTINEL22-06-0  
2 -SENTINEL 

  

 

 Sentinel-2   

SENTINEL2OLILANDSAT8

 LANDSAT8و  SENTINEL2مقايسه  طيفي ماهواره  (28شکل 

 Sentinel-2 

  

 SENTINEL2

                                                           
49 Europian space agency or ESA  
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 SENTINEL2ي ماهواره باندها مشخصات (4جدول 

 world view II3-06-0 

 world view IIسنجنده  يفيمحدوده هشت باند ط (22شکل 

 QICKBIRD4-06-0  

                                                           
50 panchromatic 
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 RAPIDEYE5-06-0  

rapideye

 IKONOS6-06-0  

 SPOT67-06-0  
spot7

 سنجش از دور ر اطالعاتيمراحل تفس  07-0

(Pre- processing

 (Processing

Post- Processing

 ه اي ماهوار صاويرت بندي طبقه 08-0

                     

   .                    

    .                   

                  . 

                       

              .          
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               .      

              .          

.                      

   

 بندي طبقه دقت ارزيابي 09-0 

                       

   .              .         

                         

 را ابهام مکرر، هاي گيري اندازه در يکسان نتايج کسب توانايي از    .        

 و يابد افزايش پردازش فرايند در تواند مي داده در موجود خطا .دانست و توصيفي زماني مکاني، نظر از داده بودن نامشخص توان مي

 برخوردار يخاص اهميت از خطا منابع شناخت رو اين از .بگذارد نقشه کاربران گيري و تصميم تحليل و تجزيه بر نامعلومي تاثيرات

 معمول روش يك .(  Whiteside,2005)است  اهميت حائز بسيار کالسها بندي مرز و بندي طبقه شناخت مشکالت ويژه به است

 باشد. مي مقياس بزرگ نقشه هاي يا صحرايي عمليات جمله از اعتماد مورد منابع از آمده بدست از اطالعات استفاده دقت، تعيين براي

 بندي طبقه هاي روش انواع 21-0 

 ير ماهواره ايتصاو يطبقه بند يانواع روش ها (29شکل 

                                                           
51 Unsupervised 
52 Supervised 
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  طبقه بندي نظارت نشده 0-21-0 

(land-cover types

 نظارت نشده. يتم طبقه بنديالگور (24شکل 

 نظارت شده يمجزا در طبقه بند يفيط يبا مشخصه ها ييد خوشه هايتول (25شکل 
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(

.

ISO dataK-Means

 نظارت نشده يطبقه بند يساختار کل (26شکل 

 طبقه بندي نظارت شده 2-21-0 

GPS

                                                           
53 Minimum Distance of mean 
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 ن.يانگيکننده حداقل فاصله از م يک طبقه بنديماتتجسم ش (27شکل 

Quinlan,1986

 مشابهت حداکثرتجسم شماتيک طبقه بندي کننده  (21شکل 
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 السطوح يمتوازتجسم شماتيک طبقه بندي کننده  (23شکل 

    

     C5 

C4.5ID3     

 

• (and, or

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
54 Parallelpiped classifier 
55 Decision Tree classifier 
56 . feature 



 

 

43 

 

 ميدرخت تصم ياز طبقه بند يمثال (91شکل 

SVM 

. 

 Vieira et al, 2012

(maximum margin

..

  جداکننده مرزِ حداکثر با ابرسطح (98شکل 

                                                           
57 . Support Vector Machine 
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 نيماش توسط جداکننده ابرسطح ليتشک نحوه .است شده ليتشک ريمتغ دو از تنها داده هر يعني هستند يبعد دو هاداده شکل نيا در

 ش درآمده است. يبه نما 92بان در شکل يپشت بردار

 يبعد دو يفضا در داده طبقه دو نيب نندهجداک ابرسطح ساخت نحوه (92شکل 

convex

 p

H P  b

يييbي

ييbwي

  

 )      

2/|w||w|

 

                              يي
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                             يي

يييي

,                    1     ≤

 SENTINEL2ر يود تصاودانل 20-0    
flow chart

 
 .ير ماهواره ايان نحوه دانلود تصاوينمودار جر  (99شکل 

 //:Scihub.copernicus.eu httpت يورود به سا 0-20-0 

 ت ماهوارهيورود به سا (94شکل 
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 تيثبت نام در سا 2-20-0 

 ساخت اکانت (95شکل 

  يلتر زمانيخ و فيف تاريتعر 3-20-0 

 

 

  يلتر زمانيخ و فيف تاريتعر (96شکل 

 ريتصو يف بازه زمانيتعر 4-20-0 

 ريتصو يف بازه زمانيتعر (97شکل 
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 رهيذخ 5-20-0 

 
 دستورات يره سازيذخ (91شکل 

 خاب محل مورد نظرانت 6-20-0 

 

 انتخاب محل مورد نظر (93شکل 

 جستجو 7-20-0 

 جستجو (41شکل 
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 مورد نظر ير موجود در بازه زمانيه تصاويارائه کل 8-20-0 

 
 مورد نظر ير موجود در بازه زمانيست تصاويارائه ل (48شکل 

 ر مورد نظريدانلود تصو 9-20-0 

  
 ر مورد نظريدانلود تصو (42شکل 
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 فصل دوم

 يقيمطالعه تطب
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بنابراين   ( Knipling,1970). توليد در گياهان به طور مستقيم به فعل و انفعال بين انرژي خورشيد و سطح گياهان بستگي دارد

از  گيري توليد درگياهان مورد استفاده قرار گيرند. يکي توانند در اندازه تکنيکهاي سنجش از دور از طريق اندازه گيري اين انرژي مي

براي  1112شاخصهاي گياهي در ابتدا در دهه  .روشهاي کارامد جهت پايش محصوالت کشاورزي استفاده از شاخصهاي طيفي است

پايش چشم اندازهاي زمينـي توسـعه داده شده و به صورت موفقيت آميزي جهت برآورد شرايط پوشش گياهي، توليد اوليـه و 

شاخصهاي گياهي روي همه پيکسلهاي  (  Anderson, 1991) .مورد استفاده قرار گرفتند فرآيندهايي مانند: تبخير و تعرق گياهي

شوند. به طور کلي به منظور برآورد پارامترهاي  تصوير در يك زمان و مکـان بـدون توجـه بـه شرايط سطح زمين اعمال مي

روش فيزيکي و آماري استفاده  سـنجش از دوري از دوهـاي  بـا اسـتفاده از داده (  بيـوفيزيکي گياهان )بايومس، شاخص سطح بـرگ

شود. از بين روشهاي آماري، استفاده از شاخصهـاي طيفي به دليل سهولت استفاده از آنها و داشتن رابطـه بـا متغيرهـاي فيزيکـي،  مي

ين بار در ايالت متحده آمريکا در دهه هشتاد ميالدي براي اول (  Baret, & Guyot, 1991) .د انـ قرارداشته توجه مورد هميشـه

براي حل مسائل زيست محيطي مربوط به کشاورزي مانند استفاده از سموم و کود،  Precision agriculture)  ( کشاورزي دقيق

مطرح شد. کشاورزي دقيق يا کشاورزي خاص مکاني نوعي نگرش نو در مديريت مزرعه است. به زباني ساده، کشاورزي دقيق سيستمي 

يکنواختي هاي داخل مزرعه خود را شناسايي کرده و با مديريت آن، در پي افزايش  ه توليدکننده به وسيله آن تغييرات و غيراست ک

توليد محصوالت زراعي و افزايش بهره وري بر مي آيد. کشاورزي دقيق در تمامي مراحل کاشت، خاک ورزي، کوددهي، مبارزه با آفات، 

کشاورزي دقيق با هدف افزايش  .(  1211، ينيحس ديفر)اري کاربرد مؤثر دارد و سيستم هاي آب و آبيتشخيص بيماري ها يا کمبودها 

راندمان توليد، بهبود کيفيت محصوالت، استفاده بهينه از مواد شيميايي، صرفه جويي در انرژي و حفاظت از آب و خاک عمل مي کند. 

ترين منبع  ارزش فن آوري و مديريت الزم است. مي توان گفت مهم ترين و با براي کشاورزي دقيق ابزارهايي کليدي مانند اطالعات،

موجود در دسترس کشاورز، اطالعات مي باشد. اطالعات دقيق و به روز در تمامي مراحل توليد مانند مشخصات محصول، خصوصيات 

د براي توليد نقشه هاي عملياتي مزارع توان مي  GIS.حشرات براي کشاورزان مهم است خاک، نياز کودي، جمعيت علف هاي هرز و

کاربرد فراواني داشته باشد و همچنين اطالعات مربوط به اندازه گيري مداوم ويژگي هاي خاک، وضعيت محصول، مراحل مختلف 

  دهد. برداشت و پس از برداشت را براي تصميم گيري و مديريت بهتر در دسترس کشاورز قرار

هاي  عنايت به اينکه اکثر کشورهاي داراي کـشاورزي مکـانيزه و صـنعتي، آمـار دقيقـي از سرانهبا توجه به نکات مذکور و نيز 

ها در کـشور ما کامالً مشهود و بارز  رساند، کمبود اين داده کشاورزيشان دارند که به آنان در فرايندهاي مختلف برنامهريزي ياري مي

خورد و  ، بلکه در مورد اکثر محـصوالت کـشاورزي ايران نيز به چشم ميندمگنمايد. اين فقدان اطالعات نه تنها در خصوص  مي

هاي  ريـزان و محققان را مجبور به استفاده از داده کند. تنگناي ديگري که برنامـه ضرورت مطالعات بيشتري را در اين زمينه ايجاد مي

  همچنين نقص و کاستي ساير روشهاي آماري است ن وسازد، دقت و صـحت اطالعـات پايـة آ ماهواره اي و تکنيکي عصر حاضر مي

تــشخيص گياهان با اسـتفاده از تـصاوير چنـد زمانـه صـورت گرفتـه است، مربوط  بيــشترمطالعـاتي کــه در زمينــه تفکيــك و

 .(  1112، ش زادهيدرو) باشد به غالت مي
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اسـتان همـدان  IRS و ارتباط آن بـا درجـه روشـنائي در تـصاوير به بررسي بازتاب محصوالت مختلف کشاورزي ،(  1111ضيانيان )

روش شيء پايه با  نتيجه گرفت که شيء گرا در شناسايي تغييرات، پايه و با مقايسه روش هاي پيکسل Meng et al,2012 پرداخــت.

 OBIA (Object Based Imageاز . نتايج تحقيق ايشان نشان مي دهد که ترکيبي کند دقت باالتري پديده ها را شناسايي مي

Analysis  ) هاي و تکنيكDM (Data Mining  ) است . براي  بندي مزارع نيشکر بسيار کارآمد و اميدوار کنندهبراي فرآيند طبقه

دي در بنسري زماني لندست استفاده شد، در نتيجه توليد نقشه هاي موضوعي مورد نظر با عنوان برداشت نيشکر آماده شد. دقت طبقه

نقطه برآورد شده است که سابقاً چنين دقتي در طول پروژه استفاده نمي شد. به کمك تحليل ماتريس خطا و کاپا  122حد باالي 

 بود.11/2و ضريب کاپا از  %14بندي به دست آمده داراي دقت کلي تست سطح معني دار بودن انجام شد. آمار نشان داد که طبقه

Navulur,2006 داد نشان نتايج آزمودند، گرا شيء روش به اتريش در اراضي هاي پوشش بندي طبقه براي را طيفي ندچ هاي داده 

 و مکاني تفکيك قدرت با هاي داده انطباق قابليت ها هزينه و وقت در جويي صرفه و بندي طبقه باالي بردقت عالوه يادشده روش که

، در تحقيق خود با عنوان تخمين عملکرد گندم ديم استان زنجان با (  1114ان )ميرباقري و همکار .باشد مي دارا نيز را متفاوت زماني

در استان زنجان با استفاده از مدل رگرسيون به نتايجي دست يافت کـه از آن جمله مي توان  11MODIS اسـتفاده از تصـاوير سنجنده

با توجه به اينکه در  يك کالس کاربري اراضي ديم است.مشکل اساسي در بحث تخمين عملکرد گندم ديم، تفک کرد؛ به نکات زير اشاره

کشت ديم تنها ورودي سيستم رشد بارندگي و دما اسـت، در صـورتي کـه بتوان اراضي ديم را از اراضي آبي و مراتع جدا نمود مي توان 

بر روي گنـدم آبـي در منطقـه اي بـا  پيشنهاد نهايي ميرباقري انجام تحقيقي مشابه  .تخميني مناسـب از اراضـي ديـم را محاسبه کرد

خصوصـيات مشابه ولي با گستردگي بيشتر اراضي آبي بود. لذا تحقيقي جهت ارزيابي توان تخمين عملکـرد بـا استفاده از شاخص 

حلـه و در ترکيـه بـا طبقـه بنـدي مرحلـه بـه مر Arikan,2004 .توليـدي از آن بـه انجـام رسـيد LAI و NDVI پوشـش گيـاهي

  .اقـدام بــه تهيــه نقـشه غــالت نمودنـد  ETM+ متنـاوب در تــصاوير يپردازش هابـا اعمـال 

Wardlow et al,2006 بنـدي مـزارع بزرگ ـاهي بـراي طبقـهيهـاي گ هـاي شـاخص بــه بررســي رونــد زمــاني داده

پرداخته و با توجه به  متـر 112با قدرت تفکيك   MODIS تصوير 11ازکشاورزي شـامل يونجـه، ذرت، سـويا و گنـدم بـا استفاده 

 يكآنها نشان داد که تفک يجکردند و نتا يكتفک هاي مختلف را از همکالس NDVI و EVI متفاوت شاخص هاي يروندهاي زمان

 ي باشد.م يرترمحصوالت چشمگ غالت در دوره بلوغ محصوالت نسبت به دوره رشديري پذ

 Foody & Mathur, 2006 بــــر روي تــــصاوير ســــنجنده بهـاره و نيــــشکر بندي سه کالس گندم پـاييزه، جودر طبقه   

SPOT_HRV  هـا در روش هاي مختلف آمورش داده الگوريتم SVM  را بررسي نمودند. نتايج آنها نشان داد که دقت کلي حاصـله از

درصـد و بـراي جــــو در  12بندي براي گندم در حـدود و همچنـين دقت طبقه هاي مختلـف تقريبـا يکـسان بـوده الگوريتم

، افزايش تراکم در مزارع باعث پايين آمدن قابليت تصاوير (  1112و همکاران ) يکمال باشــــد. صــــد مــــيدر 11حــــدود 

براي تخمين عملکرد  NDVI رگ توليد شده ازاستفاده از شاخص سطح ب در تخمـين عملکـرد گنـدم آبي مي شود. IRS ماهواره

مراحل مختلف رشد گياه گندم بر روي زمان مناسب براي  .دارد LA باعـث کمتـر شـدن اثـر تراکم پوشش مزرعه بر کارايي شاخص
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ـدم آبـي مـي ه ساقه دهـي گنابتداي دور NDVI بهترين زمان براي تخمين عملکرد با استفاده از تخمين عملکرد تأثير مستقيم دارد 

پيشنهاد مي شود کارايي ديگر شاخص ها  .بهترين زمان اواسط دوره دوره ساقه دهي گندم مي باشد LAI براي تخمين بوسيله باشد

پيشنهاد مي شود اين تحقيق با تعداد نمونه هاي زميني بيشتري بـه  نيز در تخمين عملکرد مورد ارزيـابي قـرار گيرد. SAVI نظير

پيشنهاد مي شود  .تـا بتـوان يـك تئوري مسلم در مورد تخمين عملکرد با استفاده از داده هاي ماهواره اي ارائه کردانجـام برسـد 

، روش تحليل تشخيص (  1111) يريقد .کارايي ديگر تصاوير ماهواره اي نيز در بحث تخمين عملکرد مـورد آزمـون قـرار بگيرد

هـاي  کند. زيرا با تغييـرنمونـه حـصوالت دقيق تـر از روش پلـيگـون مبنـا عمل ميمبنا در تفکيـك گندم از سـاير م پيکسل 

هـا کـه يکـي از فـروض  هاي آموزشي افزايش يافته و احتمـال نرمـال بـودن داده آموزشـي از سـطح پليگون به پيکسل تعداد نمونه

هـاي آموزشـي هـم انـدازه و همگن پيکسل مبنا تمـامي داده يابـد. از طـرف ديگـر در روش باشـد افـزايش مـي تـابع تشخيص مـي

وجـود ندارد. از طرف ديگر  تغييـر اندازه نمونـه آموزشـي احتمـال تغييـر ميـزان متغيـر بوده و برخالف روش پليگون مبنا ديگر بـا

نا تنهـا از خصوصيات طيفي استفاده کرده بندي پليگون مب باشد ولي طبقه مکاني مي _ بندي چند مقياسـه يـك فراينـد طيفي قطعه

،  نيز در تحقيق خود از روشهاي پيکسل پايه و شيءگرا (  1111خالقي ) .باشد است و اين خـود عـاملي مهم در جهت ايجاد خطا مي

 و همکارانزاده  يضيف کند. مي  ساحل درياي خزر استفاده نموده و بر کارآمدي روش شيءگرا تأکيد در آشکارسازي تغييرات خط

اده از هاي استف براي تهيه نقشه (  PVI-NDVI-SAVIبندي به روش استفاده از شاخص هاي پوشش گياهي ) در طبقه ،(  1111)

سنجنده   PVIبهترين پاسخ و باالترين دقت را شاخص ، Liss IIIوسنجندهETM+و با داده هاي سنجده اراضي در اقليم نيمه خشك 

تواند به عنوان  مي PVI و NDVI ، SAVIهاي پوشش گياهي مانند  استفاده از شاخص. رده استک يمعرفLiss III وETM+هاي 

اما به تنهايي )بويژه در تعيين نقشه هاي با ، موثر واقع شود (  جنگل و مرتع ،اطالعات کمکي و جانبي )به ويژه در طبقه هاي کشاورزي

، با ارائه (  1111متکان و همکاران ) اي باشد. راي طبقه بندي تصاوير ماهوارهتواند روشي مناسب ب نمي (  تعداد کالس يا طبقه زياد 

اند:  رسيد و نتايج زير را گزارش داده %11توان به دقت کلي  نشان داده اند که مي RGB Change Detectionاي براي روش  معادله

نقشه سطح زير کشت گندم نشان داد که با استخراج تقويم براي تهيه  SPOT نتايج به دست آمده از تفسير تصاوير دو زمانه ماهواره

ريزي منظم براي تصويربرداري امکان تعيين سطح زير  برداري دقيق، انتخاب ماهواره و برنامه زراعي محصوالت مختلف کشاورزي، نمونه

ب محصوالت کشاورزي، اراضي تحت هاي آماري و شناخت از تغييرات بازتا گردد. با انجام تحليل کشت گندم با دقت مناسب فراهم مي

، با رنگهاي زرد و مشابه آن از ساير اراضي تفکيك گرديد. مهمترين مشکل در RGB Change Detectionکشت گندم با روش 

ها نشان داد که عامل اصلي  باشد. بررسي هاي زمان دوم مي استخراج اراضي زير کشت گندم تفاوت زياد در بازتاب مزارع گندم در داده

فاوت در بازتاب اراضي زير کشت گندم، عدم برداشت همزمان مزارع گندم توسط کشاورزان است که اين امر از عدم دسترسي به ت

در فصل  عمدتاًها، چراي دام و عامل باد است که  شود. عامل ديگر افزايش تفاوت بازتاب وسايل برداشت محصول گندم ناشي مي

 . کليه اين تغيرات موجب تفاوت بيشتر در بازتاب مزارع گندم برداشت شده و برداشت نشده ميباشند تابستان در اين منطقه غالب مي

ها با  هاي آموزشي بيشتري معرفي گردد و اين نمونه بندي اين مزارع الزم است تا حجم نمونه شود. از اين رو براي افزايش دقت طبقه

خص ايجاد شده در اين تحقيق، در باندهاي نظير، تفاوت بازتاب اراضي دقت باالئي براي طبقه بندي انتخاب شوند. بدين ترتيب شا
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 ساروئي .گندم برداشت شده و برداشت نشده را به حداقل رسانده و امکان استخراج اين اراضي را با دقت مناسب فراهم مي سازد

 از اند. آنها در تحقيق خود ه کار بردهرا ب TMهاي  داده کشور شمال در نج بر کشت زير اراضي نقشه تهيه در ،(  1111)وهمکاران

فيضي  .اند کرده درصدتهيه 11/11 کلي صحت با را گندم کشت زير اراضي و نقشه  کرده استفاده همانندي حداکثر کننده بندي طبقه

ي مورد مقايسه هاي کاربري اراض ، در رساله کارشناسي ارشد خود روش پيکسل پايه و شيءگرا را در فرايند تهيه نقشه(  1111زاده )

هاي کاربري اراضي از دقت بيشتري برخوردار  گيرد روش شيءگرا در مقايسه با روش پيکسل پايه در تهيه نقشه قرار داده و نتيجه مي

کنند که  يم يريجه گينت، طي پژوهشي با مقايسه روش طبقه بندي شي گرا و پيکسل مبنا (  1111سرمديان و همکاران ) است. 

ان يب، (  1111فيضي زاده و همکاران ) .اي شناسايي کاربـري هـا در مناطق خشك و نيمه خشك مناسب مي باشدروش شيء گرا بر

که داده هاي سـنجش از دور از توانايي بااليي در اسـتخراج انـواع نقـشه هـاي کـاربري اراضـي و همچنـين ارزيـابي کنند  يم

جه يکرده اند نتروش نوين شيء گرا براي طبقـه بنـدي تـصاوير اسـتفاده  خود ازشان در پژوهش ياتغييـرات کـاربري برخوردارند. 

 دقت باالي اين روش طبقه بندي است.ضـرايب ارزيـابي صحت استخراج شده، نشان دهنده  کنند که يم يريگ

           

      spot      .    

يق خود در تحق، (  1111)هاللي و همکاران               

 طبقه بندي نزديك ترين همسايه شيءگرا در طبقه تصاوير سنجنده پايه حداکثر احتمال و الگوريتم الگوريتم طبقه بندي پيکسل

HDR ماهواره  SPOT 5 به منظور مقايسه نتايج، نقشه کاربري اراضي استان آذربايجان غربي با هر دو روش  .دادند مورد مقايسه قرار

که روش طبقه بندي شيء گرا با افزايش دقت معادل دهد  ها نشان مي بنديمقايسه نتايج مربوط به صحت کلي طبقه ه شده است.تهي

اي از دقت باالتري برخوردار است. نتايج اين تحقيق در  بندي تصاوير ماهواره در هر دو شاخص صحت کلي و کاپا، در طبقه 1%

ساله محدوده باالدست سد ستارخان  12شرقي و آشکارسازي تغييرات کاربري  ان آذربايجانهاي کاربري اراضي است استخراج نقشه

در شهرستان ساري  گندمتهية نقشه و تخمين سطح زيرکشت اقدام به  ي، در پژوهش(  1111ان )يائيض فته است.مورد استفاده قرار گر

هـاي موجـود، از روشهاي متفاوت  سـازيِ مختـصاتيِ داده انبعـد از همـس. پرداخت 11تصاوير ماهواره اي رادارست با استفاده از

کاري گندمهاي  براي شناسايي و تمييز زمين  ( MLC) مبناي روش حداکثر مشابهت بندي تصاوير بر پردازش تصوير ازجمله طبقه

آمار کشاورزي از  به  يسترسدموجود بيانگر آن است که روشهاي  گندمهاي کـشت  دست آمده با نقشه استفاده شد. مقايسة نتايج به

در ، (  1111صاحبي ) .تر از روشهاي سنتي کسب آمار و اطالعات مکاني است طريـق فنـاوريهـاي سـنجش از دور، بسيار دقيق

حاصل، دقت روش  . نتايجداد قرار بررسي مـورد راETM + و TMتصاوير   SVM شباهت وبيشترين  هايدقت روش  پژوهش خود

SVM اختالف دقت طبقه بندي دو روش در مورد تصوير  .بهتـر از روش بيشـترين شـباهت ارزيـابي نمـوده اسـت مجموع در راTM 

به عنوان  SVMپيشنهاد مي گردد. با انتخاب روش  (  %11)دقت کلي باالي  +ETMو در حدود يك درصد و در تصـويربسيار کم 

 استخراج گرديد. 1222-1111القان در فاصله زماني طبقه بندي بهينه، تغييرات کاربري اراضي حوضه آبخيز ط
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 Maximum LikeLihhood With Null Class  

 

NDVI  NBSI  

Sieve Mode  

با قدرت  يماهواره ا يراز تصاو ياستخراج خودکار خطوط ساحل يبرا يدجد يروش، (  1111)آل شيخ 

تعداد  يينرنگ جهت تع يستوگرامه يزبوده که در آن از آنال يفاز يقطعه بند يبر مبنا پيشنهادي . روشدهد يباال ارائه م يكتفک

با استفاده از روش  يماهواره ا يرتصو ابتدا استفاده شده است. يفاز يقطعه بند يسماتر يساز ينهبه يك برايژنت يتمکالسها و از الگور

 يرموجود در تصاو يزنو ي،مرفولوژ يلترف از شده و سپس با استفاده يه بندکالس همگن طبق ينبه چند يشنهاديپ يفاز يطبقه بند

 يرروش ارائه شده از تصاو يابيارز يگردند. برا ج مياستخرا يخطوط ساحل ي،آستانه گذار يتم. آنگاه با کمك الگوريابد يکاهش م

 يتمالگور ينبا ا ياز خطوط استخراج % 11دهد که  مي نشان يج. نتااستفاده شد يراندر منطقه کنارک در چابهار ا يکنوسآ يا ماهواره

  .است يشنهاديپ يتمالگور يباال يانگردقتب يجنتا ينخط مبنا قرار گرفته اند که ا يسه پپکسل يمدر محدوده حر

         

بهنگام  هايداده  از استفاده با گندم کشت ريز سطح نيتخم ويي به شناسا يدر پژوهش (  1112رنگزن )

بود که با  يو اتمسفر يهندس يخطاها يدارا يافتيپرون دريها ريتصاودر منطقه جنوب شوشتر پرداخته اند.  ونيپريها سنجنده

ز با استفاده از دستگاه يکاهش نو ين برايد. همچنيرفع گرد يهندس يخطا GPSبا  يو نقاط برداشت ALIر سنجنده ياستفاده از تصو

با استفاده از روش  يحات اتمسفري، تصحاه و خاکيف گيق طير منطقه شد. با تطبياهان و خاک بايف گيلداسك اقدام به برداشت طيف

Emperical line کاهش تعداد باندها از روش  يانجام شد. براPCA ك يتفک يبرا يفيه طيتم نگاشت زاويد. سپس الگورياستفاده گرد
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د. يدرصد برآورد گرد SAM 11تم يزان دقت حاصل از الگوريد. مياستفاده گرد گندم دو ماه، سه ماه و يذرت ها ياهان زراعيگ

         

AVHRR/NOAA

ورد سطح زير آدر پژوهشي به تفکيك محدوده و بر ،(  1111عليپور )

 جهـت طبقهپرداخته است.  +ETMتصاوير ماهواره اي  کشت محصوالت کشاورزي مزرعه نمونه آستان قدس رضوي با استفاده از

. جهت ارزيابي صحت نتايج اسـتفاده شـد بندي نظارت شده شامل حداکثر احتمال و شبکه عصبي مصنوعي بندي تصوير از روش طبقه

ه از نقشـه طبقـه بندي، نقشه توليدي با نقاط واقعيت زميني مورد بررسي قرار گرفت. مساحتهاي سطح زير کشت محاسبه شـد طبقه

درصد با اطالعات مساحتهاي 14/1و  11/1ترتيب با اختالف متوسط  بنـدي بـه روش حداکثر احتمال و شبکه عصبي توانست به

موجـود در مزرعـه آسـتان قـدس مساحت محصوالت مختلف را تخمين بزند. نتايج اين تحقيق نشان داد که تصاوير ماهوارهاي از 

تعيين سطح زير کشت با دقت نسبتاً مناسب  ه نقشه انواع محصوالت در منطقه وتفکيك سريع اراضي زراعـي و تهيـقابليت بااليي براي 

 ALOS اســتخراج شــده از ســنجنده ndviق خود از شاخص يدر تحق ،(  1111) يآباد يعلاي برخوردار است. در مقياس منطقه

AVNIR-2 اسـت. نتــايج نشــان داد کــه  کردهـه آمـل در شـمال کشـور اسـتفاده ميـزان بـايومس منطق ينيش بيبه منظور پ

بــر اســاس باشد.  يدرصد م cross validation  11درصد و در مدل  11 رگرســون خطــي مقــدار ضــريب تعيــين در مــدل

امکـان تخمين بايومس  ALOS ز تصـاوير مـاهوارهاطالعــات بــه دست آمده از ايـن تحقيـق مـيتـوان بيـان نمـود کـه بـا اسـتفاده ا

.با دقت خوبي وجود دارد

OLI  
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Bannari 

et al,2005ريــك مــزارع کــشاورزي شــامل گنــدم و حبوبـات از تصاويدر کانـادا بــراي تفک   hyperspectral  و IKONOS 

ك باالتر يل قدرت تفکيبه دل  hyperspectral ريدند کـه تصاويجـه رسـيـن نتيبـه ا ينگيه بر شـاخص سـبزياستفاده کردند. آنها با تک

ـاالت تگـزاس بـا اسـتفاده يدر ا  Thompson 1982,Bartlett&.ـت دارديارجح IKONOS نسبت به SWIR يفيآن در محدوده ط

 MSS گنـدم را بـا دادههـاي يمحـصوالت کـشاورزي در طـول فـصل رشـد، بـازده يفين بازتاب طيب ياز رابطه خط Lacie از مـدل

 دند. يرســــ يج قابـل قبـوليتوان به نتايق ميکشاورزي دق_ يـات هواشناســن رابطــه بــا اطالعـيــب ايبــرآورد نمودنــد. بــا ترک

Duseck & Jackson,1985  ،به بررسي بازتاب طيفي گنـدم در طـول دوره رشد پرداختند و تمام شرايط از قبيل آبياري، شرايط رشد

 دادههاي ده از دسـتگاه راديـومتر رسيدند.نظر قـرار دادند و به شاخص گندم بـا اسـتفا و رطوبت خاک را مـورد NDVI شاخص

در کانــادا اســتفاده   Hoekman & Vissers,2003 توســـط polarimetric تميوالگـــور object راداري با اسـتفاده از روشهـاي

طي   Carlson & Ripley,1997ك شدند. يدرصــد محــصوالت مختلــف کشاورزي از جمله گندم تفک 11ــد وبــا دقــت يگرد

وابستگي شديدي بـه تـاج پوشش داشته ، البته تا زماني که به تراکم زياد پوشش برسيم. کـم   NDVIتحقيقي نشان دادند که ميزان

 .مطمئناً به علت کم شدن ميزان انعکاس اشعه خورشـيد از سـطح خـاک مـي باشد LAI در مقادير باالي NDVI شـدن حساسـيت

willhauck,2000 ه روش هاي پيکسل پايه و شيء گرا در شناسايي تغييرات، نتيجه گرفت که روش شيء پايه با دقت باالتري با مقايس

 et al,2002  Shattri. بااليي برخوردار هستند اغلب طبقه هاي کاربري و پوشش اراضي از دقت نسبت .پديده ها را شناسايي مي کند

 90 بکارگرفتند، دقت طبقه بندي آنان نيز باالتر از TM ا استفاده از داده هايروش شيء گرا را براي طبقه بندي پوششهاي اراضي ب

ده يکه پد يبخصوص در نواح ،دهد يدخالت م يطبقه بند اين روش به لحاظ اين که متغيرهاي طيفي و شکلي را در فرآيند .درصد بود

 يمطالعات کاربرد يتوان آن را برا يو م باشد يو عوارض م ده هايپد يباشد قادر به قطعه بند يو مکان  يبافت يرات شکلييتغ يها دارا

Tucker,1977 ،Sellers,1985 مطابقت دارد.  Gorte& Genetitti,2003 يهاافته يبا  يتريافته شين يبکار گرفت. ا ياراض

Todd,1988gao,2000Thenkabail,2000اند شاخص نشان دادهقات خود يدر تحق NDVI اوان، اشباع فر يدر سطوح پوشش

 & Barnett رديمتراکم است مورد استفاده قرارگ ياهيکه پوشش گ يك شاخص کارآمد در مناطقيتواند به عنوان  يشود و نم يم

Thompson,1987  .  ت تگزاس با استفاده از مدل الدر ايا Lacie ل در طو يت کشاورزمحصوال يبين بازتاب طيف يه خطاز رابط

توان به يدقيق م يکشاورز -ين رابطه با اطالعات هواشناسبرآورد نمودند. با ترکيب اي MSS يبا دادهها گندم را يد، بازدهفصل رش

 Juckson .ن روش استفاده نشديران ايق در ايدق ياورزکش -يبه اطالعات هواشناس ييد. با توجه به عدم دسترسرس يج قابل قبولنتاي

& Pusic,1985 ي، شرايط رشد، شاخص بنديدوره رشد پرداختند و تمام شرايط از قبيل آبيار گندم در طول يبازتاب طيف يبه بررس 
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متفاوت با  يفيط يل پهناير رسيدند، به دلومتياخص گندم با استفاده از دستگاه رادو رطوبت خاک را مورد نظر قرار دادند و به ش

روش  مقايسه  نسبت به Spot فاده از تصاوير ماهواربا استChen et al, 2009 .اخص نشدن شياز ا ياه هاستفاد يماهوارها يدادهها

شيءگراي تصاوير ماهوارهاي  شيءگرا در استخراج اطالعات از تصاوير ماهوارهاي اقدام نمودند و در پردازش ه و يکسل پايپ يطبقه بند

بندي شيءگرا استفاده کردند و هاطالعات مکاني شامل بافت و شکل به عنوان عاملي به منظور افزايش دقت طبق 12از مدل رقومي ارتفاع

بندي بندي فازي در روش طبقهگيرند که الگوريتم طبقه ا، نتيجه ميپايه و شيءگر پس از انجام طبقه بندي با دو روش پيکسل 

 حداکثر احتمال در روش طبقه پايه با دقت کلي درصد در مقايسه با الگوريتم طبقه بندي پيکسل بندي 41/11شيءگرا با صحت کلي 

شاخص هاي گياهي را به عنوان   et al,2009Gao.درصد، در طبقه بندي تصاوير ماهواره اي، از دقت باالتري برخوردار است 11/11

استفاده  MODIS بندي شيءگرا مورد مطالعه قرار دادند. اين محققين از تصاوير ماهواره عاملي به منظور افزايش صحت روش طبقه

ي گياهي از اين تصاوير و استفاده از آنها به عنوان يك اليه در طبقه بندي شيءگرا موفق شدند دقت ها نموده و با استخراج شاخص

 در مطالعات زمين  ASTERاز تصاوير ماهوارهاي Zhaocong et al,2009 .افزايش دهند درصد 1/1ميزان بندي شيءگرا را به طبقه

هاي شن، از روش پردازش  يك دانه هايزيف  به انعکاسات طيفي و ويژگي استفاده نمودند. آنها براي اعمال اطالعات مربوط يشناس

 يم کيدأت يابندي تصاوير ماهواره شيءگراي تصاوير ماهوارهاي استفاده نمودند و در نهايت از توانايي باالي پردازش شيءگرا در طبقه

.کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Digital elevation model or DEM 
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 روش پژوهش
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 لعهمنطقه مورد مطا 0-3 
   . 

.٬

٬ ٬

 

     .    

 

 

 موقعيت استان فارس در ايران  (49شکل 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_(%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_(%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 قينمودار روش تحق (44شکل 
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 يدانيات ميعمل 2-3 

مورد نظر  همکاران شهرستان به منطقه مورد مطالعه اقدام به نمونه برداري از مزارع با عزيمت 

 به صورت پليگون محور گرديد.  (  زا و ساير محصوالت همزمانل)گندم، برنج، ک

 يات ستاديعمل 3-3 

 

 يميتعل يه دستورالعمل برداشت نمونه هايته 4-3 

ك يدر  يا چهار گوشه يميك نمونه تعليداشتن  يبرا GPS  نقاطs4 و S1٬S2٬S3 شود  يمشاهده م 11شکل همانگونه که در 

باشد. يهدف م ين زراعيقطعه زم

 
 يميروش برداشت نمونه تعل (45شکل 

run testF

run testspss
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 .يميتعل ينمونه ها يهمگن يت بررسيوضع (46شکل 

 

 همزمان يبرنج و کشت ها يميتعل يفرم برداشت نمونه ها  (47شکل 
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 روزآباديدر شهرستان ف يميتعل يع نمونه هايت توزيوضع  (41شکل 

 

 ر کشت از شهرستان هاياخذ آمار و اطالعات سطح ز 5-3 

 

 

 افته به هر شهرستانياختصاص  برنجر کشت يسطح ز (5جدول 
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 رسي تقويم زراعي بر 6-3 

 

 ستان فارسم کشت برنج در ايتقو (6جدول 

 نام شهرستان نوع تاريخ بازه کاشت بازه سبزينگي بازه برداشت کشت هاي همزمان

 آفتاب گردان و ذرت علوفه اي
پاسارگاد و  خورشيدي 1398/2/8 1398/2/91 1398/5/21 1398/6/81 1398/7/8 1398/3/91

 مرودشت
 ميالدي 04/21/2019 05/20/2019 08/11/2019 09/01/2019 09/23/2019 12/21/2019

 ذرت
 خورشيدي 1398/2/81 1398/2/91 1398/6/5 1398/6/91 1398/7/21 1398/1/9

 جهرم
 ميالدي 08/11/2019 05/20/2107 08/27/2019 09/21/2019 10/12/2019 10/25/2019

 ذرت علوفه اي
 خورشيدي 1398/2/21 1398/9/85 1398/5/21 1398/6/85 1398/1/8 1398/3/81

 سپيدان
 ميالدي 05/10/2019 06/05/2019 08/11/2019 09/06/2019 10/23/2019 12/01/2019

 ذرت دانه اي و کنجد
 خورشيدي 1398/81/2 1398/2/91 1398/5/21 1398/6/5 1398/7/8 1398/1/21

 فيروزآباد
 ميالدي 04/30/2019 05/20/2107 08/11/2019 08/27/2019 08/23/2019 11/11/2019

 ، خيارسيز،ماش، کنجد
 خورشيدي 1398/8/21 1398/9/85 1398/6/85 1398/6/91 1398/1/8 1398/3/81

 نورآباد، رستم
 ميالدي 04/09/2019 06/05/2019 09/06/2019 09/21/2019 10/23/2019 12/01/2019

 

 زون هاي اقليميبررسي  7-3
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 فارس استان اقليمي بندي زون نقشه  (43شکل 
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 يمياقل يشهرستان ها در زون ها يدرصد فراوان يبررس (7جدول 
 

 کشت محصوالت يبررسي الگو 7-3
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 در شهرستان هامحصوالت مختلف الگوي کشت  (1جدول 

 صيفي يونجه گلرنگ آبي کلزا ديم کلزا آبي جو ديم جو آبي گندم ديم گندم آبي شهرستان/کشت

 آباده
       

 

 اقليد
       

 خرمبيد
 

 

 

 

   
 بوانات

     
 پاسارگاد

     
 مرودشت

      
 سپيدان

      
 تمرس

         
 ممسني

         
 ارسنجان

         
 شيراز

         
 ني ريز

         
 فراشبند

         
 کوار

         
 خرامه

         
 استهبان

         
 فسا

         
 داراب

         
 زرين دشت

         
 الرستان

         
 گراش

         
 المرد

         
 مهر

         
 خنج

         
 قيرکارزين

         
 جهرم

         
 فيروزآباد

         
 کازرون

         
 سروستان

         

  

 کشت همزمان يمطابق با الگو ير ماهواره ايدانلود تصاو 8-3 
SENTINEL2

Sentinel2

landsat8

sentinel1Sentinel2

sentinel2

                                                           
61 MULTI TEMPORAL 
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  SENTINEL2سين هاي سفارش داده شده ماهواره   (51شکل 
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 landsat8 سين هاي سفارش داده شده ماهواره (58شکل 

 ريتصاو يش پردازش و آماده سازيپ 9-3 

SNAPSEN2COR
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 يريک پذيب تفکيجدول ضر (52شکل 
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 محصوالت در شهرستان پاسارگاد يريک پذيزان تفکيم يش سه بعدينما (59شکل 

 يميتعل ينمونه ها يدسته بندك و يتفک 01-3 

  arc gis

 مختلف يمحصوالت مختلف در زمان ها يفيط يامضا يبررس 00-3
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 .(  ياهيدر آب، خاک و پوشش گ يفيط يسه امضاي)مقا يفيط يمفهوم امضا (54شکل 

8a

 
 برنج ينگيمحصوالت مختلف در زمان اوج سبز يفيط يامضا (55شکل 
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  ياهيپوشش گ يشاخص هار يرات مقادييب تغين شييتع 02-3 

NDVI

 

 وشش گياهي زمان اوج سبزينگي برنجمقايسه شاخص هاي مختلف پ  (56شکل 

 ازير در صورت نيتصاو يش پردازش بر رويانجام پ 03-3 

ندارند.  يح هندسيبه تصح يازيئورفرنس بوده و نژر ين دو تصوينشان داد ا LANDSAT8و  SENTINEL2ر يتصاو يبررس

حات يبه منظور انجام تصحد. يك وارد چرخه پردازش گرديومتريحات راديپس از انجام تصح LANDSAT8ر ين تصاويهمچن

ر يد. در مورد تصاوياستفاده گرد Sen2corو  FLAASH يب از ماژول هايبه ترت 1نل ير لندست و سنتيدر تصاو ياتمسفر

مربوطه )به طور مثال  يز هايمنطقه اقدام به حذف نو demبر اساس  يح هندسيپس از انجام تصح (  ر راداري)تصاو 1نل يسنت

ش در آمده يبه نما SNAPدر نرم افزار  1نل يسنت ير راداريحات تصاويروند انجام تصح 14د. در شکل يردگ (  ز اسپکلينو

 است. 
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 .8نل يسنت ير راداريحات در تصاويروند انجام تصح (57شکل 

 آن ها ياستخراج شاخص ها و بررس 04-3 

ن ماهواره به يا 1و  4 يباشد. باندها يتر مم 12متر و چهار باند  12متر و چهار باند  12باند  4 يدارا SENTINEL2ماهواره 

 يبه کار م ياهيپوشش گ يه شاخص هايبه عنوان باند سبز در کل 1ك و قرمز و باند يمادون قرمز نزد يب به عنوان باندهايترت

ن طرح عبارتند از ياستخراج شده در ا  ياهيپوشش گ ين شاخص هايروند. از جمله مهمتر

NDVI,GNDVI,IRECL,MTCI   وSSRaP ن يبر ان روابط ارائه شده است. يا فرمول (  11شکل )در باشند که  يم

 دهند.  يش مين محصوالت را بهتر نمايرات بييتغ PSSRaو  MTCI يشاخص ها اساس

 

 SENTINEL2در ماهواره  ياهيپوشش گ يشاخص ها (51شکل 
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 ب کاپايضرنظارت شده  يمتداول طبقه بند يروش ها يبررس 05-3 

 (Cohen’s kappa 

coefficient )  .

K

0P

Pe

 يبير ترکيجاد تصويا 5-4 

LAND SURFACE TEMPERATORE

TIRS
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 هرستان مرودشتمختلف در ش يده هايپد يدر بارزساز ير حرارتيکاربرد تصاو (53شکل 

 

 مختلف در شهرستان مرودشت يده هايپد يدر بارزساز  ير راداريکاربرد تصاو (61شکل 

 گام اول: طبقه بندي تك زمانه

 . 
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 نظارت شده در حالت تك زمانه يمختلف طبقه بند يسه روش هايمقا (3جدول 

Overall Accuracy Kappa Coefficient فيرد يروش طبقه بند 

11 2.11 DECISION TREE 1 

11 2.11 MAXIMUM LIKELIHOOD 1 

11 2.11 MAHALONOBIS DISTANCE 1 

11 2.11 SUPPORT VECTORE MACHINE 4 

12 2.11 PARALLER 1 

11 2.11 MINIMUM DISTANCE 1 

SVM (SUPPORT VECTORE MACHINE نسبت

 را ارائه خواهد نمود. ينه تريبه يبندر روش ها طبقه يبه سا

  سنجنده چند صاويرت ترکيب زمانه چند بندي طبقه گام دوم :

NDVI

LAYER STACKING

   نظارت شده چند زمانه  يمختلف طبقه بند يها يورود   (81جدول 

 

 دقت  يابيارز 06-3 

ROI

                                                           
62 Regoin of interest 
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 تلف طبقه بندي نظارت شده چند زمانه   مقايسه روش هاي مخ   (88جدول 
Overall 

Accuracy 

Kappa 

Coefficient 
 

   

  
SUPPORT VECTORE 

MACHINE 

Sentinel2 
 از قبل زمان - اوج زمان 

  کاشت

.   
SUPPORT VECTORE 

MACHINE 
Sentinel2  زمان - اوج زمان 

  برداشت

  
SUPPORT VECTORE 

MACHINE 
Sentinel2  

  
SUPPORT VECTORE 

MACHINE 
Sentinel2  

  SUPPORT VECTORE 

MACHINE  
Sentinel2  

  

  

 ريپردازش تصاو 07-3 

ن روش )طبقه ينه تريو بر اساس به (  SUPPORT VECTORE MACHINE) يانتخاب شده طبقه بند ييبر اساس مدل نها

ن يا يو محصوالت همزمان خروج هدفه کشت يمرز اولصورت گرفت.  يطبقه بند (  برداشت-اوج ر يچند زمانه تصو يبند

 ر مرودشت ارائه شده است. ينظارت شده تصو يج طبقه بنديتااز ن ينمونه ا 11باشد. در شکل  يمرحله م

 

 ر مرودشتينظارت شده تصو يج طبقه بندياز نتا ينمونه ا (68شکل 
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 يات بعد از طبقه بنديعمل 08-3 

SIEVE

Sieve,Clump,Majority,Minority

 يپس طبقه بند يلتر هايله فيا شده به وسيگو ير طبقه بنديک تصوياز  ينمونه ا (62شکل 

 يدانيم ييآزما يند راستيفرا  09-3 
kml
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   يج طبقه بندينتا يشهرستان ييآزما ياز فرمت راست ينمونه ا (69شکل 

 

  ير طبقه بنديتصو يبر رو ييآزما يج راستياعمال نتا  (64شکل 
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 طبقه بندي نهايي 09-3 
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 فصل چهارم

 يريجه گيو نت يجمع بند
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 برنج (  الف

 

 

 8937-31محدوده کشت برنج فيروزآباد در سال زراعي  (65شکل 

 

 8937-31در سال زراعي  مرودشتمحدوده کشت برنج  (66شکل 
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 8937-31محدوده کشت برنج نورآباد  در سال زراعي  (67شکل 

 

 8937-31سال زراعيمحدوده کشت برنج رستم  در  (61شکل 
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 8937-31محدوده کشت برنج   پاسارگاد  در سال زراعي  (63شکل 

 

 8937-31در سال زراعي   سپيدانمحدوده کشت برنج    (71شکل 
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 8937-31در سال زراعي   جهرممحدوده کشت برنج    (78شکل 

 

 8937-31نقشه سطح زير کشت برنج استان فارس در سال زراعي  (72شکل 

 در محصول کشت زير سطح محاسبه و منطقه از برداري آمار: جمله از زيادي موارد رد منطقه در برنج کشت زير سطوح نقشه

 و ساخت براي نياز برآورد ، نياز مورد آالت ماشين تأمين براي مکانيزاسيون مراکز ايجاد نياز، مورد آالت ماشين تعداد برآورد منطقه،

 و کمبود ميزان نيز و خالص توليد ميزان تعيين منطقه، نياز مورد انيزهمک خدمات ايجاد و انبارها و سيلوها مانند هايي زيرساخت توسعه

نتايج تحقيق نشان مي دهد سطح زير کشت برنج استان فارس  .هستند استفاده قابل بازار ثبات منظور به کشاورزي، محصوالت مازاد يا
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درصد، عددي معادل  1/11و دقت کلي  11/2استخراج شده از يك طبقه بندي چندزمانه با مقدار کاپا  1111-11در سال زراعي 

سطح زير کشت برنج استان فارس به تفکيك هر  11برآورد مي گردد. در جدول  هکتار (  )سي و پنج هزار و هشتصد و دوازده 11111

ر و آمار نمودار مقايسه آمار برآورد شده سنجش از دو 12يك از شهرستان هاي برنج خيز استان ارائه شده است. همچنين در شکل 

 برنج شهرستان هاي استان ارائه شده است.  شفاهي برآورد شده

 .0397-98سطح زير کشت برنج استان فارس در سال زراعي   (82جدول 

 

 

 

 نمودار مقايسه آمار برآورد شده سنجش از دور و آمار برآورد شده برنج شهرستان هاي استان (79شکل 

ساله سطح زير کشت برنج استان فارس به تفکيك شهرستان و در مجموع  پنجبه ترتيب، مقايسه روند تغييرات  11و  11در شکل 

 به نمايش در آمده است. استاني 
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 ساله سطح زير کشت برنج استان فارس به تفکيک شهرستان پنجمقايسه روند تغييرات  (74شکل 

 

 ساله مجموع سطح زير کشت برنج استان فارس پنجروند تغييرات  مقايسه (75شکل 

 گندم (  ب

هاي استان و همچنين در شکل ... نقشه سطح زير کشت گندم  نقشه سطح زير کشت گندم در شهرستان 816تا   76درشکل هاي  

 به نمايش درآمده است. 8937-31استان فارس در سال زراعي 
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 نقشه سطح زير کشت گندم شهرستان آباده (76شکل 

 

 نقشه سطح زير کشت گندم شهرستان ارسنجان (77شکل 
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 نقشه سطح زير کشت گندم شهرستان بوانات (71شکل 

 

 دارابنقشه سطح زير کشت گندم شهرستان  (73شکل 
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 نقشه سطح زير کشت گندم شهرستان اقليد (11شکل 

 

 نقشه سطح زير کشت گندم شهرستان استهبان (18شکل 
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 سطح زير کشت گندم شهرستان فراشبند نقشه (12شکل 

 

 نقشه سطح زير کشت گندم شهرستان فسا (19شکل 
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 نقشه سطح زير کشت گندم شهرستان فيروزآباد (14شکل 

 

 نقشه سطح زير کشت گندم شهرستان گراش (15شکل 
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 زير کشت گندم شهرستان قيروکارزيننقشه سطح  (16شکل 

 

 نقشه سطح زير کشت گندم شهرستان جهرم (17شکل 
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 نقشه سطح زير کشت گندم شهرستان کوار (11شکل 

 

 نقشه سطح زير کشت گندم شهرستان فيروزآباد (13شکل 
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 نقشه سطح زير کشت گندم شهرستان خرامه (31شکل 

 

 نقشه سطح زير کشت گندم شهرستان خنج (38شکل 
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 تان خرم بيدنقشه سطح زير کشت گندم شهرس (32شکل 

 

 نقشه سطح زير کشت گندم شهرستان المرد (39شکل 
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 نقشه سطح زير کشت گندم شهرستان الرستان (34شکل 

 

 نقشه سطح زير کشت گندم شهرستان مرودشت (35شکل 
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 نقشه سطح زير کشت گندم شهرستان مهر (36شکل 

 

 نقشه سطح زير کشت گندم شهرستان ممسني (37شکل 
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 نقشه سطح زير کشت گندم شهرستان ني ريز (31شکل 

 

 کشت گندم شهرستان پاسارگاد نقشه سطح زير (33شکل 
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 نقشه سطح زير کشت گندم شهرستان رستم (811شکل 

 

 نقشه سطح زير کشت گندم شهرستان سرچهان (818شکل 
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 نقشه سطح زير کشت گندم شهرستان سروستان (812شکل 

 

 نقشه سطح زير کشت گندم شهرستان سپيدان (819شکل 
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 شيرازنقشه سطح زير کشت گندم شهرستان  (814شکل 

 

 دشت نقشه سطح زير کشت گندم شهرستان زرين (815شکل 
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 8937-31نقشه سطح زير کشت گندم استان فارس در سال زراعي  (816شکل 

 .0397-98استان فارس در سال زراعي  گندمسطح زير کشت   (89جدول 

رديف نام شهرستان )RS( برآورد گندم برآورد گندم شهرستان رديف نام شهرستان )RS( برآورد گندم برآورد گندم شهرستان

1 ارسنجان 2232 2167 17 جهرم 4279 3825

2 فيروزآباد 7420 8000 18 کوار 4809 4500

3 استهبان 2709 3100 19 خنج 2159 2716

4 شيراز 30081 24908 20 گراش 921 1068

5 داراب 21892 16000 21 خرامه 3752 5228

6 فراشبند 3169 3875 22 آباده 1745 1839

7 فسا 10252 9590 23 اقليد 18357 19164

8 کازرون 5061 5957 24 خرمبيد 3151 3200

9 بوانات 1471 1100 25 نيريز 1899 1255

10 ممسني 7459 6280 26 زرين دشت 7513 6467

11 الرستان 20896 21640 27 پاسارگاد 3441 3408

12 قيروکارزين 4127 3500 28 رستم 6561 4970

13 سروستان 1336 927 29 سپيدان 16090 11650

14 سرچهان 5068 4500 30 مرودشت 65270 61340

15 مهر 6778 6500

16 المرد 3920 3400
31 مجموع 273818 252074

 
 

 

استان فارس به تفکيك شهرستان و در مجموع  گندمساله سطح زير کشت  سه ترتيب، مقايسه روند تغييرات  به 11و  11در شکل 

 استاني به نمايش در آمده است. 
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 استان فارس به تفکيک شهرستان گندم ساله سطح زير کشت  سه  مقايسه روند تغييرات  (817شکل 

 

 استان فارس گندمساله مجموع سطح زير کشت  سهروند تغييرات  مقايسه (811شکل 

 کلزا (  ج

در شکل ... نقشه سطح زير کشت کلزاي نقشه سطح زير کشت کلزا در شهرستان هاي استان و همچنين   891تا   813درشکل هاي  

 به نمايش درآمده است. 8937-31استان فارس در سال زراعي 
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 نقشه سطح زير کشت کلزا در شهرستان آباده (813شکل 

 

 نقشه سطح زير کشت کلزا در شهرستان ارسنجان (881شکل 
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 نقشه سطح زير کشت کلزا در شهرستان داراب (888شکل 

 

 نقشه سطح زير کشت کلزا در شهرستان اقليد (882شکل 
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 قشه سطح زير کشت کلزا در شهرستان استهبانن (889شکل 

 

 نقشه سطح زير کشت کلزا در شهرستان فراشبند (884شکل 
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 نقشه سطح زير کشت کلزا در شهرستان فسا (885شکل 

 

 نقشه سطح زير کشت کلزا در شهرستان فيروزآباد (886شکل 
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 نقشه سطح زير کشت کلزا در شهرستان گراش (887شکل 

 

 نقشه سطح زير کشت کلزا در شهرستان قيروکارزين (881شکل 



 

 

000 

 

 قشه سطح زير کشت کلزا در شهرستان جهرمن (883شکل 

 

 نقشه سطح زير کشت کلزا در شهرستان کوار (821شکل 



 

 

002 

 

 نقشه سطح زير کشت کلزا در شهرستان کازرون (828شکل 

 

 نقشه سطح زير کشت کلزا در شهرستان خرامه (822شکل 
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 نقشه سطح زير کشت کلزا در شهرستان خنج (829شکل 

 

 نقشه سطح زير کشت کلزا در شهرستان خرم بيد (824شکل 



 

 

004 

 

 کشت کلزا در شهرستان المرد نقشه سطح زير (825شکل 

 

 نقشه سطح زير کشت کلزا در شهرستان الرستان (826شکل 



 

 

005 

 

 نقشه سطح زير کشت کلزا در شهرستان مرودشت (827شکل 

 

 نقشه سطح زير کشت کلزا در شهرستان مهر (821شکل 
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 نقشه سطح زير کشت کلزا در شهرستان ممسني (823شکل 

 

 نقشه سطح زير کشت کلزا در شهرستان ني ريز (891شکل 
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 ا در شهرستان پاسارگادنقشه سطح زير کشت کلز (898شکل 

 

 نقشه سطح زير کشت کلزا در شهرستان رستم (892شکل 
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 نقشه سطح زير کشت کلزا در شهرستان رستم (899شکل 

 

 نقشه سطح زير کشت کلزا در شهرستان سروستان (894شکل 
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 نقشه سطح زير کشت کلزا در شهرستان سپيدان (895شکل 

 

 نقشه سطح زير کشت کلزا در شهرستان شيراز (896شکل 
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 هرستان زرين دشتنقشه سطح زير کشت کلزا در ش (897شکل 

 

 در استان فارس. 8937-31سال زراعي  نقشه سطح زير کشت کلزا در  (891شکل 
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 0397-98آمار مقايسه اي سطح زير کشت کلزا در استان فارس در سال زراعي  (84جدول 

 

 

 يريجه گينت 0-4 

 

 با توجه به يافته هاي تحقيق موارد زير به عنوان مهمترين نکات و توجهات تحقيق نتيجه مي گردد:

به منظور انتخاب تصوير در رابطه پردازش ابتدا بايستي تقويم زراعي هر منطقه مشخص گردد و تفکيك پذيري محصوالت را  

 د.بر اساس اين تقويم زراعي مطرح نمو

نتايج نشان مي دهد؛ به منظور دستيابي به يك نتيجه قابل اطمينان الزم است نمونه هاي تعليمي يا ميداني که برداشت مي  

شود به صورت پلي گوني برداشت گردد. مهمترين مزيت برداشت پلي گوني باال بردن حجم و تعداد نمونه هاي تعليمي به مدل است. 

 ها در اين روش امکان پذير خواهد بود.همچنين امکان حذف نويزها و خطا
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نتايج نشان داد يکي از مواردي که باعث ايجاد خطاي زياد در طبقه بندي تصوير مي شود؛ کم بودن و همچنين غير يکنواخت  

صوالت نيز نمونه برداشت مي گردد براي ساير مح nبودن توزيع نمونه هاست. به گونه اي که به طور مثال اگر براي محصول برنج تعداد 

ترجيحاً همين تعداد نمونه برداشت شود. همچنين توزيع نمونه ها در زمان برداشت بايستي به گونه اي باشد که بيشتر نمونه هاي 

خالص برداشت شود تا نمونه هاي نزديك به هم از نظر محصوالت. بر اين اساس بايستي توجه نمود در هنگام برداشت نمونه هاي 

 و تعداد برداشت در مورد تمام نمونه ها و کشت برابر يا تقريباً برابر باشد.تعليمي سطح برداشت 

الزم است نمونه هاي انتخابي بر حسب ميزان صحت مدل فيلتر گردد. براي اين کار ابتدا يکبار مدل بر اساس کل نمونه ها  

زديد بصري حذف مي گردد. نتايج نشان داد اجرا شده و سپس خطاهاي مدل روي اليه پلي گوني برداشت شده اورلپ شده و پس از با

 بيشتر اين خطاها در محلهاي مرز تفکيکي قطعات به وقوع مي پيوندد. اينکار باعث از بين رفتن اين گونه خطاها خواهد شد.

 انجام پروسه راستي آزمايي ميداني از اهميت بااليي برخوردار است.  

 

 شنهاداتيمسائل، مشکالت و پ 2-4 
 د عبارت اند از:ير کشت برنج به کمك سنجش از دور مشاهده گرديند برآورد سطح زيکه در فرا ين مشکالتيمهمتر

 .يميو خودرو در شهرستان ها به منظور برداشت نمونه تعل GPSهمچون  يزاتيکمبود تجه

است که در  يزان دقتيق سنجش از دور مير کشت محصول از طريق سطح زيبه ارقام دق يابيدستق در يط مهم توفياز شرا يکي

که مخصوص هر شهرستان  ييهات نکات مطرح شده در دستورالعمليشود که در صورت رعايبه کار گرفته م يدانيم يهابرداشت

که توسط  ييهااند، دادهها داشتهکه همکاران شهرستان يريرغم تالش درخور تقدين خواهد بود. عليها تضمن شده، دقت برداشتيتدو

 برخوردار نبود. يکسانيشهرستان ها برداشت و به ستاد ارسال شد از دقت 

 ره اطالعات.يو کاهش سرعت پردازش و ذخ Sentinel1و   sentinel2ر يتصاو يحجم باال

ر يش تعداد تصاوين افزايباال رفتن زمان مطالعه و همچناستان که سبب  يکشت در شهرستان ها يم کشت و الگويمتفاوت بودن تقو

 گردد. يم يدانلود

 .يه ايحاش يکسل هاياد شدن تعداد پيزجه آن يدر نتاز شهرستان ها و  ين بودن متوسط اندازه قطعات در برخييپا
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 شنهاداتيپ 3-4 
 گردد.باالتر استفاده  ير با رزولوشن مکانيدر صورت امکان از تصاو يدر مطالعات بعد 

 ن امر ياز امور به کارشناسان اقدام گردد. ا يپاره ا يت شهرستان ها نسبت به آموزش و واگذاريريدر مد يم کاريل تيبا تشک

 افته ها گردد.يبه کارشناسان سبب انتقال  يتواند ضمن آموزش مباحث فن يم

 صورت گرفته سپس جهت  يطعه بندمبنا، ق يك شهرستان به طور نمونه ابتدا به کمك روش شيگررد در  يشنهاد ميپ

 مبنا استفاده گردد. يج روش شياز نتا يميتعل ياستخراج نمونه ها

 ر يسا ينگير اوج سبزيتوان از تصاو يو کاشت و برداشت محصول هدف، م ينگياوج سبز يعالوه بر استفاده از زمان ها

 ز استفاده نمود. يمحصوالت ن
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 منابع 
 يها کننده يبند طبقه دقت يابيارز ،1112 زاده، يقادر هانا و يصاحب محمودرضا ؛يديرومندجدين الديم الهه؛, ياکبر (1

 كيژئومات شيهما طالقان، زيآبخ حوضه ياراض يکاربر راتييتغ استخراج: يمورد مطالعه) بانيپشت بردار نيماش و شباهت نيشتريب

 کشور، يبردار نقشه سازمان تهران، ،12

 پوشش يهاشاخص برآورد. (  1111. )رضا غالم, ياحمد, اکبر يعل, آبکار, يمهد ,يشيدرو, مسعود ريم, زرکش رخواهيخ (1

 .11-11, (  4)41, يعيطب يايجغراف يپژوهشها. كياپت و يرادار چندزمانة ريتصاو با برنج ياهيگ

 

 ريزتصاوا شده استخراج يفيط يهاشاخص يابيارز. (  1112) ياکبر  و ناصر اسکندر يش زاده، روشنك؛ متکان، عليدرو (1

ALOS-AVNIR2 11, (  14)1, يانسان يها سکونتگاه يزير برنامه مطالعات مجله. برنج محصول ومسيبا زانيم نيمنظورتخم به-

11. 

 .تهران سمت، انتشارات. کاربرد و اصول: دور از سنجش. 1111. نيسح ربيعي، (4

 ريز ياراض نقشه و آمار هيته در GIS و ردو از سنجش يها يآور فن از يريگ بهره ،1111 ،يرينص يعل و ديسع, يساروئ (1

 کشور يبردار نقشه سازمان تهران، ،11 كيژئومات شيهما ،(  بابل و آمل يها شهرستان) کشور شمال در برنج کشت

 با ساري شهرستان در گندم زيرکشت سطح تخمين و نقشه . تهية1111 .ليال صياد بيدهندي, پرويز فيروزآبادي ضياييان (1

 .41-11. صص 11رادارست، پژوهش هاي جغرافيايي طبيعي. شماره  اي ماهواره ويراز تصا استفاده

.علوم ماهوارهاي يرروي تصاو بر محصوالت يرگندم از سا يكدر تفک يخط يصتشخ يلکاربرد تحل. 1111. يعاشورلو،مرتض (1

 121-111محيط،سال چهارم،نشريه دوم،ص 

 از استفاده با گياهي پوشش (  توده زي)فيزيکي پارامتر . تخمين1111 .ناصر ،ياسکندر رضا؛يعل ،يانتظار کاظم ،يآباد يعل (1

 ص. 11- 11پانزدهم،  شماره چهارم، خشك، سال مناطق جغرافيايي دوري، مطالعات از سنجش هاي داده

 شاخص نيتخم. (  1211) سايپر,يموسو ينيرحسيم و,  نيحس ديس,نژاد ييثنا,  رضايعل,ييآستارا,  رضايعل,ينيحس ديفر (1
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روش  آشکارسازي تغييرات کاربري اراضي شهرک انديشه با استفاده از، 1111زاده، بختيار و محمود، حاج ميررحيمي،فيضي  (12

 قشه برداري کشور.، سازمان ن11طبقه بندي  شي گرا.همايش ژئوماتيك 

بندي شيءگرا. پايـان نامـه کارشناسـي ارشـد سنجش . ارزيابي تاثير پارامترهاي چند مقياسـه بر طبقه1111. ميرقديري، م (11

 .دانشگاه تربيت مدرس GIS از دور و

زراعت،پاييز  . نشريهسنجش از دور يهاگندم با داد ه ير کشتز ياستخراج اراض يارائه شاخص برا .1111اکبر. يمتکان،عل (11

 11-11،ص14،شماره 1111

 و يخشکسال يها دوره در گندم عملکرد و خشك ماده راتييتغ يبررس. 1112. م دوست، فهيوظ ح، زاده، مومن ،غ،يکمال (11

  .111-112 ص ،1 شماره ،1 جلد ،يکشاورز يشناس بوم هينشر .modis يا ماهواره يها داده کمك با يترسال

 جهاد وزارت: تهـران. همـدان اسـتان در IRS ريتصاو روي بـر غـالت يفـيط بازتـاب ـهمطالع.  1111. پ ، انيائيض (14

 .کشاورزي

 دانشگاه gis و دور از سنجش مرکز ارشد، يکارشناس نامه انيپا خزر، يايدر ساحل خط راتييتغ شيپا. 1111. س ،يخالق (11

  ز،يتبر

 11, 11. سيز طيمح و انسان  کشور، شمال در نج بر کشت زير اراضي نقشه تهيه. 1111. م ،ينوروز ر، ،يرياردش ،غ،يساروئ (11
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