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Introduction
Remote sensing methods for mapping farms and crops have been widely used in the last three decades. This
method is applied to identify irrigated areas around the world (Alipour et al., 2014), although most of these
studies are in areas with semi-arid climates and low rainfall or lack of rainfall which has a significant effect on
the spectral characteristics of plants. In this study, Landsat 8 and MODIS satellite images were used to identify
and separate two irrigated and rain-fed wheat farms in Hamadan province. Two algorithms of support vector
machine (SVM) and minimum distance (MD) were used simultaneously to classify irrigated and rain-fed farms.
In the next step, the area under cultivation of rain-fed and irrigated wheat was predicted in the whole cultivated
area of Hamadan province. Finally, the cultivation area of rain-fed and irrigated crops was calculated in the
province using Sentinel 3 satellite images based on the random forest algorithm in 2016.

Materials and Methods
The study area is Hamedan province, which is located between 59 ◦ 33′ and 49◦ 35′ north latitude and also
from 34◦ 47′ to 34◦ 49′ east longitude of the Greenwich meridian. A 50-hectare rain-fed wheat farm in Amzajerd
was used as a sample to extract the properties of rain-fed wheat. Also, irrigated indices were extracted from a
100-hectare irrigated wheat farm located in Kaboudrahang. Satellite images were applied to separate irrigated
and rain-fed wheat in Hamadan province. NDVI, EVI and NDWI indices were extracted from 16-day images of
Landsat, MODIS, and Sentinel 3 sensors in the five-year period (2015-2019). Google Earth Engine (GEE)
system was the environment for performing image processing calculations and extracting indices and maps.

Results and Discussion
The NDVI and EVI of irrigated and rain-fed wheat farms were calculated in 2015-2019. A small peak was
observed in the rain-fed and irrigated NDVI trend in November due to the early germination of wheat leaves in
winter, and the larger peak in May and June showed the maximum greenness of irrigated and rain-fed wheat,
respectively. The ascending or descending trend of NDVI / EVI had no constant slope. This can be due to
changes in meteorological parameters, which sometimes cause a sudden increase or decrease in the values of
these indices. Despite the non-linearity of the NDVI / EVI trend over time, the maximum greenness was
recorded just a month before the wheat harvest, which was seen in the third decade of May to the first decade of
June. One of the cases is the sharp drop of NDVI / EVI after its final peak, which was definitely due to
yellowing wheat and harvesting. Since the distinction between rain-fed and irrigated crops was difficult only
based on NDVI, NDWI was also used to determine the water content of wheat so that irrigated wheat could be
identified. However, the difference between rain-fed and irrigated wheat in terms of NDWI spectral density was
insignificant; the maximum and minimum occurrence times of NDWI and NDVI of rain-fed and irrigated wheat
were chosen for their separation. In order to map the cultivation area, in addition to the MODIS sensor, Sentinel
3 was used due to its ability to detect chlorophyll accurately. Due to the fact that the imaging of the Sentinel 3
satellite started since 2016, the map of rain-fed and irrigated cultivation as well as the cultivation area and their
separation was done based on the random forest algorithm in 2016.
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Conclusion
The results of this study showed that the appropriate method for distinguishing between rain-fed and irrigated
wheat is the simultaneous use of several indices. Also, the greatest difference is in the maximum greenness,
which happened almost one month before harvest. MD and SVM classification algorithms could distinguish
irrigated and rain-fed wheat from other crops with 90% and 80% accuracy, respectively. Distinguished maps of
irrigated and rain-fed crops based on the random forest algorithm were obtained using Sentinel 3 satellite
imagery which can show the fertility of agricultural lands in the province.
Keywords: Distinguishing of rainfed and irrigated, Satellite images, Vegetation indices, Wheat
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چکیده
استفاده از تکنیک سنجش از دور امروزه در کشاورزی کاربردهای فراوانی دارد ازجمله تعیین سطح زیرکشت و پیشبینی عملکرد محصول .در ایون
پژوهش از تصاویر ماهلارهای جهت تفکیک گندم آبی و دیم در استان همدان استفاده شد شاخصهوای  EVI ،NDVIو  NDWIاز تصواویر  20روزه
سنجندههای لندست ،مادیس و سنتینل  9در بازه پنج ساله ملرد مطالعه ( )1621-1622استخراج گردیود نتوایج شواخصهوا نشوان داد کواهش شودید
 EVI/NDVIبعد از نقطه اوج بهدلیل آن است که زمان زرد شدن و یا برداشت محصل .فرا رسویده اسوت بوهعوووه  NDWIبوهترتیو در بیشوینه
سبزینگی گندم در کشت آبی و دیم  6/000و  6/090دیده شد سامانه  Google Earth Engineمحیط انجام محاسبات پردازش تصواویر و اسوتخراج
شاخصها و نقشهها بلد و نرمافزار  Rنیز برای آنالیزهای طبقهبندی و تفکیک کشت دیم و آبی بهکار رفت نتایج نشان داد نقشه استان بر اساس سوطح
زیر کشت دیم و آبی ماهلاره سنتینل  9جزییات بیشتری را نشان داد همچنین اسوتفاده همزموان از نود شواخص  EVI ،NDVIو  NDWIتلانسوت
قدرت تفکیک را افزایش دهد علیرغم شباهتهای ملجلد ،الگلریتمهای  SVMو  MDنیز با دقت قابلقبللی تفکیک کشت دیم و آبی استان را ارائه
دادند نتایج نشان داد کشت دیم و آبی گندم استان با دقت  6/090تفکیک شد و تفکیک گندم از سایر کشتها با دقت  6/102انجام گردید
واژههای کلیدی :تصاویر ماهلارهای ،تفکیک کشت دیم و آبی ،شاخصهای سبزینگی ،گندم

مقدمه
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آب اصلیترین منبع طبیعی است که بهدلیول تیییورات اقلیموی و
مصارف بیرویه انسانی مقودار آن بوهخصول در منواطخ خشوک و
نیمهخشک محدود میشولد ( )Drusch et al., 2013افوزایش دموا
بهخصل در منطقه مدیترانه و درنتیجه افزایش نیاز به مصرف آب در
صنعت و کشاورزی و همچنین کاهش نزوالت جلی سب کمتر شدن
آب در دسووترس شووده اسووت ( )Hartmann et al., 2013در ایوون
منطقه کشاورزی اصلیترین مصرفکننده آب میباشد بهخصول در
کشتهای تابستانه (ذرت ،گنودم ،محصولالت جوالیزی و غیوره) کوه
میزان بارندگی محدود و نیواز آبوی شودید مویباشود ( & Guzinski
 )Nieto, 2019در نتیجه تخمین آبیاری محصولالت در زموینهوای
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وسیع ،یک مسئله اساسی است که روشهای متعارف زمینی میتلانند
فقط یک راهحل جزئی ارائه دهند در واقع ،نین روشهوایی نیوروی
کار و زمان طلالنی میطلبند و بنوابراین فقوط بورای ارزیوابی آبیواری
محصل .در مناطخ نسوبتا کل وک زموین و دورههوای زموانی کلتواه
اسووتفاده مویشوولند ( )Giannini & Bagnoni, 2000روشهووای
سنجش از دور برای تهیه نقشه مزارع و محصلالت کشاورزی در سوه
دهه اخیر بهطلر گسترده ملرد استفاده قرار گرفتهاند این روش بورای
تشخیص مناطخ آبی در سراسر دنیا بهکار مویرود (Alipour, Agh-
Khani, Abbaspour-Fard, & Sepehr, 2014; Alexandridis,
Zalidis, & Silleos, 2008; Wardlow, Egbert, & Kastens,
) ،2007; Akbari et al., 2006اگر ه اکثر این مطالعات در مناطقی

با اقلیم نیمهخشک و کم بارش انجام شده اسوت و کمبولد بوارش در
خصلصیات طیفی گیاه تاثیر قابلتلجهی دارد در مقایسه با کشتهای
آبی در مناطخ خشک و نیمهخشک ،کشت دیم در مناطقی با رطلبوت
باال که ممکن است حتی در تابستان هم بارشهای طلالنی را تجربوه
کنند ،خصلصیات طیفی گیاه تیییر ندانی نخلاهد داشوت ( Shamal
 )& Weatherland, 2014از طرفی نقشهبرداری از محصلالت آبوی
در آب و هلای مرطلب یا معتد .با استفاده از تکنیکهای سونجش از
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دور نیاز بوه دقوت زیوادی دارد و بوه آسوانی آب و هولای خشوک یوا
نیمهخشک نیست ( )Droogers, 2002در مناطخ معتد .تعیین نقشه
کشت آبی مشکل است زیرا تفاوت بسیار اندکی در فنللولیی گیاهوان
دیم و آبی وجلد دارد که بهدلیل شرایط آب و هلایی و اقلیم مرطولب
رخ میدهد ()Peña-Arancibia et al., 2014
استفاده از ماهلارهها ملقعیت جدیدی برای نقشهبرداری از موزارع
کشواورزی مهیوا نمولده اسوت ( )Drusch et al., 2012مطالعووات
بسیاری از تصاویر ماهلارهای و سری زمانی جهت تهیه نقشوه موزارع
بهره جستهاند استفاده از الگلریتمهوای سوری زموانی سوب کواهش
خطای استخراج شواخصهوا از تصواویر ابرآلولد مواهلارهای مویشولد
()Vuolo, Neuwirth, Immitzer, Atzberger, & Ng, 2018
برای مثا .تصاویر اپتیکی سنتینل  1در منطقه گرمسیری افریقا بورای
تهیه نقشه محصل .استفاده شده است ( )Vogel et al., 2019اگر ه
دقت تصاویر در مناطخ معتد .استلایی بوهعلوت غلتوت ابور کواهش
مییابد برخی از مطالعات نشان میدهند که ترکی تصاویر اپتیکوی و
راداری اعتبار نقشهها را بهبلد میبخشد استفاده همزمان ماهلارههای
سنتینل  2و سنتینل  1بورای تعیوین مسواحت کشوت آبوی بوهمنتولر
تخمین آبهای زیر زمینی ( ،)Ferrant et al., 2017استفاده همزمان
از مواهلاره لندسووت  8و سوونتینل  2بوورای نقشووهبوورداری مووزارع آبووی
( )Demarez, Helen, Marais-Sicre, & Baup, 2019اسوتفاده از
سوری زموانی و تصواویر راداری سونتینل )Bazzi et al., 2019( 2
مثا.هایی برای افزایش دقت نقشهبرداری میباشند باوجلد مطالعوات
فراوان برای تشخیص کشت آبی در منواطخ خشوک و نیموهخشوک،
اطوعات کافی برای تفکیک مزارع دیم و آبی در مناطخ معتد .یا بوا
آبیاری نسبتا باال وجلد ندارد ترکی تصاویر اپتیکوی مکوانی و زموانی
لندست  8و تصاویر  SAR2سنتینل  2قابلیت تشخیص موزارع آبوی را
در منطقه معتود .جنولب فرانسوه فوراهم نمولد ( Demarez et al.,
 )2019اگر ه در ایون مطالعوه عامول محدودکننوده ومولن مکوانی
تصاویر ماهلاره لندست  8بیان شد
در این پوژوهش از تصواویر مواهلاره لندسوت  8و موادیس بورای
شناسایی و تفکیک دو مزرعه کشت آبی و دیم گندم در استان همدان
1
استفاده گردید در تفکیک مزارع از دو الگلریتم ماشین بردار پشتیبان
( )svmو حداقل فاصله )MD( 9بهطلر همزمان استفاده شود اسوتفاده
همزمان از شاخصهای گیاهی و اقیلمی در سا.هوای متموادی دقوت
این مطالعه را افزایش داد در نهایوت بوا اسوتفاده از تصواویر مواهلاره
سنتینل  9و شاخصهای آب و هلایی ،مساحت زیرکشت دیوم و آبوی
محصلالت کل استان بر اساس مقایسه نقشه مبنا در سا.های 1620
و  1621محاسبه و مقایسه شد عووه بر الگلریتمهای طبقهبندی ذکر
1- Synthetic Aperture Radar
2- Support Vector Machine
3- Minimum Distance

شده ،الگلریتم نتارت شده جنگل تصادفی 0به دلیل عدم وابستگی به
پارامترها بهکار رفت

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

محدودهی ملرد مطالعه استان همدان است که بین مودارهای 21
درجه و  99دقیقه تا  01درجه و  92دقیقه عرض شمالی و  90درجه و
 00دقیقه تا  90درجه و  01دقیقه طل .شرقی از نصفالنهار گرینولی
قرار گرفته است (شکل  )2استان همدان با مساحت  16/209کیللمتر
مربع در ناحیهی غربی کشلر واقع شده و از غرب به اسوتان سونندج و
کرمانشاه و از جنلب به استان لرستان و از قسومت شورب بوه اسوتان
مرکزی و در قسمت شما .به استان زنجان محدود مویشولد هولای
همدان سرد و خشک میباشد و حوداکثر دموای آن در تابسوتان 90/8
درجه سانتیگوراد و حوداقل در زمسوتان  - 11/0درجوه سوانتیگوراد
میرسد و میزان بارش سالیانهی آن بهطلر متلسط  909/2میلویمتور
است گندم یکی از اصلیتورین محصولالت مولرد کشوت کشواورزان
استان همدان میباشد و  066هوزار هکتوار از موزارع اسوتان بوه ایون
محصل .اختصا دارد پژوهش حامر به تیییرات سطلن زیر کشوت
دیم و آبی در طی سا.هوای  1622توا  1621مویپوردازد مزرعوه 26
هکتواری گنودم دیوم ( )34.93N, 48.53Eواقوع در امزاجورد اسوتان
همدان بهعنلان نملنه برای استخراج خلا طیفی کشت دیوم گنودم
بهکار رفت همچنین از مزرعه  266هکتواری گنودم آبوی ( 35.21N,
 )48.72Eواقع در کبلدراهنگ شاخصهای پلششهای گیاهی کشت
آبی استخراج گردید (شکل -2الف)
سنسورهای تصویربرداری

در پژوهش حامر از تصاویر سنجندههای با تلان تفکیک مکوانی
باال مانند لندست بهمنتلر استخراج انولاع کشوتهوای دیوم و آبوی و
سپس با استفاده از تصاویر سنجندههایی با تلان تفکیوک زموانی بواال
مانند مادیس بهمنتلر استخراج سیکل رشد محصول .در بوازه زموانی
ملرد مطالعه استفاده شد با تلجه به مشکوت ملجلد در روند تحقیوخ
که از جمله مهمترین آنهوا کل وک بولدن موزارع کشواورزی بولد از
شاخصهای  NDVIو  EVIاستخراج شده از تصاویر سونجندههوایی
با تلان تفکیک مکانی و زمانی باال برای کل اسوتان همودان اسوتفاده
شد از طرفی ،به دلیل ابری بلدن برخیاز روزهایی که تصولیربرداری
ماهلارهای انجام میشد از دادههای  2TMو  0ETMسنجنده لندسوت
4- Random Forest
5- Thematic Mapper
6- Enhanced Thematic Mapper

محمدي و زیبا زاده ،تفکيک مزارع کشت دیم و آبی در استان همدان با استفاده ...
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استفاده شد
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شکل  -1الف -مزارع ملرد مطالعه و ب -طل .و عرض جیرافیایی استان همدان
Fig.1. A- Studied fields, B-Latitude and longitude of the study area of Hamadan province

نوانلمتر) (
 012( WorldView-2 ،)2012نووانلمتر) ( Heenkenda, Joyce,
 )Maier, & De Bruin, 2015و 081 ،006 ،060( Sentinel-2
نانلمتر) ( )Delloye, Weiss, & Defourny, 2018با این حا ،.این
سیسووتم عاموولهووا فاقوود بایگووانی طوولالنی موودت توواریخی هسووتند و
محصلالت متییر بیولفیزیکی عملیواتی تللیود نمویکننود سونتینل 9
( 1620تا کنلن) با مشخصات مکوانیکی و نولری مشوابه طیوفسونج
تصلیربرداری بوا ومولن متلسوط )1621-1661( (MERIS) 9بورای
اطمینان از توداوم تللیود و بررسوی محصولالت بیولفیزیکی زمینوی و
دریایی طراحی شد شواخص کلروفیول زمینوی ) (OTCIشاخصوی از
میزان کلروفیل کانلپی است و برای ادامه بررسوی شواخص کلروفیول
زمینی سنجنده  Envisat MERISدر نتر گرفته شده است

سنسلرهای تصلیرگر عمیاتی زمین ( )OLIو سنسلر مادون قرموز
حرارتووی ( )TIRSنسووبت سوویگنا .بووه نوولیز ( )SNRرا در عملکوورد
رادیلمتری لندست  8بهبلد بخشیدهاند و در نتیجه کمی کردن دادههوا
امکان تلصیف بهتری از پلشش گیاهی را فراهم میسوازد ( Morfitt
 )et al., 2015سنجندهی مادیس نلاحی طیف مرئی ( ،)VISموادون
قرمز نزدیک ( ،)NIRمادون قرمز بوا طول .مولج کلتواه ( )SIRو یوا
مادون قرمز میانی ( )MIRو مادون قرمز با طل .ملجهای بلند ()LIR
را پلشش میدهد و برای اندازهگیوری شواخصهوایی ماننود پلشوش
گیاهی ( ،)VIشاخص سطح برگ ) ،(LAIشاخص انحصار تابش فعا.
فتلسوونتزی ) ،(FRARشوواخص تووابع تلزیووع انعکوواس دو محوولری
( (BRDFو پلشش برف ،یخ ،دریا و درجه حرارت سطح زمین ()LST
بهکار میرود ( )Gao et al., 2005در نهایت بوهمنتولر تاییود نتوایج
سنجنده مادیس از ماهلاره سنتینل  9بورای تعیوین مسواحت منواطخ
کشت دیم و آبی کل استان همدان استفاده گردید سنسلر اندازهگیری
شاخص کلروفیل زمینوی )OTCI( 2در مواهلاره سونتینل  9مویتلانود
محتلای کلروفیل گیاهوان را تشوخیص دهود ( Pastor-Guzman et
 )al., 2020تصاویر  OTCIبا وملن  966متر در سایت کلپرنیکلس
در دسترس عملم میباشد برای محاسبه آن از بانودهای بازتوابی ،26
 22و  21قرمز ،لبه قرمز و مادون قرموز نزدیوک بوهترتیو بوا طول.
ملجهای  068/02 ،082/12و  092/02نوانلمتر سنسولر تیییور رنوگ
زمین و اقیانلس )OLCI( 1سنتینل  9استفاده شد ندین ماهلاره ند
طیفی امکان تخمین  LCCو  CCCرا دارند زیرا در نلاحی لبوه قرموز
مجهز به باند هستند بهعنلان مثوا .مویتولان بوه 026( RapidEye

فرموویه اساسووی در روش آموواری تجربووی انوودازهگیووری میووزان
سبزینگی میباشد شاخص طیفی  NDVIو  EVIبهطلر مستقیم بوا
تخمین محصل .در ارتباط هستند زیرا شرایط مثبوت و منفوی محویط
روی رشد گیاه تاثیرگذار است و مسئل .افزایش و کاهش فعالیتهوای
فتلسنتزی گیاه میباشد که بوا انودازهگیوری طیفوی ایون شواخصهوا
میتلان سومت و کیفیت گندم را پایش نملد ملقعیت مهم شواخص
 NDVIبهخاطر ارتباط نزدیوک بوین شواخص سوطح بورگ ( )LAIو
تشعشع فعا .فتلسنتزی جذب شده میباشد که منجر بوه ایجواد یوک
رابطهی خطی شده که با استفاده از آن نلع و میوزان محصول .قابول

1- OLCI Terrestrial Chlorophyll Index
2- Ocean and Land Colour Instrument

3- Medium Resolution Imaging Spectrometer

Vuolo, Dash, Curran, Lajas, & Kwiatkowska,

شاخصهای طبقهبندی
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باتلجه به اینکه با افزایش فعالیت گیاه میزان NDVI

پیشبینی است
در سطح برگ تقریبی خلاهد بلد ،شاخص  EVIباتلجه به در دسترس
بلدن آن در تصاویر ماهلارهای با دقت باالیی مویتلانود بوه تفکیوک
گندم آبی و دیم بپردازد.
شاخص پوشش گیاهی نرمال شده تفاضلی ()NDVI

در بین شاخصهای سبزینگیهای ملجلد ،شاخص پلشش گیاهی
نرما .شده تفاملی ( )NDVIبیشتر ملرد استفاده قرار مویگیورد ایون
شاخص پاسخ گیاهان سالم و سوبز را بانود فروسورخ نزدیوک و قرموز
محاسبه میکنود ( Matsushita, Wei, Jin, Yuyichi, & Guoyn,
 )2007دلیل این امر ،خاصیت جذب نولر قرموز تلسوط رنگدانوههوای
ملجلد در کلروفیل است ،که باعث میشلد گیاهان انعکاس کمتری در
این باند داشته باشند و انعکاس شدید  NDVIگیاهان در بخش مادون
قرموز طیوف الکترومینواطیس اسوت ()Farajzadeh et al., 2005
شاخص از طریخ رابطه ( )2محاسبه میگردد
()2
)NDVI = (NIR-RED) / (NIR+RED
مقادیر  NDVIبین ] 2تا  [-2متییر است مقدار کلی این شاخص
بوورای پلشووش گیوواهی تنووک در محوودوده  6/2تووا  ،6/62معمووللی و
نیمهمتراکم  6/2تا  ،6/2متراکم و غنی ( )6/2به باال ،آب ،بورف و یوخ
دارای مقووادیر منفووی ،خووای دارای مقووادیر کمتوور از  6/62در منوواطخ
پلشیده از ابر تقریبا برابر بوا صوفر اسوت ( Schucknecht, Erasmi,
 NDVI )Niemeyer, & Matschullat, 2013اثرات تلپولگرافی و
جلی را به حوداقل مویرسواند ( & Mahmoud, Hasmadi, Alias,
)Alias, 2016
شاخص پوشش گیاهی بهبودیافته ()EVI

پلشش گیاهی بهبلدیافته با استفاده از سیگنا.های پلشش گیاهی
در دامنهی نمایهی سطح برگ بهوسیلهی استفاده از بازتاب طیف آبی
برای تصحیح کاهش اثر جل و سیگنا.هوای پوسزمینوه خوای بورای
افوزایش دقوت شواخص  NDVIگسوترش یافتوه اسوت ( Carlson,
 )Gillies, & Perry, 1994این شواخص بورای شناسوایی تیییورات
ساختار گیاهان شامل شاخص سطح برگ ،نلع و ساختار تاج پلششوی
گیاه بسیار کارآمد است ( )Huete et al., 2002مقدار شاخص پلشش
گیاهی بهبلدیافته در محدوده ( )+2تا ( )-2میباشد شاخص از طریخ
رابطه ( )1محاسبه میگردد
* EVI=2.5*( NIR – RED) / (NIR+ ( 6
()1
)RED) +( 7.5 * BLUE ) +1

اطوعاتی در ملرد میزان فتلسنتز و محتلای کلروفیل فراهم میکنود،
از  NDWIمیتلان بهعنلان شاخص محتلای آب گیاه اسوتفاده کورد
 NDWIبهطلر گستردهای جهت مطالعوه محتولای آب پلشوشهوای
گیاهی ملرد استفاده قورار گرفتوه اسوت ( Cheng, Zarco-Tejada,
 )Riaño, Rueda, & Ustin, 2006و برای نقشهبورداری از منواطخ
آبیاری ( NDWI )Alexandridis et al., 2008بهعنلان نسبت بین
بازتابش مادون قرمز نزدیک ( )NIRو مادون قرموز میانوه ( )MIRاز
طریخ رابطه ( )9محاسبه میشلد ()Gao, 1996
NDWI= (NIR – MIR) /( NIR+
()9
)MIR

طبقهبندی تصاویر

طبقهبندی را میتلان یک فرآیند تصمیمگیری دانست کوه در آن
دادههای تصلیری به فضای کوسهای مشخص انتقا .موییابود در
حقیقت طبقهبندی یک نگاشت از فضای ندطیفی به فضای علارض
اسووت ( )Arkhi & Adib-nejad, 2011در پووژوهش حاموور از
طبقهبندی با ماشینهای بردار پشتیبان  )SVM(2اسوتفاده شود دلیول
عمدهی برتری نتایج  SVMدر مقایسه با سایر روشهای طبقهبنودی
استفاده از ویژگی هندسی دادههای آملزشی بوهجوای ویژگوی آمواری
آنهاست هدف  SVMیافتن ابر صفحهای است که به بهترین شکل
هور دو کووس ممکون را از یکودیگر جودا کنود ( Tso & Mather,
 )2009در دادههای تفکیکپذیر دو کوس با قابلیت تفکیوکپوذیری
خطی وجلد دارد و دادههای آملزشی برای این دو کووس بوهصولرت
زوجهای مرتو  {xi,yi},i=1,…,n,yi ∈ {-1,+1},xi ∈ Rdقابول
بیان هستند در ایون نولع نموایش  xiویژگویهوای نقطوهی iام و yi
بر س کوس برای این داده است هدف  SVMیوافتن ابور صوفحه
بهینهای است که دو کوس را به گلنهای از هم جدا کنود کوه فاصوله
نزدیکترین نملنههای آملزشی از دو کوس بوه ایون ابور صوفحه ،از
یکدیگر بیشینه گردد ،این فاصله اصوطوحا حاشویه نامیوده مویشولد
( )Tso & Mather, 2009میتلان هدف  SVMراتعیین پارامترهای
ابر صفحه به منتلر بیشوینه کوردن ایون حاشویه دانسوت ( Burges,
 )1998از آنجووا کووه کوووس در دادههووای سوونجش از دور قابلیووت
تفکیکپذیری خطی ندارند بایود از الگولریتمهوای غیور خطوی بورای
تفکیک آنها استفاده نملد دادههای گندم دیم و آبی مزارع امزاجرد و
کبلدرآهنگ بهعنلان دادهی آملزشی الگلریتم  SVMبوهکوار رفوت و
سپس دادههای ده سالهی ماهلارههای لندسوت و موادیس بوهعنولان
دادهی آزملن بهمنتلر طبقهبندی گندم دیوم و آبوی وارد نورمافوزار R
گردید

شاخص تفاضل آبی نرمال شده ()NDWI

این شاخص به دلیل حساس بلدن به خصلصیات مختلوف ماننود
محتلای آبی گیاه انتخواب شود ( )Gao, 1996در حوالیکوه NDVI

1- Support Vector Machine

محمدي و زیبا زاده ،تفکيک مزارع کشت دیم و آبی در استان همدان با استفاده ...

روش حداقل فاصله 2بهعنولان روش دیگوری بورای طبقوهبنودی
تصاویر ملرد آزملن قورار گرفوت طبقوهبنودی حوداقل فاصوله بورای
طبقهبندی دادههای تصلیر ناشناخته به کوسهایی کوه فاصوله بوین
دادههای تصلیر و کوس را در فضای ند ویژگی به حداقل میرساند،
استفاده میشلد فاصله بهعنولان شواخص شوباهت تعریوف مویشولد
بهطلریکه حداقل فاصله با حداکثر شباهت یکسان اسوت اسوتفاده از
روشهای طبقهبندی حداقل فاصله در مسائل سونجش از دور ،ماننود
شناسایی گلنههای زراعی ،در نتر گرفته شده است بهطلر خوا در
طبقهبندی حداقل فاصله ،یوک نملنوه (یعنوی گروهوی از بردارهوا) در
گروهی طبقهبندی میشلد که تلزیع شناخته شده یا بورآورد شوده آن
شوباهت زیوادی بوه تلزیوع تخمینوی نملنوه بورای طبقوهبنوودی دارد
اندازهگیری شباهت ،اندازهگیری فاصله در فضای تلابوع تلزیوع اسوت
()Wacker & Landgrebe, 1972
روش نتارت شوده جنگول تصوادفی در طبقوهبنودی فاکتلرهوای
بیلللییک عملکورد قابول قبوللی ارائوه مویدهود (Pelletier et al.,
) 2017عملکرد این الگلریتم با شبیهسازی دادهها با درختوان جنگول
بهدست میآید و درختان بیشتر به معنای جنگل مقاومتر است جنگل
تصادفی یک الگولریتم یوادگیری نتوارت شوده محسولب مویشولد
همانطلر که از نام آن مشهلد است ،این الگولریتم جنگلوی را بوهطولر
تصووادفی موویسووازد «جنگوول» سوواخته شووده ،در واقووع گروهووی از
درختهای تصمیم 1است کار ساخت جنگل با اسوتفاده از درخوتهوا
اغل اوقات به روش کیسهگذاری 9انجام میشولد ایوده اصولی روش
کیسهگذاری آن است که ترکیبی از مد.هوای یوادگیری ،نتوایج کلوی
مد .را افزایش میدهد بهطلر مشابه ،الگلریتم درخت تصوادفی روی
نملنههای داده ،درختان تصمیمگیری میسازد و سپس از هر کودام از
آنها پیشبینی میگیرد و در نهایت بهواسطه رایگیوری ،بهتورین راه
حل را انتخاب میکند این یک روش گروهی است که از یک درخوت
تصمیمگیری مجزا بهتر است ،زیرا با میانگینگیوری در نتیجوه ،بویش
بوورازش 0را کوواهش موویدهوود ( .)Immitzer et al., 2016جنگوول
تصادفی ،تصادفی بلدن افزودهای را ممن رشد درختان به مد .امافه
میکند این الگلریتم ،به جای جستوجل به دنبا .مهمترین ویژگیها
هنگام تقسیم کردن یک گره ،2به دنبا .بهتورین ویژگویهوا در میوان
مجملعه تصادفی از ویژگیها میگردد این امر منجر به تنولع زیواد و
در نهایت مد .بهتر میشلد .جنگلهای تصادفی برای بازه وسویعی از
عناصر داده ،نسبت به درخت تصومیمگیوری مجوزا ،عملکورد بهتوری
دارند در الگلریتم جنگل تصادفی نیازی به مقیاسپوذیری داده وجولد
1- Minimum Distance
2- Decision Trees
3- Bagging
4- over-fitting
5- Node
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ندارد ،زیرا حتی بدون مقیاسبندی داده ،دقت خلبی باقی خلاهد ماند
حتی در صلرت فقدان بخوش بزرگوی از داده ،الگولریتمهوای جنگول
تصادفی دقت باالیی خلاهند داشت.

نتایج و بحث
میزان  NDVIو  EVIمزرعه کشت آبی و دیم گندم در سا.های
 1622تا  1621محاسبه شود شوکل  1توا  0رونود بوهدسوت آموده از
تیییرات هر دو شاخص را تلسوط مواهلارههوای لندسوت  8و موادیس
نشان میدهد در زمستان  1620و  1628مقدار منفوی شواخصهوا در
هر دو تصاویر لندست  8و مادیس مشاهده شد که بهعلت بارش بورف
طلالنی مودت و یخبنودان زمسوتانه بولد پیوک کول کی در نمولدار
 NDVIدیم و آبی در ماه نلامبر مشاهده شد که بوه علوت جلانوهزدن
اولیه برگهای گندم در زمستان میباشد و پیک بزرگتر زمان بیشینه
سبزینگی را نشان میدهد که بوهترتیو بورای گنودم آبوی و دیوم در
ماههای مه و یوئن اتفاب میافتد (برای نملنه عدد یکوی از قلوههوای
 NDVIدر شکلهای  1و  9نشان داده شوده اسوت) در مزرعوه دیوم
نسبت به کشت آبی روند بهدست آمده در دو ماهلاره شیفت داده شده
و پیکهای بلندتری را نشان میدهد از طرف دیگر ومولن طیوف در
ماهلاره لندست بیش از نتایج ماهلاره موادیس بولد کوه نتوایج مشوابه
برای تفکیک مزارع دیم و آبی سی زمینوی تاییودی بور آن مویباشود
( )Shamal & Weatherhead, 2014نتایج کلی بوهدسوت آموده از
شکل  1تا  0عبارتند از:
 -2روند افزایشی یا کاهشی  NDVIو  EVIبا تلجه به زمان اخذ
تصلیر لزوما روندی خطی با شیبی ثابت نیست این مسئله میتلاند به
دالیلی مانند تیییرات پارامترهای هلاشناسی باشد کوه گواهی ملجو
افزایش یا کاهش ناگهانی در مقادیر این شاخصها میشلد
 -1با وجلد غیرخطی بلدن روند  NDVIو  EVIدر طول .زموان
تقریبا در همهی ارامی بیشینهی سبزینگی و تلدهی گیواهی مطوابخ
انتتار درسوت در زموان قبول از برداشوت گنودم یعنوی دهوهی سولم
اردیبهشت تا دههی او .خرداد ثبت شده است
 -9یکی از ملاردی که مطابخ انتتوار در هموهی نملدارهوا آموده
است افت شدید  NDVIو  EVIبعد از اوج نهایی آن است کوه دلیول
آن قطعا زرد شدن و یا برداشت محصل .است
در شووکل  2بیشووینه  NDVIمحاسووبه شووده از تصوواویر موواهلاره
لندست و مادیس برای مزارع گندم دیم و آبی برای هر سوا .در بوازه
ملرد مطالعه نشان داده شده است از تصواویر Thematic Mapper
) (TMلندست  8برای مقایسه مشخصات  NDVIمزارع گندم آبوی و
دیم استفاده شد زیرا اطوعات مربلط به  NDVIرا با ومولن مکوانی
باالتر ( 96متر) از  126( MODISمتر) فراهم میکند از طرف دیگور
بهدلیل پلشش ابر تصاویر لندست  8همزمان از تصواویر موادیس هوم
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استفاده شود هموانطولر کوه انتتوار مویرفوت تفواوت آشوکاری در
شاخصهای سبزینگی محاسبه شده مشاهده نشود و تفکیوک کشوت
دیم و آبی تنها بر مبنای  NDVIمشکل میباشد بنابراین از NDWI
برای تعیین محتلای آبی گندم استفاده شد تا از این طریخ بتلان گندم
آبی را تشخیص داد شکل  0شاخص محاسبه شده را برای مزرعه آبی
B
ب

واقع در کبلدرآهنگ و مزرعه دیم واقوع در امزاجورد نشوان مویدهود
مطابخ شکل  0در زمستانهای یخبنودان میوزان  NDWIبوه  6/8و
بیشوتر رسویده اسوت (در شوکل  0در موواه یانلیوه بورای کشوت آبووی
 NDWI=0.767و در کشت دیم  NDWI=0.736دیده میشلد)

A
الف

شکل  -2مقدار  NDVIمحاسبه شده از تصاویر ماهلاره لندست  8در  1622-1621مزرعه کشت گندم الف -دیم و ب -آبی
Fig.2. Calculated NDVI value from Landsat 8 satellite images in 2019-2015 A- Rainfed and B- Irrigated wheat farms

B
ب

A
الف

شکل  -3مقدار  NDVIمحاسبه شده از تصاویر سنجنده مادیس در  1622-1621مزرعه کشت گندم الف -دیم و ب -آبی
Fig.3. Calculated NDVI value from MODIS images in 2019-2015 A- Rainfed and B- Irrigated wheat farms
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شکل  -4مقدار  EVIمحاسبه شده از تصاویر سنجنده مادیس در  1622-1621مزرعه کشت گندم الف -دیم و ب -آبی
Fig.4. Calculated EVI value from MODIS images in 2019-2015 A- Rainfed and B- Irrigated wheat farms

تفاوت معنیداری در نملدار در دوره رشد کامل مشاهده مویشولد
( )NDWI <0.40این تفاوت در سا.های  1622و  1620بیشتر است
و پس از آن با زرد شدن گندم مقودار  NDWIکواهش موییابود اموا
تفاوت گندم دیم و آبی از نتر گالی طیفی  NDWIندان محسلس
نبلد اگر وه زموان وقولع بیشوینه و کمینوه شواخصهوای  NDWIو
 NDVIگندم دیم و آبی متفاوت میباشد که مبنای تفکیک آنها قرار

گرفت همچنین استفاده از تصاویر طیفی (نولری و راداری) و تصواویر
ند زمانه منجر به افزایش تعداد ویژگویهوا در پوردازش و در نتیجوه
افزایش دقت تحلیل نتایج گردیود و از طورف دیگور سوب افزونگوی
اطوعات طیفی و افرایش زمان محاسبه فرآیند طبقهبندی شد بورای
جللگیری از این توثثیر شواخصهوای ماهانوه تجمعوی محاسوبه شود
استفاده از شاخصهای تجمعی نشاندهنده عملکرد گیاه است و ارتباط

محمدي و زیبا زاده ،تفکيک مزارع کشت دیم و آبی در استان همدان با استفاده ...

بین رشد گیاه و شاخصهای طیفی تجمعی تلسط دادههای سنجش از
دور به اثبات رسیده اسوت ( )Myneni & Williams, 1994مطوابخ
مطالعات پیشین ( )Dong et al., 2003فرض شدکه سرعت و دامنوه
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رشد گندم در بیشینه سبزینگی بین گندم آبی و دیم متفاوت است
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شکل  -5مقدار  NDVIبیشینه محاسبه شده از تصاویر الف -سنجنده مادیس و ب -ماهلاره لندست  8در 1622-1621
Fig.5. Calculated maximum NDVI from images of A- MODIS and B- Landsat 8 satellite in 2019-2015
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شکل  -6مقدار  NDWIمحاسبه شده از تصاویر ماهلاره لندست در  1622-1621مزرعه کشت گندم الف -دیم و ب -آبی
Fig.6. Calculated NDVI from Landsat satellite images in 2019-2015 A- Rainfed and B- Irrigated wheat farms

تفکیک کشت گندم دیم و آبی از سایر محصوالت

بر اساس اطوعات بهدست آمده از تصاویر مزارع گندم دیم و آبی،
الیه وکتلری استان همودان بوهعنولان ورودی سوامانه  GEEدرنتور
گرفته شد سپس از تصاویر ماهلاره لندست در سا.های 1622-1621
مجملعه شاخصها استخراج شد و در نتیجه کل استان به سه منطقوه
زیر کشت گندم دیم ،گندم آبی و پلشوش گیواهی غیور از دو کووس
قبلی (سایر محصلالت و باغات) تقسیم گردید با استفاده از الگولریتم
 SVMتفکیک این سه کوس انجام شود اساسوا طبقوهبنودیکننوده
ماشین بردار پشیتیبان یک جداکننوده دودویوی اسوت رهیافوت کلوی
کاهش مسئله سه کوسه در این پژوهش به نودین مسوئله دودویوی
برای مسائل سه کوسی است هر یک از مسوائل بوا یوک جداکننوده
دودویی حل شد سپس خروجی جداکنندههای دودویی ماشوین بوردار
پشیتیبان باهم ترکی شده و به این ترتی مسئله سه کوسه حل شد.
یکی از مسائلی که در ماشین بردار پشوتیبان غیرخطوی بوا آن ملاجوه
هستیم ،نحله تعریف هسته و پارامترهای مورتبط بوا آن اسوت دسوته
شناخته شدهای از تلابع هسته لن هسته ندجملهای RBF ،معرفوی
شدهاند که نیازمند تنتیم شدن پارامترها جهت کارایی مطلولب اسوت

در این پژوهش از تابع هسته  RBFبهعنلان تابع هسوته پایوه ماشوین
بردار پشتیبان استفاده شد در تلابع  RBFتنها پارامترهوایی کوه بایود
تعیین شلد ،پارامتر  Cو  γاست هدف این است که مقوادیر بهینوه دو
پارامتر  Cو  γبرای کاربرد ملرد نتر مشخص شولد بوه گلنوهای کوه
ماشین بتلاند دادههای تست را با دقت خلبی پیشگلیی کند و از بویش
بوورازش جلوولگیری کنوود یکووی از روشه وای سوواده بوورای انتخوواب
پارامترهای مناس تابع هسته با استفاده از روش اعتبارسنجی متقابول
است در این پژوهش برای تعمیم طبقهبندی سه ماشین بردار پشتیبان
از روش یکی در مقابل همه استفاده و  %06دادههوا جهوت آمولزش و
 96%دادهها جهت آزمایش در نتر گرفته شده اسوت ( Gupta, Das,
 )Hellerstein, & Raskar, 2018مقادیر  cو  γبهترتیو  1و ()1-1
در نتر گرفته شد طبقهبندیکننده حداقل فاصوله از میوانگین ()MD
نیز برای جداسازی و تفکیک دو کوس گندم دیم و آبی بهکوار رفوت
در این تکنیک ابتودا میانگین همه طبقههوا کوه قوبو بوا اسووتفاده از
روش تعیوین نلاحی تعلیمی از همدیگر تفکیک گردیودهانود ،تعیوین و
سپس فاصله اقلیدسی بازتاب هر پیکسل را از میانگین تمام طبقوههوا
محاسبه میکنند سپس هر پیکسل به طبقوهای تعلوخ مویگیورد کوه
کمترین مقودار فاصووله را تووا میووانگین آن طبقووه داشووته باشوود
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مویباشود ،بوا ایون وجولد بورای اطمینوان بیشوتر گولنگی انطبواب
علارض بدون تیییور توصلیر بوا تصلیر  ETMبررسی شود محاسوبه
سطح زیر کشت گیاه زعفران نشان داد که دقت این روش نسوبت بوه
سایر روشهای طبقهبندی ملرد تایید مویباشود و میوزان خطوای آن
پایین است ( )Rahimzadegan & Pourgholam, 2016جودو2 .
و  1نتایج ماتریس اغتشاش الگلریتم  SVMو  MDرا برای سا.های
ملرد مطالعه بهترتی در دو گندم دیم و آبی و سه کوس (گندم دیوم
و آبی و سایر کشتها) نشان میدهد همانطلر که مشواهده مویشولد
(جدو %26 )2 .کوس گندم دیم در هی یک از دو کوس نمیگنجد
به هموین دلیول سوه کووس تعریوف شود توا  %266محصولالت در
طبقهبندی قرار بگیرد نتایج قدرت تفکیک مناسبی با دقوت  6/090و
 6/102را بهترتی در دو و سه کوس نشان میدهند

در این مطالعه بورای ثبوت توصاویر مزارع به تعوداد قابول قبول .و بوا
پراکنش مناس نقاط کنتر .روی تصلیر انتخواب شود بورای یوافتن
رابطه مختصاتی بین نقاط کنتور .زمینوی و پیکسولهوای تصولیر از
معادلووه نوود جملووهای درجووه او .و نملنووهبوورداری مجوودد بووه روش
نزدیکترین همسایه اسوتفاده شود در طبقهبندی تصولیر ،اسوتفاده از
روش نزدیووکتوورین هموووسایه کوووه کمتوورین اثوور را روی درجووات
خاکستری دارد ،مویتلانود انتخواب مناس تری نسبت به روشهووای
دیگور باشود ورا کوه ایجوواد درجوات خاکسوتری غیور واقعوی گواه
روشهای طبقوهبنودی را بوه اشتباه مویانودازد در ایون روش عموو
هی گلنه محاسوبهای انجوام نمیپذیرد و از مقادیر حقیقوی ملجولد در
تصلیر استفاده میشلد ،بنابراین ارقام جدیدی که گاه ممکن است غیر
واقعووی باشووند را تللیود نموینمایود ()Fatemi & Rezaee, 2005
هر ند خطای میانگین مربعات کمتور از یک پیکسل مقدار قابلقبللی

جدول  -1ماتریس اغتشاش تفکیک گندم دیم و آبی در کل استان همدان
Table 1- Confusion matrix of separation of rainfed and irrigated wheat in the whole province of Hamadan
ماتریس اغتشاش
گندم آبی
گندم دیم
Rainfed wheat

Irrigated wheat

Confusion matrix

30%

70%

گندم آبی

70%

20%

Irrigated wheat

گندم دیم
Rainfed wheat

جدول  -2ماتریس اغتشاش تفکیک گندم دیم و آبی و سایر محصلالت در کل استان همدان
Table 2- Confusion matrix of separation of rainfed and irrigated wheat from other crops in the whole province of
Hamadan
گندم آبی
گندم دیم
سایر محصوالت
ماتریس اغتشاش
Other crops

Rainfed wheat

Irrigated wheat

Confusion matrix

0

10%

90%

گندم آبی

10%

80%

10%

90%

10%

0

با تلجه به شباهت گندم دیم و آبی ،رشد فنلللییکی سبزینگی در
گندم دیم و آبی موی عمل قرار گرفت در مرحله بعدی با اسوتخراج
ویژگیهای تصاویر از مزارع ملرد مطالعه ،سطح زیر کشت گندم دیوم
و آبی در کل سطح استان همدان پیشبینی شد
محاسبه مساحت زیرکشت دیم و آبی گندم استان همدان

بهمنتلر محاسبه مسواحت زیرکشوت گنودم عوووه بور سونجنده
مادیس ،ماهلاره سنتینل  9با تلجه به تلانایی تشخیص دقیخ کلروفیل
بهکار رفت با تلجه به اینکه تصلیربرداری ماهلاره سنتینل  9از سا.

Irrigated wheat

گندم دیم
Rainfed wheat

سایر محصلالت
Other crops

 1620آغاز شده است تهیه نقشه کشت دیم و آبی و همچنین محاسبه
سطح زیر کشت در سا 1620 .انجام شد شکلهای  0نقشوه موزارع
زیرکشت دیم و آبی بر اساس الگلریتمهای جنگل تصوادفی را نشوان
میدهد تیییرات رنگها در نقشهها حاکی از آن اسوت کوه در نقشوه
پایه رنگ سبز کشت دیم و رنگ نوارنجی توا قهولهای کشوت آبوی را
نشان میدهد در نقشه  grayscaleرنگ سفید مناطخ کشوت دیوم و
مناطخ خاکستری مناطخ تحت کشت آبوی را فوارا از نولع محصول.
نشان میدهد در نقشه بهدستآمده از ماهلارهها مبنا محاسبه NDVI
بلد و همانطلر که مشاهده میشلد دقت پیکسلها نسبت به نقشه مبنا

محمدي و زیبا زاده ،تفکيک مزارع کشت دیم و آبی در استان همدان با استفاده ...

افزایش یافته است بهعووه در نقشه بهدست آمده از تصاویر  20روزه
ماهلاره سنتینل  9بهعلت تلانایی تشخیص کلروفیل و تولان تفکیوک
طیفی در  12باند در محدوده مرئی تا مادون قرمز نزدیک ،کشتهوای
پراکنده نیز مشاهده میشلند جودو 9 .نیوز تاییدکننوده ایون قابلیوت
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سنتینل  9میباشد که مساحت بیشتری برای محصلالت دیوم و آبوی
پیشبینی میکند

بB/

الفA/

دD/

جC/

شکل  -7تفکیک کشت دیم و آبی در استان همدان الف -نقشه  RGBپایه ب -نقشه  Grayscaleپایه ،ج -تصلیر سنجنده مادیس ،د -تصلیر
ماهلاره سنتینل
Fig. 7. Separation of rainfed and irrigated crops in Hamedan province A- Basic RGB map B- Grayscale basic map, CMODIS image, D- Sentinel satellite image

جدو 9 .مساحت زیور کشوت کول محصول .را در  1620نشوان
میدهد با تلجه به اینکه احتما .دیده شدن مزارع با وسعت پایین در
تصاویر ماهلاره سنتینل  9بوا قودرت تفکیوک مکوانی 266و سونجنده
مادیس با تلان  126متر کمتر میباشد و از طورف دیگور آموار کشوت
خرده مالکان در مرکز تحقیقات کشاورزی و سازمان جهواد کشواورزی
استان ثبت نشده است امکان بررسی دقیخ دادههای زمینوی بوا نتوایج
بهدست آموده وجولد نودارد در بسویاری از مقواالت (Pageot et al.,
) 2020; Sepulcre-Canto et al., 2008باتلجوه بوه آموار دقیوخ
ملجلد در مراکز کشاورزی میتلان حتی با تصواویر بوهدسوت آموده از
یک سنجنده و تنها یکی از الگلریتمهای ملجلد با دقت قابول قبوللی

تفکیک محصلالت زراعی و باغی را انجام داد و یا مساحت زیرکشوت
هرکدام را محاسوبه نمولد (Ajadi et al., 2021; Nguyen et al.,
) 2020علت دیگر تفاوت تصاویر با دادههای زمینوی مویتلانود بوازه
طلالنی مدت برداشت باتلجه به شرایط اقلیمی حواکم در کول اسوتان
باشد به این ترتی که گندم شهرستانهوای جنولبی زودتور برداشوت
میشلند که در مقایسه بوا موزارع گنودم شوما .اسوتان همودان بوازه
برداشت به حدود  02تا  26روز میرسد در نتیجه تصلیری کوه بورای
مثا .در اردیبهشت ماه برداشت میشلد بازتاب رنگ زرد خلشوههوای
رسیده گندم جنلب استان را نشان میدهد در حالیکه در همین تاریخ
گندمهای شما .استان هنلز سبز هستند و یک ماه یا بیشتر توا زموان

2442  زمستان،4  شماره،21  جلد،نشریه ماشينهاي کشاورزي

)Alipour et al., 2014(
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برداشت آنها باقی است این تفاوتها در مزارع آستان قدس رمولی
 محصولالت جوالیزی و باغوات دیوده شود،به منتلر تفکیوک غووت

 مساحت زیرکشت محصلالت دیم و آبی در کل استان همدان-3 جدول
Table 3. Area of cultivation of rainfed and irrigated crops in the whole province of Hamadan
مساحت
محصوالت دیم محصوالت آبی
Area (km2)

irrigated crops

Rainfed crops

9 ماهلاره سنتینل

4700.7020

4219.0875

4265.1152

4157.1207

Sentinel 3

سنجنده مادیس
Modis

و استفاده از نهادهها و میزان نیواز بوه ماشوینهوای کشواورزی مفیود
میباشند نقشه تفکیوک محصولالت آبوی و دیوم اسوتان بور اسواس
9 الگلریتم جنگل تصوادفی بوا اسوتفاده از تصواویر مواهلاره سونتینل
بهدست آمد که میتلاند میزان باروری زمینهای کشواورزی اسوتان را
نشان میدهد پیشنهاد میگردد این نقشهها بوه تفکیوک محصولالت
های مختلف استان تهیه شولد توا بتولان میوزان.استراتژیک و در سا
 را بورآورد نمولد همچنوین.تللید خالص استان همدان از هر محصل
میتلان تلانایی سایر سنجندهها و ماهلارهها و یا سوایر شواخصهوای
گیاهی را در تفکیک کشت گندم دیم و آبی مطالعه نملد

نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد روش مناس برای تفکیک گندم دیم
و آبی استفاده همزمان از ند شاخص مویباشود همچنوین بیشوترین
تمایز در بیشینه سوبزینگی یعنوی حودود یوک مواه پویش از برداشوت
%16 میتلاند با دقتSVM  وMD میباشد الگلریتمهای طبقهبندی
) بهترتی گندم آبوی و دیوم را از سوایر محصولالت1 . (جدو%86 و
تشخیص دهد از قابلیت سنجندههای مختلوف بورای ایون جداسوازی
استفاده شد و درنهایت مساحت زیور کشوت محصولالت آبوی و دیوم
استان استخراج گردید این اطوعات برای برآورد میزان مصرف انریی
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