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مست با آباد میشمحصوالت زراعی روستاي حسین زیر کشتشناسایی و بررسی تغییرات سطح 

 اياستفاده از تصاویر ماهواره

  

  1نیما روحانی و 2، طاهر رجایی*1حمیده صدوقی

  

  )5/5/1399 رش:یپذ خیتار ؛ 10/1/1399 افت:یدر خی(تار

  

 

  چکیده

منظـور  صوالت براي مدیریت عرضه تولیدات زراعی ضروري اسـت. در ایـن پـژوهش، بـه    کشت انواع مح شناسایی و بررسی تغییرات سطح زیر

  هـاي مست در استان قم از تصاویر سري زمانی سنجندهآباد میشکشت محصوالت زراعی عمده منطقه حسین شناسایی و بررسی تغییرات سطح زیر

OLI  وETM+  گیاهی ( گیري از شاخص پوششاستفاده شد. با بهره با توجه به تقویم زراعی این منطقه 7و  8ماهواره لندستNDVI در الگوریتم (

سپس نقشه الگوي کشت محصوالت تهیـه   وهاي این شاخص متناسب با محصوالت زراعی عمده این منطقه تنظیم گیري، حد آستانهدرخت تصمیم

استفاده شد. نتایج نشان داد که با اسـتفاده   2019و  2014،  2009 ،2005هاي زراعی ارزیابی نتایج از آمار جهاد کشاورزي استان طی سال برايشد. 

هاي آنها در مقایسه با آمـار  جو و یونجه بوده و مساحتو شامل گندم  2005محصوالت زراعی در این منطقه در سال  NDVIشاخص  از حد آستانه

 1/0و  6/9، 5/0جو، یونجه و ذرت خطـایی برابـر بـا     و گندم 2009درصد داشت و در سال  1/6و  1/17ترتیب خطایی برابر با جهاد کشاورزي به

درصد و همـین   4/2و  4/11، 4/0،  9/4جات خطایی برابر با جو، یونجه، ذرت و صیفی و نیز محصوالت زراعی گندم 2014درصد داشت. در سال 

خطا معنادار نبوده و طبق نتـایج، کـارایی مناسـب شـاخص     درصد داشت که  5/17و  4/1، 6/11، 04/0خطایی برابر با  2019محصوالت در سال 

NDVI  جـات بـه   ، ذرت و صـیفی 2014و  2009محصوالت با توجه به فنولوژي آنها مشخص شد. همچنـین در سـال    زیر کشتدر برآورد سطح

  ت.افزایش یاف 2014نسبت به سال  2019محصوالت در سال  زیر کشتمحصوالت زراعی این منطقه اضافه شد و سطح 

  

  

  

  مستآباد میشگیري، حسین، فنولوژي، الگوي کشت، درخت تصمیمNDVIشاخص  :يدیکل يهاهواژ
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  مقدمه

ریـزي و  ت زراعـی در برنامـه  محصـوال  زیـر کشـت  تخمین سطح 

زیـر  هاي سـنتی از سـطح   ها بسیار اهمیت دارد. برآوردگیريتصمیم

بر و پرهزینه بوده و در مقیـاس وسـیع   محصوالت بسیار زمان کشت

هـاي سـنجش از دور بـا تعیـین نـوع و      قابل اجرا نیست، لیکن داده

از محصـوالت، اطالعـات خـوبی را در     هـر یـک   زیر کشتسطح 

ــار تصــ ــی میماختی ــرار م ــن بخــش ق ــران ای ــد (گی ــروزه 5ده ). ام

هاي مختلف با کاربرد مطالعات منابع طبیعی و زراعـی روي  سنجنده

هـاي بـه فضـا پرتـاب شـده، در حـال فعالیـت و برداشـت         ماهواره

کـه روي   OLI). سنجنده 14اطالعات زمینی از سطح زمین هستند (

یی در مطالعـات  گرفته است، از قابلیـت بـاال   قرار 8ماهواره لندست 

گیـاهی برخـوردار اسـت     خصوص مطالعـات پوشـش  مختلف و به

اي بـراي  هاي گیاهی تهیـه شـده از تصـاویر مـاهواره    ). شاخص19(

هـاي  بررسی یک اکوسیستم، بسـیار مهـم هسـتند. یکـی از کـاربرد     

هاي گیاهی در مطالعـات مربـوط بـه بخـش زراعـی ماننـد       شاخص

). در میـان  19و  7..اسـت ( تعیین الگوي کشت، سالمت محصول و.

اي، هـاي مـاهواره  هـاي گیـاهی تهیـه شـده از داده    بسیاري شاخص

 NDVI )Normalized Difference Vegetationشـاخص گیـاهی   

Index( و  گیـاهی پوشش ترین آنها در مطالعات مختلف از پرکاربرد

). از آنجـا کـه   7به بخش زراعی است (خصوص مطالعات مربوط به

هـاي موضـوعی   اي، تهیه نقشهدازش تصاویر ماهوارههدف اصلی پر

زیـادي در   تـأثیر بنـدي  و کارآمد است، انتخاب روش مناسب طبقـه 

هـاي  هـا و تکنیـک  منظور توسعه روشبه پژوهشگراناین امر دارد. 

هاي وسـیع و  بندي، تالشبندي، براي بهبود دقت طبقهطبقه ۀپیشرفت

تـوان بـه شـبکه عصـبی     مـی اند کـه از جملـه   اي انجام دادهگسترده

). اوتـاکی و  9بنـدي درختـی و غیـره اشـاره کـرد (     مصنوعی، طبقـه 

هاي لندست و روش پیکسل مبنا، تغییـرات  بالچک با استفاده از داده

بـردار پشـتیبان   هـاي ماشـین  الگـوریتم  ۀکاربري اراضی را بـا مقایسـ  

)SVMگیري()، درخت تصمیمDTبنـدي حـداکثر احتمـال    ) و طبقه

)MLCگیـري  رزیابی کردند، که عملکرد الگوریتم درخت تصـمیم ) ا

  ).  10و 1بهتر از دو روش دیگر بود (

 زیـر کشـت  تاکنون مطالعاتی در زمینه شناسایی و بررسی سطح    

محصوالت زراعی در خارج و داخل کشـور انجـام شـده اسـت. از     

و پارامترهـاي   GISو  RSجمله آنها ساواساوا بـا اسـتفاده از تلفیـق    

بـرنج را بـا اسـتفاده از تصـاویر مـاهواره       زیر کشتت، سطح مدیری

IRS)India Remote Sensing satellite متـر و   23) با تفکیک مکانی

متـر و   8/5تصویر پانکروماتیک ماهواره مذکور بـا تفکیـک مکـانی    

همچنین تصاویر سري زمانی ماهواره اسپات اقدام به آنالیز و تفسـیر  

هـاي  هـاي زمینـی و نقشـه   بـا برداشـت  ، سـپس  کرداي داده ماهواره

مختلف از منطقه و دخیل کردن پارامترهاي مدیریتی و با توجـه بـه   

سـطح   NDVI مراحل فنولوژیکی محصوالت و استفاده از شـاخص 

آبـاد ایالـت آنـوداپراش    اي در نظامزارها را در منطقهبرنج زیر کشت

و ) 13( ، پینـا و برینـگ  )8( ). کـی و همکـاران  16هند برآورد کرد (

بـراي تهیـه نقشـه پـراکنش محصـوالت      ) 20(استفلت و همکـاران  

اسـتفاده کردنـد.    NDVIاي و شـاخص  زراعی از تصـاویر مـاهواره  

بندینی و همکاران براي تهیه نقشه محصوالت کشاورزي در منطقـه  

CERRADO  استفاده کردند. آنها  8کشور برزیل از تصاویر لندست

پارامترهـاي فنولـوژي را    EVI با استفاده از سـري زمـانی شـاخص   

بنـدي جنگـل   استخراج و درنهایـت بـا اسـتفاده از الگـوریتم طبقـه     

). تاتسومی و 2تصادفی، نقشه محصوالت این منطقه را تهیه کردند (

بندي محصوالت زراعی مزارع مرتفع را با اسـتفاده از  همکاران طبقه

 +ETMهاي سري زمـانی لندسـت   الگوریتم جنگل تصادفی و داده

ررسی کردند. هشت کالس یونجه، مارچوبه، آووکادو، پنبه، انگـور،  ب

ذرت، انبه و گوجه فرنگی مورد مطالعـه قـرار گرفـت. ارزیـابی بـر      

هاي آموزشی، اساس چندین معیار حساسیت به اندازه مجموعه داده

تعداد متغیرها و دقت نقشه انجام شـد. نتـایج نشـان داد کـه انـدازه      

گـذارد،  بندي تأثیر میشدت روي طبقهشی بههاي آموزمجموعه داده

یابـد.  هاي آموزش افزایش یابد، میزان اصالح کاهش مـی اما اگر داده

را نشـان داد   70/0درصد و آمار کاپـاي   81دقت کلی  RFالگوریتم 

دهنده عملکرد باالي مدل است. عالوه بـر ایـن، نتـایج نیـز     که نشان

غیرهـاي بسـیار مهمـی    داراي مت EVIنشان داد که مـدل و مجمـوع   

پــورغالم و  ).18بــراي جداســازي کــالس محصــول اســت (    

گیـاه جـو شهرسـتان     زیر کشـت منظور تعیین سطح زادگان بهرحیم

هاي گیاهی و شاخص 8تربت حیدریه از تصاویر چندزمانه لندست 
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ســاله و همچنــین شناســایی زمــان اوج در طــول دوره زمــانی یــک

آمده بـا آمارهـاي    دستبهنتایج  سبزینگی گیاه استفاده کردند. سپس

مقایسـه شـد کـه     92- 93جهاد کشاورزي مربوط بـه سـال زراعـی    

هـاي تحـت   در برآورد مساحت زمین )درصد 14با افزایش (تفاوت 

منظـور بـرآورد   ). فرزادمهـر و تبـاکی بـه   11کشت جو را نشان داد (

محصول زعفران در شهرسـتان تربـت حیدریـه از     زیر کشتسطح 

نـد. در ایـن   کردهاي گیـاهی اسـتفاده   و شاخص 8ت تصاویر لندس

هکتـار در مقایسـه بـا     4572/19503مطالعه مساحت این محصول، 

بـرآورد   1393هکتار در سـال   22000آمار جهاد کشاورزي مبنی بر 

از قابلیـت بـاالیی بـراي     8. نتایج نشان داد که تصاویر لندسـت  شد

بـا   زیر کشتح تفکیک سریع اراضی زعفران در منطقه و تعیین سط

). 3اي برخـوردار اسـت (  نسبت مناسـب در مقیـاس منطقـه   بهدقت 

منظـور مـدیریت   کردي محصوالت کشاورزي دشت میاندوآب را به

کمـک  بـه  8هاي لندسـت  منابع آبی با استفاده سري زمانی داده ۀبهین

بندي کرد. نتایج نشـان داد کـه در   بردار پشتیبان طبقهالگوریتم ماشین

و  GNDVIهاي گیـاهی  ها، شاخصبندي از ترکیب باندهطبق فرایند

بیشــترین دقــت را در تفکیــک کــردن  LST ،ALBEDOشــاخص 

). ریاحی و همکاران نقشـه  6همراه داشت (محصوالت کشاورزي به

الگوي کشت محصوالت زراعی غالـب ناحیـه لنجانـات در اسـتان     

بنـدي  هو طبقـ  8اصفهان را با استفاده از تصاویر چند زمانه لندسـت  

با توجه بـه تقـویم زراعـی آنهـا      NDVIحداکثر احتمال و شاخص 

جـو، بـرنج،    و گندم زیر کشتتهیه کردند. نتایج نشان داد که سطح 

زمینی و علوفه در روش حداکثر احتمـال، در مقایسـه بـا آمـار     سیب

درصـد   8/1و  6/18، 2/10ترتیب خطایی برابر با جهاد کشاورزي به

در مقایسـه بـا آمـار جهـاد      NDVIاز شـاخص  داشت. اما اسـتفاده  

درصـد   2/3و  5/6، 6/6ترتیب داراي خطایی برابـر بـا   کشاورزي به

در برآورد سـطح   گیاهیشاخص کارایی مناسب  ةدهندبوده که نشان

). کامکـار و  15محصوالت با توجه به فنولوژي آنها بود ( زیر کشت

دو محصـول   زیـر کشـت  منظور شناسایی و تعیین سطح همکاران به

برنج و سویا در چهار حوضـه آبخیـز اسـتان گلسـتان، از شـاخص      

NDVI  استفاده کردند. پس از انجام تصـحیحات   2و تصویر سنتینل

یک تصاویر و محاسبات ئالزم، ترکیبات باندي، ترکیبات رنگی، موزا

عنوان باندي انجام شد. نتایج نشان داد که روش حداکثر احتمال به

برنج  زیر کشتبندي در برنج انتخاب و سطح روش منتخب طبقه

هکتار بود که در مقایسه با آمار جهاد  32911در این روش معادل 

ــار خطــایی حــدود  27839کشــاورزي،  درصــد داشــت.  18هکت

ســویا در روش کمتــرین فاصــله از  زیــر کشــتهمچنــین ســطح 

هکتار بود، که در مقایسه با آمار جهاد کشاورزي،  28359میانگین 

زیـر  درصـد داشـت و سـطح     13هکتار، خطـایی حـدود    25083

سویا کاهش یافتـه  هاي قبل افزایش ولی نج نسبت به سالبر کشت

  ).  4بود (

آنهـا   زیـر کشـت  آگاهی از انواع محصوالت و وضعیت سـطح     

شـود.  اولین گام در سـاماندهی الگـوي کشـت مطـرح مـی      عنوانبه

ــک   ــایی و تفکی ــدا شناس ــه ابت ــن مقال ــارش ای ــدف از نگ ــواع  ه ان

 NDVIهـاي شـاخص   سازي حد آسـتانه محصوالت زراعی و بومی

متناسب با انواع محصـوالت زراعـی عمـده ایـن منطقـه بیابـانی در       

گیـري، بـا تحلیـل تصـاویر سـري زمـانی       الگوریتم درخت تصـمیم 

هـاي  و سپس بررسی تغییرات آنها طی سـال  8و  7ماهواره لندست 

ــی  ــت 2019و  2014،  2009،  2005زراعـ ــواع  اسـ ــه انـ ، اینکـ

ایـن   شـود محصوالت زراعـی منطقـه شناسـایی شـده و مشـخص      

  محصوالت به چه صورتی تغییر کرده است.

  

  هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

مست، روستایی از توابع بخش مرکزي شهرستان آباد میشحسین

کیلـومتري ایـن اسـتان     30قم، در استان قم است. این روستا در 

 34گرفته است و داراي مختصـات   تار قرارهک 9000با وسعتی 

 59دقیقـه و   9 ،درجـه  51ثانیه شمالی و  24دقیقه و  27 ،درجه

. مردم ایـن روسـتا بـه دامـداري و کشـاورزي      استثانیه شرقی 

مشغول هستند و کشاورزي در این روستا داراي الگـوي کشـت   

هـوایی  ومست از لحاظ آبآباد میشثابت است. روستاي حسین

دلیـل گرمسـیر بـودن ایـن روسـتا،      خشک است و بهوگرم بسیار

منطقـه مـورد    تیموقع 1در شکل گیرد. زراعت آبی صورت می

  داده شده است. شیمطالعه نما
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  موقعیت منطقه مورد مطالعه .1 شکل

  

  هاي مورد استفاده داده

  ايهاي ماهوارهداده

مـانی  اي شامل تصـاویر سـري ز  هاي ماهوارهدر این تحقیق داده

 OLIو  +ETMهــاي ســنجنده 8و  7ماهانــه، مــاهواره لندســت 

اسـت. علـت    2019و  2014، 2009، 2005هاي مربوط به سال

انتخاب تصاویر ماهواره لندست، قدرت تفکیک زمانی و مکـانی  

نسبتاً مناسب، در دسترس و رایگان بودن آنها و پـراکنش زمـانی   

ر از طریـق  مناسب با دوره رشد محصوالت اسـت. ایـن تصـاوی   

  دانلود شده است.   http://earthexplorer.usgs.govسایت 

  

  هاي زمینیداده

منظـور ارزیـابی و اعتبارسـنجی نتـایج، در کنـار      هاي زمینـی بـه  داده

هـاي  حاضر داده ۀاي اهمیت زیادي دارند. در مطالعهاي ماهوارهداده

ل اطالعات مربوط به مراحل فنولوژیکی و تقویم زراعـی  زمینی شام

بـا سـایر    محصوالت عمده منطقه مورد مطالعه و تطابق تـاریخی آن 

محصوالت زراعی است. در این مطالعه از تقویم عملیات زراعـی و  

منظـور ارزیـابی نتـایج    جهـاد کشـاورزي بـه    زیر کشـت آمار سطح 

محصـوالت   یزراع میتقو 2بندي استفاده شده است. در شکل طبقه

شـکل   نیارائه شده است. در ا مستشیم آبادنیحس يعمده روستا

یفیو صـ  ونجـه یگندم و جـو، ذرت،   یاز محصوالت زراع کیهر 

  اند.درنظر گرفته شده یاصل يهاعنوان کالسبه جات

سـازي  دهـد مراحـل آمـاده   با توجه به ایـن شـکل نشـان مـی       

شـت محصـول از جملـه    محصوالت از زمان شخم تا مرحلـه بردا 

آید، بـه ایـن   حساب میجو که کشت اول در این منطقه به و گندم

شود سـپس در  ترتیب است که در ماه شهریور زمین شخم زده می

مـاه   6- 7شود و بعد از ماه مهر عمل کشت این محصول انجام می

  از مرحله داشت، در ماه خرداد بـه بیشـترین رشـد خـود در سـال      
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  مستآباد میشزراعی محصوالت عمده منطقه حسین. تقویم 2شکل 

  

و جو در این مـاه آمـاده برداشـت    رسد. بنابراین محصول گندم می

و جو در این فاصـله زمـانی زمـین    شود. بعد از برداشت گندم می

شـود و در مـاه مـرداد    براي کشت دوم که ذرت است، آمـاده مـی  

شود. جو میو  عمل کشت آن انجام شده و جایگزین کشت گندم

روز) است که در اوایل آبـان   90دوره رشد این محصول سه ماه (

سـازي زمـین در اوایـل    گیـرد. بعـد از آمـاده   برداشت صورت می

جات نیز در فروردین کشت شـده سـپس در اواخـر    اسفند، صیفی

شـود. بـا توجـه بـه اینکـه      خرداد برداشت این محصول انجام می

بار در ساله است، یک 6- 7ئمی و یونجه در این منطقه یک گیاه دا

 25شود و هـر  سال ( ماه مهر) عمل کشت این محصول انجام می

محصول یونجه توان از سال می 7شود و تا روز از آن برداشت می

  شود.بار از یونجه برداشت می 7، بنابراین در سال کردبرداري بهره

  

  ايانتخاب زمان تصاویر ماهواره

زراعی متنوع با زمان کاشت و برداشـت   دلیل وجود محصوالتبه

 بـراي تـوان از یـک تصـویر    متفاوت در منطقه مورد مطالعه، نمـی 

تفکیک و استخراج محصوالت استفاده کرد. درصورتی که تفاوت 

هـا وجـود داشـته باشـد، تفکیـک      محسوس فنولوژیک بین گونـه 

 تر خواهد بود. بنابراین در این تحقیق براي استفادهها مطلوبگونه

اي و تعیین دامنه زمانی مناسب بـه از سري زمانی تصاویر ماهواره

تصاویر، ابتدا با مراجعه به منطقـه مـورد مطالعـه و بـا      ۀمنظور تهی

اسـاس اطالعـات    کمک کشاورزان و مالکان اراضی و همچنین بر

آوري تقـویم  دریافتی از سازمان جهاد کشاورزي استان قم به جمع

اسـاس   قـه اقـدام شـد. سـپس بـر     زراعی محصوالت مختلف منط

آوري شده و مشخص شدن زمان شـخم، کاشـت،   اطالعات جمع

مسـت، ایـن   آبـاد مـیش  داشت و برداشت انواع محصوالت حسین

هـاي  . سـپس تجزیـه و تحلیـل   شداطالعات در پایگاه داده ذخیره 

 بـر اسـاس  تهیـه تصـاویر    برايالزم براي انتخاب محدوده زمانی 

 بـراي جام گرفت. در این مطالعـه، ابتـدا   انواع محصوالت منطقه ان

شناسایی انواع محصوالت زراعی و سپس بررسی تغییرات آنهـا و  

تقویم زراعی منطقه و مراحـل   بر اساستعیین نقشه الگوي کشت، 

با پوشـش   8و  7اي لندست فنولوژي محصوالت، تصاویر ماهواره

صورت ماهانه و نزدیک به زمان رشد محصوالت طـی  هابري کم ب

   1در جـدول  . شـد تهیـه   2019و  2014، 2009، 2005هـاي  سال
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 OLIو  ETMسنجنده + 8و  7اي مورد استفاده از لندست . تصاویر ماهواره1جدول 

 2019سال  2014سال  2009سال  2005سال  شماره

1 16/10 27/10 2/11 30/10 

2 18/11 13/11 24/11 2/12 

3 6/1 6/1 7/1 1/1 

4 22/1 2/2 23/1 21/1 

5 8/3 6/3 9/3 22/2 

6 9/4 19/3 25/3 8/4 

7 25/4 5/5 10/4 9/5 

8 26/5 6/6 11/5 25/5 

9 27/6 7/7 28/6 26/6 

10 12/7 23/7 13/7 27/7 

11 6/9 25/8 15/8 13/8 

12 16/9 11/9 17/9 15/9 

  

اي مـورد اسـتفاده از   هاي مربوط بـه اخـذ تصـاویر مـاهواره    تاریخ

هاي مورد مطالعه براي سال OLI و ETM+نده سنج 8و  7لندست 

  ارائه شده است.

  

  ايسازي و پردازش تصاویر ماهوارهآماده

اي از نظر رادیـومتریکی  پردازش، تصاویر ماهوارهدر مرحله پیش

بهبود کیفیت تصـاویر، افـزایش    براي. شوندو اتمسفري تصحیح می

ج از تصاویر، وضوح و درنتیجه افزایش میزان اطالعات قابل استخرا

نیــاز داشــت کــه تصــحیحات رادیــومتریکی و اتمســفري بــر روي 

تصاویر صورت بگیـرد. در ایـن تحقیـق تصـحیح رادیـومتریکی بـا       

در تصـاویر اسـتفاده    Radiometric Calibrationاستفاده از الگوریتم 

و  Empirical line modelهـاي مختلفـی ماننـد    . تـاکنون روش شـد 

FLAASH اي ارائـه شـده   ري تصاویر مـاهواره براي تصحیح اتمسف

بـراي اعمـال    Empirical line modelهـایی ماننـد   اسـت. در روش 

هاي زمینی است، این در حالی اسـت کـه   تصحیحات نیاز به بازتاب

بـدون   FLAASHهاي انتقال تابشـی ماننـد   هاي مبتنی بر مدلروش

بـر اسـاس اطالعـات موجـود در      فقـط هاي زمینی و استفاده از داده

شـود. هـر کـدام از ایـن     تصحیح انجام می فراینداي تصاویر ماهواره

ها و معایب خاص خود برخوردار هستند اما هـیچ ها از مزیتروش

یک از آنها در آن واحد باالترین دقت، سرعت پـردازش و اسـتقالل   

جا ندارند. بـر همـین اسـاس در    صورت یکههاي زمینی را باز داده

ارائـه شـد کـه     Quacحیح اتمسـفري  میالدي روش تص 2004سال 

جا در خود پوشـش دهـد. در   صورت یکهبتواند همه این موارد را ب

بـراي   FlAASHتصـحیح اتمسـفري از الگـوریتم     براياین تحقیق 

در  Quac Atmosphericو الگـوریتم   2019و  2014تصـاویر سـال   

اسـتفاده شـد.    ENVI5.3در نرم افـزار   2009و  2005تصاویر سال 

 Quac Atmosphericتفاده از روش تصـحیح اتمسـفري    علـت اسـ  

 7این است که مـاهواره لندسـت    2009و  2005براي تصاویر سال 

دلیـل از کـار افتـادن تصـحیح کننـده خـط       به 2002- 2003از سال 

ایجـاد شـود و برخـی از     Strippingاسکن باعث شـد کـه خطـاي    

خطـا   خطوط اسکن اطالعاتش از بین برود. براي برطرف کردن این

و بعد از آن  شودباید تصحیحات رادیومتریکی و اتمسفري برطرف 

در مقایسه بـا سـایر    Quacبرطرف شود. الگوریتم  Gappingخطاي 

هاي مبتنی بر محاسبات فیزیکی از سـرعت بـاالیی برخـوردار    روش

و  FLAASHهـاي انجـام شـده در ارتبـاط بـا دقـت       است. بررسی

Quac  نشان داده که روشQuac درصد نتـایج   15ورت تقریبی صهب

هـاي  متفاوت اسـت. بـرخالف سـایر روش    FLAASHآن با روش 

پذیرنـد، الگـوریتم   می تأثیرشدت از نویزهاي سنجنده هفیزیکی که ب
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Quac تصـحیح را   فراینـد صورت مستقل از اعوجاجات سـنجنده  هب

    .دهدانجام می

  

  NDVIگیاهی شاخص

هاي محاسـبات بانـدي   نهترین نموهاي گیاهی از پرکاربردشاخص

گیـاهی، بررسـی انـواع     منظور محاسبه درصد پوششکه به هستند

هـاي  و وضعیت سـبزینگی یـک منطقـه طـی دوره     گیاهیپوشش 

تـرین،  ) معـروف NDVI( گیـاهی رود. شـاخص کار مـی مختلف به

هـاي گیـاهی شـناخته شـده     تـرین شـاخص  ترین و کاربرديساده

بیان کننده  NDVIاهده شده در . در طول زمان تغییرات مشهستند

تیپ پوشش گیاهی، فنولوژي و حالت محیطـی منطقـه اسـت. در    

این شاخص نسبت معینی از باندهاي مادون قرمز نزدیک و قرمـز  

و بررسی شرایط آنها مورد اسـتفاده   گیاهیپوشش هاي براي نقشه

ترتیب جـذب و  گیرد. زیرا دو باند بسته به میزان گیاهان بهقرار می

 گیـاهی پوشش دهنده شوند. وجود یک نسبت باال نشانازتاب میب

گیـاهی   سالم است، درحالی که یک نسـبت پـایین مبـین پوشـش    

). 17گیـاهی اسـت (   ناسالم و دچـار اسـترس، یـا بـدون پوشـش     

 و همچنـین ابـزار   1تـوان از رابطـه   گیاهی را می شاخص پوشش

Spectral Indices افزار در نرمENVI5.3 کرد کـه هـر دو    محاسبه

ــام     ــد از انج ــر بع ــق حاض ــانی دارد. در تحقی ــه یکس روش نتیج

با استفاده از  NDVIتصحیحات رادیومتریک و اتمسفري شاخص 

   :آمد دستبهدر هر تصویر  Spectral Indicesابزار 

)1  (             NDVI=(NIR-RED)/ (NIR+RED) 

ترتیــب بازتابنــدگی طیفــی   بــه REDو  NIR در ایــن رابطــه، 

گیري شده در بخـش مـادون قرمـز نزدیـک و قرمـز طیـف       زهاندا

. مقادیر نرمال در ایـن شـاخص داراي قـدر    استالکترومغناطیس 

 بـر اسـاس  ] اسـت.  - 1+ و 1مطلقی مساوي و یـا کمتـر از یـک [   

 گیـاهی پوشش تحقیقات انجام شده مقدار کلی این شاخص براي 

تـا   2/0(متـراکم  )، معمولی و نیمـه 05/0تا  2/0تنک در محدوده (

)، آب، برف و یـخ داراي مقـادیر   8/0تا  6/0)، متراکم و غنی (6/0

) و در مناطق پوشـیده از  05/0تا  01/0منفی، خاك داراي مقادیر (

  ).  7برابر با صفر است ( ابر تقریباً

 شده نظارت بندي تهیه نقشه الگوي کشت با اعمال آنالیز طبقه

  گیاهیشاخص روي 

سـري زمـانی تصـاویر     12ررسی کارایی هر در این مطالعه براي ب

تهیه نقشه الگوي کشت، از ترکیـب بانـدي تصـاویر     برايلندست 

 12،  2005مـاه سـال    12تصـویر (  12حاصل از  NDVIشاخص 

) اسـتفاده  2019ماه سال  12و  2014ماه سال  12، 2009ماه سال 

ۀ در همـ  NDVIشد. بـه ایـن منظـور بعـد از محاسـبه شـاخص       

ـ از تصاویر سري زمانی سال یک تصاویر، هر ههاي مورد مطالعه ب

. سـپس بـا   شـد فراخـوانی   ENVI5.3افـزار  صورت مجزا در نـرم 

یـک از تصـاویر شـاخص     هـر  Layer Stackingاستفاده از ابـزار  

NDVI در شـد هم ترکیب کرده و از آنها یـک اسـتک تهیـه     را با .

ایی، ماه را به سه دسته چهارتـ  12یک از تصاویر  مرحله بعدي هر

چهار ماه اول سال (دي، بهمن، اسفند، فروردین)، چهـار مـاه دوم   

سال (اردیبهشت، خـرداد، تیـر، مـرداد) و چهـار مـاه سـوم سـال        

(شهریور، مهر، آبان، آذر)  تقسیم کرده  یعنی هر یـک از تصـاویر   

چهار ماه اول سال را جمـع کـرده و از آن میـانگین تهیـه کـرده و      

و سوم سال نیز این عمل انجام شـد و   براي تصاویر چهار ماه دوم

. شدیک استک تهیه  اًگیري تهیه شده، مجدداز سه تصویر میانگین

) RGBسپس با استفاده از ترکیب رنگ اصلی قرمز، سـبز و آبـی (  

هر یک از تصاویر چهار ماه اول سال، بـه رنـگ قرمـز و تصـاویر     

رنـگ  چهار ماه دوم سال، به رنگ سبز و چهار ماه سوم سـال، بـه   

آبی اختصاص داده شد. با بررسی تقویم زراعی و چرخه فنولوژي 

محصــوالت منطقــه و مقایســه آن بــا ســایر محصــوالت زراعــی، 

هاي زمانی با اوج سبزینگی مربوط به محصـوالت و متفـاوت   بازه

بودن این بازه زمـانی بـا زمـان اوج سـبزینگی سـایر محصـوالت       

بـا کلیـک کـردن     Spectral Profile زراعی و نیز با استفاده از ابزار

اي حاصـل از ترکیـب   ها در تصاویر ماهوارهیک از رنگ روي هر

یـک از تغییـرات چرخـه     هـاي هـر  نمودار NDVIباندي شاخص 

رشد محصوالت نمایش داده شـد. در مرحلـه بعـد بـا اسـتفاده از      

هـاي  گیـري، حـد آسـتانه   درخـت تصـمیم   نظارت شـده الگوریتم 

ع محصوالت زراعی روي تصـاویر  تناسب با انوام NDVI شاخص

مربوط به بازه زمانی مورد نظر و مناطق با مقـدار تعیـین شـده در    
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، و نقشه الگوي کشـت بـه  شدها شناسایی و تفکیک این شاخص

  دست آمد. 

  

بنـدي شـده   ساله با استفاده از نقشه طبقه 15بررسی تغییرات 

  گیاهیپوشش شاخص  بر اساس

غییرات وجـود دارد و فرضـیه   هاي مختلفی براي بررسی تروش

هاي بررسی تغییـرات ایـن اسـت کـه ارزش     مهم در همه روش

کـدام تـا    کند و هرها از یک تاریخ به تاریخ بعد فرق میپیکسل

کنـد  هاي دیگر تغییرات را بررسی مـی حدودي متفاوت از روش

). پس از شناسایی انـواع محصـوالت زراعـی منطقـه مـورد      17(

سـال اخیـر بـا     15ت این محصوالت طی مطالعه، بررسی تغییرا

معـدود   ءبنـدي کـه جـز   استفاده از روش مقایسه پـس از طبقـه  

هاي بررسی تغییـرات اسـت و تغییـرات رخ داده در بـین     روش

دهد، انجام پذیرفت.در این مرحله از خوبی نشان میهطبقات را ب

بررسی تغییـرات   براي Thematic Change Workflow الگوریتم

  اعی استفاده شد.محصوالت زر

  

  نتایج و بحث

 NDVIدر این پژوهش پس از انجام تصحیحات الزم، شاخص 

. بــا کمــک شــدیــک از تصــاویر لندســت محاســبه  روي هــر

ــوژي      ــه فنول ــی و چرخ ــویم زراع ــه تق ــوط ب ــات مرب اطالع

محصوالت زراعی منطقه مورد مطالعه، هر محصـول از طریـق   

در  NDVIتفسـیر بصــري تصــاویر و تحلیــل طیفــی شــاخص  

نمودار تغییرات رشد محصوالت شناسایی شـد. بـا توجـه بـه     

اینکه هر محصول در چهار ماه اول و دوم و سوم سـال داراي  

هـاي  ، حـد آسـتانه  اسـت  NDVIچه مرحله از رشد و مقـادیر  

 متناسب با نوع محصول زراعی از جمله گندم NDVIشاخص 

جــات در الگــوریتم درخــت  جــو، یونجــه، ذرت و صــیفی  و

گیري تنظیم شدند. و از این طریق محصـوالت زراعـی   تصمیم

. شـد مست شناسایی و تفکیـک  آباد میشعمده روستاي حسین

بنابراین نقشه الگوي کشت با ترکیب بانـدي شـاخص گیـاهی    

هـاي مـورد مطالعـه    حاصل از تصاویر ماهانه سري زمانی سال

کمـک  محصوالت به زیر کشتتهیه شد و هر یک از مساحت 

. شدحاصل  GISافزار بندي شده، در محیط نرمبقههاي طنقشه

 زیـر کشـت  سپس مساحت محصوالت حاصله با آمـار سـطح   

کشاورزي ارائه شده توسط جهاد کشاورزي استان قم مقایسـه  

. در پایـان تغییـرات ایـن    شـد و درصد خطاي آنها نیز بـرآورد  

در . شــدســال بررســی  5ســال بــه  5صــورت همحصــوالت بــ

کشـت محصـوالت    يالگـو  يهـا نقشه 6و  5، 4، 3 يهاشکل

 يهاسال یط NDVIشاخص  يهابر اساس حد آستانه یزراع

  ارائه شده است. یمطالعات

هـا  ایـن شـکل   ۀبراي بررسـی بهتـر الگـوي کشـت در همـ        

صـورت سـفید نمـایش داده شـده     کشاورزي به هاي غیرکاربري

منطقه روي نقشه مشـخص   ةاست و پراکندگی محصوالت عمد

شود در اثـر ترکیـب بانـدي    همانگونه که مشاهده می شده است.

از  هر یـک مناطق با رنگ قرمز بر روي  NDVIتصاویر شاخص 

دهد و منـاطق  را نشان می و جو گندم زیر کشتتصاویر، سطح 

داراي رنگ آبی کمرنگ و آبی پررنگ و سبز بـه ترتیـب سـطح    

دهد که دلیـل  جات را نشان مییونجه، ذرت و صیفی زیر کشت

ن اختصاص هر رنگ از سـه رنـگ اصـلی قرمـز، سـبز و آبـی       آ

)RGB است) به شاخص گیاهی  .  

 NDVIشـاخص   یفـ یط لیـ تحل 10و  9، 8، 7 يهادر شکل   

 یزراع يهاسال یمنطقه مورد مطالعه ط یمحصوالت زراع يبرا

یک از خطوط عمـودي   ها هراین شکل ۀدر هم ارائه شده است.

در چهـار   NDVIمقـادیر   ةدهنـد ترتیب نشانقرمز، سبز و آبی به

ماه اول سال (دي، بهمن، اسفند، فروردین)، چهار ماه دوم سـال  

(اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد) و چهار ماه سوم سال (شـهریور،  

هــاي قرمــز، از نمــودار هــر یــکو نیــز  اســتمهــر، آبــان، آذر) 

ترتیـب مربـوط بـه    سبزپررنگ، آبی پررنـگ و آبـی کمرنـگ بـه    

ــ ــوالت زراع ــه، محص ــه یونج ــدمی از جمل ــو گن ، ذرت و و ج

هـا نمـودار   این شـکل  ۀطور که در همجات هستند. همانصیفی

در چهـار مـاه اول و دوم و     NDVIر دهـد مقـادی  قرمز نشان می

پایین نیامده، این بیانگر ایـن اسـت کـه     2/0و  3/0سوم سال از 

ــام       ــت و در تم ــاله اس ــد س ــی و چن ــاه دائم ــک گی ــه ی   یونج
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  )یکیدر نسخه الکترون ی(رنگ 2009سال  NDVIهاي شاخص حد آستانه بر اساس. نقشه الگوي کشت محصوالت زراعی 4شکل 
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  )یکیدر نسخه الکترون ی(رنگ 2014سال  NDVIهاي شاخص هحد آستان بر اساس. نقشه الگوي کشت محصوالت زراعی 5شکل 
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  )یکیدر نسخه الکترون ی(رنگ 2019سال  NDVIهاي شاخص حد آستانه بر اساس. نقشه الگوي کشت محصوالت زراعی 6شکل 

  

  
  )یکیالکتروندر نسخه  ی(رنگ 2005پررنگ) در سال  (سبز جو و براي یونجه (قرمز) و گندم NDVI. تحلیل طیفی شاخص 7شکل 

  

  
   2009(آبی پررنگ) در سال  پررنگ)، ذرت (سبز جو و براي یونجه (قرمز)، گندم NDVI. تحلیل طیفی شاخص 8شکل 

  )یکیدر نسخه الکترون ی(رنگ
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   جات(آبی پررنگ)، صیفی پررنگ)، ذرت (سبز جو و براي یونجه (قرمز)، گندم NDVI. تحلیل طیفی شاخص 9شکل 

  )یکیدر نسخه الکترون ی(رنگ 2014سال (آبی کمرنگ) در 

  

  
  جات (آبی پررنگ)، صیفی پررنگ)، ذرت (سبز جو و براي یونجه (قرمز)، گندم NDVI. تحلیل طیفی شاخص 10شکل 

  )یکیدر نسخه الکترون ی(رنگ 2019(آبی کمرنگ) در سال 

  

 . با توجه بـه نمـودار سـبز   استطول سال داراي پوشش گیاهی 

 گندمماه سوم سال، در ماه مهر کشت محصول پررنگ، در چهار 

گیرد و اوایل رشد آن است. اوج سبزینگی این صورت می و جو

باالیی  NDVI محصول در چهار ماه اول سال است که از مقادیر

در این زمان برخوردار است. همزمان با زرد شدن این محصـول  

 آن کمتـر شـده و در مـاه     NDVIدر چهار ماه دوم سال مقـادیر  

شـود. نمـودار آبـی پررنـگ نیـز نشـان       خرداد آماده برداشت می

دهد که در چهار ماه سوم سال ذرت به حـداکثر رشـد خـود    می

رسیده، بنابراین اوج سبزینگی این گیاه اسـت و در اوایـل آبـان    

شـود. نمـودار آبـی کمرنـگ     برداشت این محصـول انجـام مـی   

م سـال  جات است که در چهـار مـاه دو  نمایانگر محصول صیفی

دهـد و  را نشـان مـی   NDVI(خط سبز عمودي) مقـادیر بـاالي   

جات در چهار ماه دوم سـال بـه حـداکثر    بیانگر این است صیفی

  شود.  رشد خود رسیده و در اواخر ماه خرداد برداشت می
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  2005و آمار جهاد کشاورزي در سال  NDVIبر اساس مقادیر شاخص  زیر کشت. سطح 2جدول 

 نوع محصول (هکتار) مساحت (درصد) مساحت  )هکتار(آمار جهاد کشاورزي  میزان خطا (درصد)

 یونجه 06/75 47/18 80 -1/6

 و جو گندم 29/331 52/81 400 - 1/17

 کل 35/406 100 480 - 3/15

  

  2009و آمار جهاد کشاورزي در سال  NDVIبر اساس شاخص  زیر کشت. سطح 3جدول 

 نوع محصول (هکتار) مساحت مساحت (درصد) (هکتار) آمار جهاد کشاورزي میزان خطا (درصد)

 یونجه 27/63 42/13 70 -6/9

 و جو گندم 98/397 45/84 400 - 5/0

 ذرت 99/9 11/2 10 - 1/0

 کل 24/471 100 480 -8/1

  

  2014و آمار جهاد کشاورزي در سال  NDVIبر اساس شاخص  زیر کشت. سطح 4جدول 

 نوع محصول مساحت (هکتار) مساحت (درصد) ورزي (هکتار)آمار جهاد کشا میزان خطا (درصد)

 یونجه 82/44 50/9 45 - 4/0

 و جو گندم 58/275 43/58 290 -9/4

 ذرت 03/78 54/16 70 +4/11

 جاتصیفی 17/73 51/15 75 -4/2

 کل 6/471 100 480 -7/1

  

از محصـوالت   هر یکگونه که مشاهده شد رفتار طیفی همان

دوره رشـد متفـاوت اسـت و در یـک زمـان      زراعی در طول 

توان تمامی محصوالت را در وضعیت یکسـان از  خاص نمی

و زمان اوج سبزینگی هر  کرددوره رشد، در تصویر مشاهده 

. همچنـین  اسـت محصول با سایر محصوالت منطقه متفاوت 

هـا نشـان داد کـه زمـان اوج سـبزینگی      این شکل ۀنتایج هم

 NDVIهاي شـاخص  ستانهتشخیص داده شده از روش حد آ

  شود.می تأییدبا تقویم زراعی و چرخه فنولوژي آنها نیز 

 ریکشت بـر اسـاس مقـاد    ریسطح ز 5و  4، 3، 2 يهادر جدول

برحســب هکتــار و  يو آمــار جهــاد کشــاورز NDVIشــاخص 

  .ارائه شده است یمطالعات يهاسال یدرصد ط

شـاخص   هايآمده از حد آستانه دستبهطبق نتایج  2در جدول 

NDVI  محصـوالت زراعـی    2005در تصاویر لندست ، در سال

بوده و این محصوالت  و جو گندمدر این منطقه شامل یونجه و 

هکتار است و  29/331هکتار و  06/75ترتیب داراي مساحت به

  مســـاحت آنهـــا بـــا توجـــه بـــه نتـــایج جهـــاد کشـــاورزي  
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  2019د کشاورزي در سال و آمار جها NDVIبر اساس شاخص  زیر کشت. سطح 5جدول 

 نوع محصول (هکتار) مساحت مساحت (درصد) آمار جهاد کشاورزي (هکتار) میزان خطا (درصد)

 یونجه 19/44 90/8 50 - 6/11

 جو و گندم 14/310 48/62 310 +04/0

 ذرت 05/76 32/15 75 +4/1

 جاتصیفی 97/65 29/13 80 - 5/17

 کل 35/496 100 515 -6/3

  

عبـارتی مسـاحت   هکتـار اسـت. بـه    400هکتـار و   80برابر بـا  

بـراي ایـن دو    NDVIهاي محاسبه شده با استفاده از حد آستانه

ــاي     ــزان خط ــا می ــول ب ــد و  1/6محص ــد از  1/17درص درص

    هاي موجود کمتر است.مساحت

ــدول      ــه ج ــه ب ــا توج ــی 3ب ــال نشــان م ــد در س  2009ده

بوده اسـت  و ذرت  و جو گندممحصوالت زراعی شامل یونجه، 

محصول ذرت به محصوالت زراعـی   2009تا  2005که از سال 

، ذرت و جـو  گندماین منطقه اضافه شده است. مساحت یونجه، 

،  27/63ترتیـب  هب NDVI هاي شاخص با استفاده از حد آستانه

ــاحت    99/9و  98/397 ــت و مس ــوده اس ــار ب ــن  هکت ــاي ای ه

جهاد کشاورزي محصوالت در این سال زراعی با توجه به نتایج 

هـاي  هکتار بوده است. بنابراین مساحت 10و  400،  70برابر با 

محاسبه شده براي این سه محصول به ترتیب بـا میـزان خطـاي    

  درصد از مساحت جهاد کشاورزي کمتر است. 1/0 و 5/0،  6/9

 2014محصوالت زراعی سال  زیر کشتنیز سطح  4جدول    

تـا    2009ج حاصـل از سـال   دهد، با توجه به نتـای را نمایش می

بـه مسـاحت    و جـو  گنـدم محصـول   زیر کشتاز سطح  2014

ــن ســال صــیفی   ــین در ای ــدیل شــده همچن ــه ذرت تب جــات ب

محصوالت این منطقه اضافه شده اسـت. مسـاحت محصـوالت    

ــه،    ــراي یونج ــال ب ــن س ــی در ای ــدمزراع ــو گن ، ذرت و و ج

ـ  NDVI هـاي شـاخص  جات با استفاده از حـد آسـتانه  صیفی هب

هکتـــار بـــوده و   17/73و  03/78، 58/275، 82/44ترتیـــب 

ترتیـب  هاي آنها با توجه به نتـایج جهـاد کشـاورزي بـه    مساحت

عبـارت دیگـر   هکتـار بـوده اسـت. بـه     75و  70، 290، 45برابر 

 9/4درصـد و   4/0هاي برآورد شـده بـا میـزان خطـاي     مساحت

ــر و  ــد کمت ــتر و   4/11درص ــد بیش ــر از   4/2درص ــد کمت درص

  هاي موجود است.حتمسا

 2019دســت آمــده، در ســال هطبــق نتــایج بــ 5در جــدول    

، ذرت و و جــو گنــدممحصــوالت زراعــی نیــز شــامل یونجــه، 

هکتـار،   14/310هکتار،  19/44ترتیب با مساحت جات بهصیفی

هـاي آنهـا بـا    هکتار بوده است. مساحت 97/65هکتار و  05/76

 75،  310،  50برابر بـا   ترتیبتوجه به نتایج جهاد کشاورزي به

هاي محاسـبه شـده بـا    هکتار بوده است. بنابراین مساحت 80و 

ـ  NDVI هـاي شـاخص   حـد آسـتانه   استفاده از راي ایـن نـوع   ب

 04/0درصـد کمتـر ،    6/11ترتیب با میزان خطاي محصوالت به

هـاي  درصد کمتر از مساحت 5/17درصد بیشتر و  4/1درصد و 

  موجود است.  

  

  گیرينتیجه

نتــایج شناســایی و تفکیــک محصــوالت زراعــی عمــده منطقــه 

آنهـا   زیـر کشـت  مست و بررسی تغییرات سطح آباد میشحسین

هاي نـوین  ) با استفاده از روش2005-2019سال اخیر ( 15طی 

ــه    ــایی ب ــات جغرافی ــتم اطالع ــنجش از دور و سیس ــور س منظ

ـ برنامه  2005الگـوي کشـت نشـان داد کـه در سـال       ۀریزي بهین

بـوده   و جـو  گنـدم  ،ت زراعی این منطقه شامل یونجـه محصوال

با توجه به آمار جهاد کشـاورزي   2019تا  2005است و از سال 
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زیـر  هکتار و سـطح   50هکتار به  80یونجه از  زیر کشتسطح 

هکتـار کـاهش یافتـه     310هکتار بـه   400جو از  و گندم کشت

 است که علت کاهش آن عدم پایداري بـارش در ایـن منطقـه و   

ــال      ــود. در س ــطح آب زیرزمینــی ب ــت س ذرت بــه  2009اف

کـم  محصوالت زراعی این منطقه اضافه شـد، کـه علـت آن کـم    

روي آوردن مردم این منطقه از شغل دامداري به کشاورزي بود، 

و  و جـو  گندمشامل یونجه،  2009بنابراین محصوالت در سال 

د بـا توجـه بـه آمـار جهـا      2019تا  2009ذرت بوده که از سال 

هکتـار   75هکتـار بـه    10ذرت از  زیـر کشـت  کشاورزي سطح 

بـه   2014جـات نیـز در سـال    افزایش چشـمگیر یافـت. صـیفی   

، درنتیجه محصوالت زراعی در شدمحصوالت این منطقه اضافه 

جات بـوده  ، ذرت و صیفیو جو گندمشامل یونجه،  2014سال 

 75از  2019تـا   2014این محصول از سال  زیر کشتکه سطح 

ایـن   زیـر کشـت  هکتـار افـزایش یافـت و سـطح      80کتار به ه

جـات) در سـال   ، ذرت و صیفیو جو گندممحصوالت (یونجه، 

گـذاري  دلیل تجهیز اراضی به لولهبه 2014نسبت به سال  2019

افرایش یافت. در این تحقیق  98ثر سال ؤو انتقال آب و بارش م

ز شـاخص  آمده ا دستبهمحصوالت زراعی  با توجه به مساحت

NDVI     و مقایسه آن با آمار جهاد کشـاورزي اسـتان قـم میـزان ،

، که خطا معنادار نبوده و مساحت هـر  شدخطاي آنها نیز برآورد 

یک از محصوالت زراعی درصد اختالف کمـی بـا مقـدار آمـار     

هـاي  جهاد کشاورزي داشته است. نتایج نشان داد که حد آسـتانه 

زیـر  بخـش از سـطح   ، برآورد مناسب و رضایتNDVIشاخص 

در  این منطقه ارائه داد که کـارایی مناسـب ایـن شـاخص     کشت

برآورد محصوالت زراعی این منطقه با توجه به چرخه فنولوژي 

) نیـز در  15. نتایج تحقیق ریاحی و همکـاران ( شدآنها مشخص 

وهـوایی ماننـد روسـتاي    منطقه لنجانات که از نظـر شـرایط آب  

 کارایی مناسـب شـاخص   ،حسین آباد میش مست، خشک است

NDVI ر تفکیــک محصــوالت زراعــی عمــده ایــن منطقــه در د

کمک چرخـه فنولـوژي و تقـویم    تصاویر ماهواره اي لندست به

زراعی محصوالت این منطقه را نشان داد و اختالف بسیار کمی 

میان نتایج حاصل از این روش با آمار جهاد کشاورزي مشـاهده  

) و فـرزاد مهـر و   11زادگـان ( مشد نتایج تحقیق پورغالم و رحی

طـور کلـی پـژوهش    راسـتا اسـت. بـه   ) با این نتایج هم3تباکی (

 بـراي اي از قابلیـت بـاالیی   حاضر نشان داد که تصاویر مـاهواره 

شناسایی و تفکیک انواع محصوالت و بررسـی تغییـرات سـطح    

. از استآنها با دقت مناسب در مقیاس باال برخوردار  زیر کشت

تواند کاربردهـاي دیگـري در   اي میصاویر ماهوارهسوي دیگر ت

هـاي  بینی و برآورد خسارت و تـنش بخش زراعی از جمله پیش

شود بـا  گیاهی داشته باشند. با توجه به نتایج حاصل، پیشنهاد می

بـردار پشـتیبان، شـبکه     هاي دیگر مانند ماشینکارگیري روشهب

 کشــتزیــر عصــبی و حــداکثر احتمــال بــه تهیــه نقشــه ســطح 

هاي مختلف اي و سنجندهمحصوالت مختلف با تصاویر ماهواره

محصوالت این  زیر کشت. همچنین براي تعیین سطح شوداقدام 

 EVIهـاي گیـاهی از جملـه    سازي سایر شـاخص منطقه از پیاده

  استفاده شود.
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Abstract 

Identification and investigation of changes in the area under cultivation of various crops seem to be essential for the 
management supply of crop production. In this study, r to identify and investigate change of the area under cultivation 
in major crop Hoseynabade Mishmast region in Qom province, we used the time series images of OLI and ETM sensors 
of landsat 8 and 7satellites, according to the crop calendar of this region. By using the vegetation index (NDVI) in the 
decision tree algorithm, the thresholds of this index were adjusted according to the major crops of this region; then a 
map of the cultivation pattern of the crop of this region was prepared. In order to evaluate the results, the statistics of the 
provinces agricultural jihad were used during 2005, 2009, 2014 and 2019 crop years. The results showed that by using 
the threshold of NDVI index, crops in this region in 2005 included wheat and barley and alfalfa, and their areas had an 
error of 17/1 and 6/1 percent in comparison with the statistics of agricultural Jihad, respectively; in 2009, wheat and 
barley, alfalfa and corn had an error of 0/5, 9/6 and 0/1 percent. Also, in 2014, wheat and barley, alfalfa, corn and 
sophie crops had an error equal to 4/9, 0.4, 11/4 and 2/4 percent, and the same crops in 2019 had an error 0/04, 11/6, 1/4 
and 17/5 percent; that error was not significant. According to the results, the appropriate efficiency NDVI index in 
estimating crop cultivation area was determined by their phenology. Also, in 2009 and 2014, corn and sophie crops 
were added to the regions crops, and the area under crops cultivation in 2019 was increased, as compared to 2014. 
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