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 ماهواره اي در  شناسايي محصوالت ذرت و سويا  و برآورد سطح زيرکشت  به کمک تصاوير
  کشت و صنعت دشت ناز ساري 

  ۳ سيد احمد طباطبائي فر و۲ علي رضا مستعلي ،۱*حجت احمدي
   پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران استاد ،۳ ودانشيار  ،۱

  زاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آ،۲
  )۲۵/۱/۸۸:  تاريخ تصويب‐۲۵/۲/۸۷: تاريخ دريافت(

  چکيده

هاي کاربري  نقشهامروزه سنجش از دور به عنوان يک ابزار مديريتي براي کشاورزي دقيق مورد توجه است، براي تهيه 
صوالت کشاورزي به ي مساحي و تشخيص نوع محبرا. شود اي استفاده مي هاي پوششي از تصاوير ماهواره زمين و نقشه
هاي خاص تصويرهاي ماهواره اي مي توان به پوشش وسيع،  ويژگياز . باشد اي با قدرت تفکيک باال نياز مي تصاوير ماهواره

هاي  نگهاي با ر ل موج هاي متفاوت براي توليد عکسامکان توليد نقشه با مقياس هاي مختلف، امکان استفاده از طو
 در IRS-1D,1Cاي    در اين تحقيق از تصاوير ماهواره.هاي بهنگام و با دقت مطلوب اشاره کرد قشهگون، توليد نگونا

 پردازش PCI-GEOMATICA افزار  توسط  نرمتصاوير ماهواره اي. محدوده پانکروماتيک و چند طيفي استفاده شده است
  استفاده شده  LAIاز ساري از شاخص سطح برگ جهت تشخيص نوع محصوالت کشاورزي در مزرعه دشت ن. اند شده
 با توجه به زمان عبور ORBITRON زمان جمع آوري اطالعات زميني از مزرعه دشت ناز ساري توسط نرم افزار .است

هاي نمونه برداري آزمايشي توسط  مکان.  تعيين و اطالعات زميني از مزرعه جمع آوري گرديد۵/۹/۲۰۰۶ماهواره، تاريخ 
 همبستگي ي، استخراج اطالعات تصاوير ماهواره ا پردازش و بعد از. در طول و عرض جغرافيايي ثبت گرديد GPSدستگاه

  با اطالعات زميني جمع آوري شدهصشاخسپس اين  .گرديدمحاسبه LAI   شد و شاخص يبين باندها بررسي و ارزياب
صوالت ذرت و سويا توسط اين شاخص مشخص سپس طبقه بندي و تشخيص نوع مح .گرفت مورد ارزيابي قرار مقايسه و
مي تواند براي تشخيص پوشش گياهي و محصوالت کشت شده از  LAIنتايج تحقيق نشان داده اند که شاخص . گرديد

 مي تواند بعنوان ابزار مديريتي در مديريت مزرعه LAIنتايج نشان داد شاخص . جمله سويا و ذرت مورد استفاده قرار گيرد
  . قرار گيردمورد استفاده 

        LAI ،SAVI تصوير ماهواره اي، کشاورزي دقيق، شناسايي محصول، سنجش از دور :هاي کليدي واژه

  

  ١مقدمه
هاي  طور وسيعي براي تهيه نقشهه هاي سنجش از دور ب داده

در علوم . گيرند پوششي و کاربري زميني مورد استفاده قرار مي
ها به عنوان يک منبع  همي ماهوارمرتبط با زمين، تصاوير رقو
بندي تصوير يکي از  قطعه. روند مهم اطالعاتي به شمار مي

جش از دور از هاي مهم پردازش تصوير است که در سن تکنيک
بندي معموال  قطعه. دباش اي برخوردار مي اهميت  قابل مالحظه

شود که داراي  هايي اطالق مي بندي پيکسل به عمل گروه
اين خواص . ا خيلي مشابه هستندخصوصيات طيفي يکسان و ي

توانند بيانگر عوارض مهم و معني دار از  هم جنس يا مشابه مي
وسيله ه ب. ها باشند قبيل کشتزارها، جنگل ها، شهرها و سطح آب

قطعه بندي تصوير، امکان طبقه بندي دقيق تر نواحي فراهم 

                                                                                             
   hjahmadi@ut.ac.ir:  نويسنده مسئول*

کار گيري ميانگين خصوصيات گروهي از پيکسل ها ه ب( آيد مي
تر  و امکان تقسيم بندي راحت) ي يک پيکسل منفردجاه ب

صحنه تصوير با اطالعات زميني و نقشه هاي پوششي را فراهم 
،  LAIهدف کلي فرآيند تعيين شاخص سطح برگ . مي آورد

جمع آوري مجموعه اي از آمارهايي است که الگوي واکنش 
 Drost, et)طيفي براي هر نوع پوشش زميني را فراهم مي آورد 

al., 1997) .شناسايي محصوالت ذرت هدف از انجام اين تحقيق 
و سويا و برآورد سطح زير کشت به کمک تصاوير ماهواره اي در 

  . کشت و صنعت دشت ناز ساري بوده است
به طور کلي تعبير و تفسير اطالعات سنجش از دور بستگي 
مستقيمي به خصوصيات انعکاس طيفي پديده هاي مختلف 

 بازتاب امواج الکترومغناطيسي پس از برخورد .سطح زمين دارد
ي که بر روي يها  با پديده هاي مختلف زمين به وسيله سنجنده

سکوهاي مختلف تعبيه شده اند ثبت و سپس مورد تجزيه و 
به طورکلي منبع تمام امواج الکترو . تحليل قرار مي گيرند
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ان ميز. باشد  مغناطيس و نورهاي مرئي انرژي تابشي خورشيد مي
طول (انعکاس امواج الکترومغناطيسي در محدوده طيف مرئي 

و مادون قرمز نزديک به سطح ) موجهاي سبز ، قرمز ، آبي 
نحوه بازتاب . (Zobeiry, & Majd, 2004) اجسام بستگي دارد

مشاهده ) ١(امواج طيف مرئي و مادون قرمز در شکل 
   . (Olofsson, & Stenstrom, 2000)شود مي

 

  
   از برخورد با اجسامسنحوه بازتاب امواج پ  ‐۱شکل 

  

اي که در کاربرد سنجش از دور با آن مواجه   ن مسئلهاولي
ها بر اساس نوع کار برد  جندهسن. ها هستند مي شويم سنجنده

آنها، محدوده طيفي دور سنجي و قدرت تفکيک آنها مورد 
 -Pan , Lissدر اين تحقيق از سنجنده . بررسي قرار مي گيرند

III ماهواره IRS- 1D- 1C هندوستان استفاده شده است  
(Alavipanah, 2003) . جهت طبقه بندي نوع محصوالت
شاخصي از  . LAI استفاده شده استLAIکشاورزي از شاخص 

بيوماس و مقاومت تاج پوشش گياهي است و به صورت نسبت 
هاي گياه به سطح زمين پوشانده شده توسط آن گياه  کل برگ
 محاسبه )١(رابطه  توسط   LAIشاخص  . ي شودتعريف م

  .(Mobasher, 2002)شود  مي
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بستگي به نوع محصول و موقعيت جغرافيايي   LAIشاخص 
 از تصوير ماهواره اي LAIمقدار دقيق . محل مورد مطالعه دارد

 براي هر نوع محصول  )١(با ترکيب نقشه کاربري زمين با رابطه 
 که اثرات خاک زمينه  شاخصي است2SAVI. دست مي آيده ب

دهد، به صورتي  ي را کاهش ميهاي پوشش گياه بر روي شاخص
شاخص . يابد که اثرات رطوبت خاک در اين شاخص کاهش مي

SAVI محاسبه مي شود ) ٢( توسط رابطه(Mobasher, 2002).  
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1. Soil Adjusted Vegetation Index 
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 و از   فاکتور تصحيح اثرات زمينه خاک مي باشدLکه در آن 
هاي   براي تراکم١ا هاي گياهي متراکم تر ت صفر براي پوشش
 است ٥/٠مقدار استاندارد استفاده شده برابر . کمتر متغير است

  .(Mobasher, 2002)که متناسب با پوشش گياهي متوسط است
ري اراضي و پوشش گياهي تحقيقات زيادي در زمينه کارب
موسسه جغرافيايي اسپانيا نقشه پوشش زميني . انجام شده است

 دست آوردنده را توسط آناليز بصري از تصاوير ماهواره اي ب
(Malmiran, 2004) .  

 درصد اطالعات ٩٠ مطالعات انجام شده، بيش از بر اساس
اصول بازتاب . ت طيفي فقط در دو باند طيفي قابل بيان اسچند

 ٤٣/٠ تا ٦٦/٠(پوشش گياهي در محدوده طيفي نور مرئي 
 ٧/٠ تا ١/١(کم و در محدوده مادون قرمز نزديک ) ميکرون

  .(Alavipanah, 2003) زياد است) ميکرون 
Raoofi, et al.) و يا با استفاده از تصاوير ماهواره) ٢٠٠٣ 

قان در  نقشه فرسايش خاک را در حوزه آبخيز طالRSفناوري 
  .  کردندياستان تهران بررس

  صورت گرفته ١٣٧١‐ ١٣٧٠در تحقيقي که در سالهاي 
است محققين سطح زير کشت گندم، جو و پنبه را با استفاده از 

 کيلومتر مربع ٤٠٠٠ در سطح  SPOT, TMاطالعات ماهواره اي 
 ;Zobeiry, & Majd)در منطقه گرگان و گنبد بر آورد کردند 

2004) .  
Rezvanfar & Zaereh) فناوري با استفاده از ) ٢٠٠٥GPS ،

 را در ي و منابع اطالعاتي ارتباطيها  کاربرد کانالياثر بخش
  .  قرار دادنديپذيرش اطالعات مورد بررس

Sarmadian et al. )ي تناسب اراضيدر بررس )٢٠٠٣ 
 GPS  وRS يها  را با استفاده از دادهيمحصوالت تحت آبيار

ليل قرار دادند، و نتايج نشان داد که تناسب مورد تجزيه و تح
 ي گندم و جو آبي، غالبا مناسب بوده و براي براي اراضيکيف

  . مي باشد  و پنبه نيز نسبتا مناسبيذرت دانه ا
 Drost et al. )با استفاده از شاخص رويش گياهي از)١٩٩٧  
سويا را در واحد سطح   عملکرد ذرت و، ميزاناي تصاوير ماهواره

  . آوردنددست  هب
 Olofsson & Stenstrom )در جنوب سودان با ) ٢٠٠٠

 و شاخص پوشش Land Sat +ETMاي  استفاده از تصوير ماهواره
هاي سنجش از دور، مدل بصري برگريزان   و دادهLAIگياهي 

  . جنگل را تخمين زدند
Minghas & Ley) در کاليفرنيا با مطرح كردن )١٩٩٧ 

 پتانسيل عملكرد ذرت و ،اي اوير ماهوارهنايي به كار بستن تصتوا
بيني و  راحل مختلف رشد در فصل زراعي پيشسويا را در م
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 و اي  تصاوير ماهواره و با استفاده از آناليزاند نمايش داده
 و از کردند پايش  محصول را عملكرد،برداري شبكه زميني نمونه

تفاده از  كه برآورد پتانسيل عملكرد با اسفهميدندنتايج مقدماتي 
  .است براي سويا و ذرت امكانپذير NDVIروش 

شد که با جام شده نشان دهنده اين موضوع ميتحقيقات ان
تواند براي تشخيص نوع گياه در  اي مي استفاده از تصاوير ماهواره

مزرعه و همچنين تخمين ميزان عملکرد محصوالت مختلف 
  . مورد استفاده قرار گيرد

هاي  دهد که شاخص ن مينتايج تحقيقات گذشته نشا
NDVI و LAIهاي مهم و کاربردي در تشخيص   از جمله شاخص

در اين تحقيق براي . نوع محصول و عملکرد محصول مي باشند
 استفاده شده LAIتشخيص محصوالت ذرت و سويا از شاخص 

  . است

  ها مواد و روش
بيني نوع محصوالت  براي رسيدن به سطح زير کشت و پيش

اي،  رعه با استفاده از آناليز تصاوير ماهوارهکشت شده در مز
ابتدا عوارض زميني منطقه . عوامل مهمي را بايد در نظر گرفت

 مورد ١:٥٠٠٠٠دشت ناز ساري با استفاده از نقشه پوششي 
برداري از  محدوده انجام عمليات نمونه. بررسي قرار گرفت

محصوالت کشت شده در مزرعه مکانيزه دشت ناز ساري بوده 
مزرعه . ست و موقعيت جغرافيايي منطقه برآورده شده استا

 هکتار و در موقعيت ٣٢٠٠مکانيزه دشت ناز به وسعت  تقريبي 
قي  روي  شر٥٣ْ ٠٧ شمالي و طولَ ٣٦ْ ٣٧َ جغرافيايي عرض

نقشه كشت محصوالت در كشت . هاي پوششي قراردارد نقشه
 ارزيابي  نيز مورد بررسي و٨٤‐٨٥تابستانه سال زراعي  بهاره و

آوري اطالعات زميني از مزرعه دشت ناز  زمان جمع. قرار گرفت
 با توجه به زمان عبور ORBITRONساري توسط نرم افزار 

 تعيين و اطالعات زميني از مزرعه ٥/٩/٢٠٠٦ماهواره، تاريخ 
 موقعيت جغرافيايي GPSبا استفاده از . جمع آوري گرديد

اري از مزرعه از دو برد هاي آزمايشي مشخص شد و نمونه کرت
  . محصول ذرت و سويا انجام گرفت
 يها  در محلي تصادفيبردار در اين تحقيق از روش نمونه

له پر در زمان نمونه برداري ذرت در مرح. معين استفاده گرديد
تصاوير . اند ها بوده ها و سويا در مرحله پرشدن غالف شدن دانه

 و تصوير سياه سفيد  Liss -IIIدريافتي از ماهواره، تصوير رنگي
Pan  تصاويرخام از نظر بصري و هم از نظر ارزش اند بوده ،

براي استخراج . پيکسلي قابليت استخراج اطالعات دقيق را ندارند
.  پردازش شدندPCI اطالعات، تصاوير دريافت شده در نرم افزار

يعني طول وعرض بوده،  Georeferencedتصاوير دريافتي 
وير تعريف شده است و با استفاده از طول و جغرافيايي براي تصا

برداري شده زميني  هاي نمونه عرض جغرافيايي تصاوير، مکان
 در نرم Liss-III, Panابتدا تصاوير. شدندروي تصوير تعيين 

   Pix  با پسوندFocus در محيط PCI-GEOMATLCAافزار
  به صورت تصوير رنگي IRSتصاوير ماهواره . ندد شخيره سازيذ

Liss-III و Panآورده شده است٣ و٢ سياه و سفيد در شكل  .  
  

  
   از مزرعه مکانيزه دشت ناز ساريLiss-III تصوير ‐۲شکل 

  

  
   از مزرعه مکانيزه دشت ناز ساريPan تصوير – ۳شکل 

  

براي مطالعه دقيق عوارض سطح زمين با نگرش درشت 
اال بردن براي ب. باشد  نمايي نياز به قدرت تفکيک بهتر تصاوير مي

را با   Liss-III متر رنگي ٥/٢٣قدرت تفکيک زميني، تصوير 
با هم تلفيق و عمليات ترکيب  Pan  متر سياه و سفيد٨/٥تصوير 

 Gcpبعد از برداشت نقاط کنترل زميني در محيط . انجام گرفت

Work عمليات ترکيب تصوير در محيط  ،Xpaceبعد .  انجام شد
 متر رنگي با قدرت تفکيک ٨/٥راز انجام عمليات ترکيب  تصوي

 ترکيب هاي تصوير براي مطالعه ارزش پيکسل. ه دست آمدباال ب

خواسته  عمليات فيلتر کردن بر روي شده و حذف عاليم نا
در واقع فيلتر کردن نوع تغيير ارزش طيفي . تصوير انجام گرفت

بت به پيکسل همسايه خود است که در آن ارزش هر پيکسل نس
هاي پيکسل و انتقال ميزان  جهت واضح سازي لبه. کند تغيير مي
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بيشتر از درجه روشنايي پيکسل از فيلتر باال گذر استفاده شده 
هاي باندهاي تصوير   تعبير و تفسير بصري تصوير، اليهبراي. است
 Green2 به ترتيبGeomaticaFocu رنگي در محيط ٨/٥

,Blue3, Red1هايي در  تصوير پردازش شده ن.  با هم ترکيب شد
  . آورده شده است)٤(شکل 

داراي مبناي  IRS تصاوير دريافتي ماهواره. تصاوير انجام شد
 با استفاده از مبناي. باشند يا متريک مي UTM جغرافيايي

 و با ابزار مسافت GeomaticaFocu   جغرافيايي تصوير در محيط
براي تعيين . هاي مزرعه استخراج شدند سنج طول و عرض کرت

 ها، عوارض زميني موجود از قبيل جاده، نقاط مسافت سنج
هاي  شکلو با تعيين شدند ها شناسايي  ها و ساختمان کانال

محاسبه . رديدمحاسبه گهندسي و منظم بر روي تصوير مساحت 
باشند  هايي که داراي شکل هندسي منظم مي مساحت کرت

هاي که شکل نامنظم دارند را به شکل  تر است وکرت راحت
منظم هندسي تبديل گرديد و با تعيين مسافت طول و عرض 

دست آوردن مساحت ه براي ب. کرت، مساحت محاسبه گرديد
کرت، تعيين نقاط کنترل زميني از عوامل مهم درنمونه برداري 

براي باال بردن دقت کار و کاهش خطاي نمونه . از تصوير است
 براي تعيين نقاط کنترل ١:٥٠٠٠٠برداري از نقشه پوششي 

  .زميني استفاده گرديد
  

   تصوير پردازش شده از مزرعه مکانيزه دشت ناز ساري‐۴شکل 

، طول و عرض جغرافيايي ي اطالعات زمينيآور براي جمع
ند و سپس توسط قاب  ها و نقاط نمونه گيري مشخص  شدکرت
شمارش و ثبت  موجود در قاب يها  انجام شد، و بوتهيگير نمونه

 منطبق بر نقاط يا  تصوير ماهوارهيها ش پيکسلارز. گرديدند
 براي تعيين مساحت . استخراج شده استي زمينيگير اندازه

  اي، تصحيحات هندسي بر روي   مزرعه توسط تصوير ماهواره
  

  نتايج و بحث
دند،  باندها استخراج گردييو ارزش طيفي اطالعات زمين

مشاهده ) ١( در جدول يارزش باندها همراه با اطالعات زمين
براي نمونه ها محاسبه شده و در SAVI , LAI  شاخص .شود مي

  .آورده شده است) ١(جدول 

   نمونه هاي ثبت شده از مزرعه و تصوير ماهواره اي‐ ۱جدول 
  

    LAI  نوع گياه
  )اعشاري(

SAVI  
  شماره کرت  غرافياييطول ج  عرض جغرافياييGBR1  )اعشاري(

٣٨‐٧٨‐٦١  ٠,٢٢  ٠,٢٤  
٤٠‐٧٩‐٦٣  ٠,٢١  ٠,٢٢  
  ذرت  ٣٩‐٧٨‐٦٢  ٠,٢٢  ٠,٢٤

٤٠‐٧٧‐٦١  ٠,٢٠  ٠,٢٠  

   شرقي٣٤  ٣٦ْ  ٣٩َ ٤/٧ً  ٥٣ْ  ٩َ ١/١٣ً

٤٥‐٨٢‐٤٥  ٠,١٩  ٠,١٨  
٤٣‐٨١‐٦٥  ٠,٢٠  ٠,٢٠  
  ذرت  ٤٢‐٨٠‐٦٤  ٠,٢٠  ٠,٢٠

٤٣‐٨٢‐٦٥  ٠,٢٠  ٠,٢٠  

   غربي٣٥  ٣٦ْ  ٣٩َ ٨/٧ً  ٥٣ْ ٩َ ٢٠ً

٣٩‐٧٨‐٦١  ٠,٢٢  ٠,٢٤  
٣٨‐٧٧‐٦٠  ٠,٢٢  ٠,٢٤  
  ذرت  ٤٠‐٧٩‐٦٢  ٠,٢١  ٠,٢٢

٣٩‐٧٩‐٦٢  ٠,٢٢  ٠,٢٢  

   شرقي٣٥  ٣٦ْ ٣٩َ ١/٥ً  ٥٣ْ  ٩َ ٧/٣٠ً

٢٧‐١٠٣‐٦٢  ٠,٣٨  ٠,٧٠  
٢٨‐١٠٤‐٦٣  ٠,٣٩  ٠,٧٤  
٢٧‐١٠٣‐٦٢  ٠,٣٨  ٠,٧٠  

  سويا
  

٢٧‐١٠٣‐٦٢  ٠,٣٨  ٠,٧٠  

   شرقي٤٠  ٣٦ْ ٣٨َ ٦/١٥ً  ٥٣ْ ٨َ ٧ً

٢٧‐١٠٠‐٦١  ٠,٣٧  ٠,٦٧  
٢٩‐١٠٢‐٦٣  ٠,٣٧  ٠,٦٧  
  سويا  ٣٠‐١٠٣‐٦٤  ٠,٣٦  ٠,٦٣

٢٨‐١٠١‐٦٢  ٠,٣٧  ٠,٦٧  

  شرقي٣٩  ٣٦ْ ٣٨َ ٤/٢١ً  ٥٣ْ ٨َ ٦/١٨ً

٢٦‐١٠١‐٦١  ٠,٣٩  ٠,٧٤  
٢٧‐١٠٣‐٦٢  ٠,٣٨  ٠,٧٠  
  سويا  ٢٥‐١٠١‐٦٠  ٠,٤٠  ٠,٧٨

٢٧‐١٠٢‐٦٢  ٠,٣٨  ٠,٧٠  

   غربي٣٩  ٣٦ْ ٣٨َ ٢/٢٠ً  ٥٣ْ  ٨َ ٣٠ً

                                                                                                                                                                                                 
1. GBR ( Green, Blue, Red ) 



 ۵۷  ...شناسايي محصوالت ذرت و سويا و برآورد سطح : احمدي و همكاران  

  

اي بستگي به سطح  ها در تصوير ماهواره ارزش عددي پيکسل
پوشش گياه و اختالف موقعيت جغرافيايي و يکنواختي زمان 

 براي نشان دادن همبستگي بهتر. کاشت و داشت محصول دارد
شدند و  انتخاب ها از يک موقعيت جغرافيايي بين باندها نمونه

ها با کمترين اختالف نمونه گيري، محاسبه  همبستگي بين باند
مقادير بين باندهاي موجود از دو موقعيت ) ٢(جدول  .شدند

   .جغرافيايي براي دو محصول ذرت و سويا را نشان مي دهد

مساحت کرت هاي محاسبه شده و مساحت واقعي کرت ها 
که نتايج نشان همانگونه . آورده شده است) ٣(در جدول شماره 

مي دهند مقادير مساحت هاي محاسبه شده و واقعي نزديک 
نتايج کارهاي تحقيقاتي ديگر محققان نيز . بهم مي باشند 

)Zobeiry & Majd, 2004 ( نشان دهنده اين موضوع بوده است
اند سطح زير کشت برخي از  اي  توانسته که تصاوير  ماهواره

  .ين نمايندخوبي محاسبه و تخمه محصوالت را ب
  

   ارزش پيکسلي باندها براي دو محصول ذرت و سويا‐۲جدول 

 ۳۶ْ ۳۸َ ۱۵,۶ً – ۵۳ْ ۸َ ۷ً )عدد ستاره دار(  طول و عرض جغرافيايي به مرکزيت‐ شرقي ۴۰کرت –  سويا 

۶۴ ۶۴ ۶۱ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۱ ۶۱ 

 ۱باند ۶۳ ۶۲ ۶۲ ۶۲* ۶۱ ۶۱ ۶۱ ۶۱

۵۷ ۶۰ ۶۳ ۶۳ ۶۳  ۶۳ ۶۳ ۶۳ 

۳۰ ۲۹ ۲۶ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۶ ۲۶ 

 ۲باند ۲۷ ۲۶ ۲۷ ۲۷* ۲۶ ۲۶ ۲۶ ۲۷

۲۳ ۲۵ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۷ ۲۷ ۲۷ 

۱۰۳ ۱۰۵ ۱۰۲ ۱۰۰ ۱۰۴ ۱۰۲ ۱۰۲ ۱۰۲ 

 ۳باند ۱۰۵ ۱۰۴ ۱۰۳ ۱۰۳* ۱۰۳ ۱۰۳ ۱۰۳ ۱۰۱

۹۷ ۱۰۲ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۴ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۵ 

 ۳۶ْ ۳۹َ ۴/۷ً ‐۵۳ْ ۹َ ۱/۱۳ً )عدد ستاره دار( طول و عرض جغرافيايي به مرکزيت– شرقي ۳۴ کرت ‐ذرت

۶۰ ۶۵ ۶۲ ۵۹ ۶۰ ۵۹ ۶۰ ۶۰ 

 ۱باند ۶۳ ۶۲ ۶۲ ۶۱* ۶۰ ۶۱ ۶۰ ۵۹

۶۲ ۶۲ ۶۲ ۶۳ ۶۳  ۶۱ ۶۳ ۶۱ 

۳۶ ۴۱ ۳۸ ۳۶ ۳۷ ۳۶ ۳۷ ۳۸ 

 ۲باند ۴۰ ۳۹ ۳۹ ۳۸* ۳۷ ۳۸ ۳۷ ۳۶

۳۹ ۳۹ ۳۹ ۴۰ ۴۰  ۳۸ ۴۰ ۳۸ 

۷۷ ۸۲ ۷۹ ۷۶ ۷۷ ۷۶ ۷۶ ۷۶ 

  ۳باند ۷۸ ۷۸ ۷۸ ۷۸* ۷۷ ۷۸ ۷۷ ۷۶

۷۹ ۷۹ ۷۹ ۷۹ ۷۹ ۷۷ ۷۹ ۷۶ 
  

   مساحت کرتهاي نمونه برداري شده‐۳جدول 

  مساحت واقعي به هکتار
مساحت محاسبه شده به 

 هکتار
  شماره کرت  طول کرت به متر  عرض کرت به متر

   شرقي۶  ۷۱۰  ۴۱۸  ۲۹,۶  ۳۰
   غربي۶  ۶۸۹  ۴۷۷  ۳۲,۸  ۳۳

۷۹  ۷۷,۹  ۷۴۴  ۱۰۴۷  ۷  

   شمال۱۶  ۷۴۶  ۵۸۶  ۴۳,۷  ۴۵
   جنوب۱۶  ۸۱۵  ۶۵۴  ۵۳,۳  ۵۵
۳۱  ۳۲,۴  ۵۴۹  ۵۹۱  ۱۷  
  شمال۳۱  ۷۷۳  ۶۹۴  ۵۳,۶  ۵۵
   جنوب۳۱  ۷۴۵  ۶۶۰  ۴۹,۱  ۵۰
   جنوب۲۹  ۸۰۱  ۴۸۹  ۳۹,۱  ۴۰
   شمال۳۳  ۸۳۶  ۵۳۶  ۴۴,۸  ۴۶

  

هاي  برداري ها روي اطالعات زميني و نمونه ها وارزيابي بررسي
.  است انجام شدهLAI و  SAVI اي، براي شاخص  تصوير ماهواره

است که روند تغييرات ارزش  شان داده ها ن نتايج اين بررسي
اي براي هر يک از محصوالت  هاي باندهاي تصوير ماهواره پيکسل

تغييرات ناشي از بازتاب . ذرت و سويا در مزرعه يکنواخت است
خوبي ه  براي گياه ذرت و سويا  ب٣ و٢سطح برگ براي باندهاي 

 و ٢ همبستگي بين باندهاي ٦ و ٥ هاي شكل. قابل تفکيک است
براي محصوالت ذرت و سويا ) ١(اي  از جدول    تصوير ماهواره٣



  ۱۳۸۹, ۱) ۴۱( ايران مهندسي بيوسيستممجله   ۵۸

  .را نمايش مي دهند

y = 0.8311x + 46.03
R2 = 0.674774
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باند۲

د۳
بان

نيز محققان نشان ) Alavipanah, 2003(در ديگر تحقيقات 
قط در دو  درصد اطالعات چند طيفي ف٩٠اند که بيش از  داده

باشند که نتايج اين تحقيق نيز گواه  باند طيفي قابل رويت مي
هاي دو و سه با توجه به  در اين تحقيق باند.باشد  مياين مدعا

همبستگي که بين اين باندها وجود داشت براي محاسبه شاخص 
LAIمورد استفاده قرار گرفتند  .  

y = 0.7091x + 50.448
R2 = 0.8214۷۶

۷۸

۸۰

۸۲
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۲  
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  )۱جدول (  براي گياه ذرت ۳و ۲ همبستگي باند ها ‐۵شكل 

  

y = 0.2857x + 94.357
R2 = 0.1576

۱۰۰

۱۰۱

۱۰۲

۱۰۳

۱۰۴

۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱

د  ۳ بان

د  ۲
بان

  
  )۱جدول ( براي گياه سويا ۳و ۲ همبستگي باند ها ‐۶شكل 

  

و باند تصوير ماهواره اي، گياه سويا مقادير همبستگي براي د
براي محاسبه .  محاسبه شده است٩٠/٠ وگياه ذرت ٣٩/٠

ها از يک مکان  همبستگي بين باندها، تعداد نمونهتر  دقيق
ها   تا وجود اطالعات مشترک بين باندجغرافيايي محاسبه شد

 و ٢همبستگي باندهاي   )٨ ( و)٧(هاي  شكل. بهتر نمايان گردد
براي دو ) ٢( اي  مربوط به مقادير جدول  ماهوارهصوير  ت٣

  .موقعيت جغرافياي گياه ذرت و سويا را نشان مي دهد
  

y = 0.8661x
R2 = 0.47
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  )۲جدول (براي گياه سويا  تصوير ماهواره اي ۳و۲هايگي باندهمبست‐۷شكل

  
   تصوير ماهواره اي براي گياه ذرت۳و۲هايي باندهمبستگ‐ ۸شكل

  )۲جدول  ( 
  

دا ضريب همبستگي بين  ابت LAIبراي محاسبه شاخص 
نتايج نشان داد .  سويا و ذرت بررسي شديها  نمونه٣و٢ باندهاي

 سويا و ذرت يها بين باندها نمونهقابل قبولي که همبستگي 
ها وجود رابطه ضريب همبستگي بين باند.  شده استمشاهده

  . تصوير ماهواره اي را نشان مي دهد٣و ٢قوي بين باندهاي 
براي دو گياه LAI  و SAVIخص ضريب همبستگي بين شا

رابطه ) ١٠( و )٩(هاي  شكلذرت و سويا محاسبه شده است و 
تغييرات ناشي از پوشش سطح برگ و . دهد بين آنها را نشان مي

 بررسي  LAIتاج گياه براي دو گياه ذرت و سويا توسط شاخص 
 روند يکنواختي تغييرات پوشش سطح برگ  ٧شدند، در نمودار 
. شود اي دو گياه ذرت و سويا مشاهده ميرو تاج گياه ب

خصوصيات فيزيولوژيکي گياه و مقدار آب موجود در برگ و 
کلروفيل گياه در بازتاب امواج الکترومغناطيسي از سطح پوشش 

اي از شاخص پوشش   نمونهLAI گذارد و شاخص  گياه تاثير مي
گياهي است که اختالف ميان دو پوشش گياهي را نشان 

  .دهد مي
 نشان .Drost et al ديگر تحقيقات انجام شده توسط در
اي توانسته اند عملکرد ذرت و سويا را  اند که تصاوير  ماهواره داده

نتايج اين تحقيق نيز نشان داده است که با ). ٢(تخمين بزنند 
 امکان تشخيص گياه سويا و ذرت با LAIاستفاده از شاخص 

  .کمک تصاوير ماهواره اي وجود دارد
  

y = 3.6387x - 0.6797
R2 = 0.9943
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  براي گياه سويا LAI و SAVI رابطه بين ‐ ۹كل ش



 ۵۹  ...شناسايي محصوالت ذرت و سويا و برآورد سطح : احمدي و همكاران  

y = 0.964x + 0.9008
R2 = 0.9975
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y = 1.8323x - 0.1666
R2 = 0.9292
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   براي گياه ذرت LAI و SAVI رابطه بين  ‐۱۰شكل 

  

 LAI براي تشخيص نوع محصوالت از شاخص پوشش گياهي  
 براي دو گياه  ذرت  LAIتغييرات موجود در . استفاده شده است

روند تغييرات  .   مشاهده مي شود    )١١(شكل  و سويا به خوبي در      
ــش گ ــدوده    پوشــ ــويا در محــ ــاه ســ ــراي گيــ ــاهي بــ   يــ

)٠,٧= LAI (     و براي گيـاه ذرت در محـدوده)٠,٢= LAI (  ـ ه ب
و سـطح پوشـش را بـه خـوبي          دست آمده است، نتايج اختالف د     

  و LAIرابطـه بـين دو شـاخص پوشـش گيـاهي      . اند نشان داده

SAVI         را نـشان    ٩/٠ نيز بررسي شد که ضريب همبستگي باالي 
بطـه اثـرات ناشـي از تـراکم پـايين و اثـرات            داده است که اين را    

عوامل خاک را کـاهش مـي دهـد و نتـايج نـشان داده انـد کـه                   
   .همبستگي باال و رابطه بسيار قويي بين آنها وجود دارد

براي تعيين مساحت از سيستم متريک استفاده شـده اسـت           
تا اطالعات استخراج شده دقيق تر و محاسبه مساحت به هکتـار            

مساحت محاسبه شده با مساحت واقعـي در        رابطه  دست آيد،   ه  ب
  .  مشاهده مي شود)١٢(شكل 

هاي مزرعه  دشت ناز  در بررسي که در تعيين مساحت کرت
دست ه  ب٩٩/٠انجام شد ضريب همبستگي بسيار قوي در حدود 

در تعيين آمده است که اين همبستگي نشان دهنده دقت باال 
توان نقشه  ش مياز اين رو. باشد اي مي مساحت از تصوير ماهواره

مزرعه و مساحت سطح زير کشت محصوالت و نقشه کاربري 
  .  دست آورده مزرعه را ب
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 تعداد نمونه ها

LA
I LAI ويا ـس

LAI ذرت

  
   براي دو گياه ذرت وسويا LAI مقادير ‐۱۱شكل 

  
  مساحت محاسبه شده و مساحت واقعي به هکتار از مزرعه دشت ‐۱۲شكل 

  ناز ساري

  نتيجه گيري
اي محاسبه  ارهتصاوير ماهونتايج نشان دادند که استفاده از 

مساحت و مساحي اراضي و مزارع از راه دور را امکان پذير نموده 
اين مهم به نوبه خود در مديريت مزرعه و مديريت . است
هاي آبياري براي تخمين مساحت کشت شده توسط  شبکه

کشاورزان و محاسبه آب بهاء و دريافت هزينه واقعي از کشاورزان 
  .بسيار موثر است

اي  که با استفاده از تصاوير ماهوارهتايج تحقيق نشان دادند ن
امکان محاسبه مساحت مزارع و مساحت محصوالت کشت شده 

هاي دور سنجي امکان  استفاده از روش. با دقت باال وجود دارد
ه هاي کشت شد  سرعت مساحي و محاسبه ميزان زمينافزايش

 که هم از نظر نمايد پذير مي را با سرعت و دقت بااليي امکان
نيروي انساني و کارگري و هم از نظر تجهيزات مساحي و زمان 

  .باشد ساحي بسيار به صرفه و اقتصادي ميانجام عمليات م
 LAIديگر نتايج اين تحقيق نشان داده است که شاخص 

ورد استفاده تواند براي تشخيص محصوالت ذرت و سويا م مي
ص و تفاده از اين شاختواند منتج به اس قرار گيرد که خود مي

اي در تشخيص ديگر محصوالت  تکنيک آناليز تصاوير ماهواره
درتعيين نوع محصول اي  استفاده از تصاوير ماهواره.  شودزراعي

هاي آبياري که نرخ آب بهاء  تواند در مديريت شبکه از راه دور مي
را بر اساس مساحت  و نوع محصول کشت شده بر اساس نياز 

نمايند بسيار پر  شاورزان دريافت ميسبه و از کآبي محصول محا
هاي بسيار زيادي براي   باشد، چرا که در حال حاضر هزينهکاربرد

 براي تعيين نرخ تشخيص نوع محصول کشت شده و مساحت آن
شوند که  هاي آبياري متحمل مي هاي شبکه آب بهاء را شرکت

 و شامل هزينه نيروي کارگري و کارشناسي و هزينه تجهيزات
ي بدون شک از نظر يها باشد که استفاده از چنين روش غيره مي

  .باشد ها بسيار پر اهميت مي  گونه شرکتاقتصادي براي اين
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