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 چکیده

ریت ها، لزوم مدیرشد فزاینده جمعیت و به تبع آن کمبود منابع در دسترس جهت رفع نیازهای اساسی انسان

 سازد که دستیابی بهمیای را نمایانهای کشاورزی در مقیاس محلی و منطقهریزی صحیح فعالیتو برنامه

باشد. در طی ها مییر کشت آنآن، نیازمند کسب آگاهی از توزیع انواع محصوالت کشاورزی و سطح ز

همواره مورد بحث کارشناسان بوده است. هدف از این  ها، چگونگی برآورد سطح زیر کشت محصوالتسال

ش از دور کارگیری فناوری سنجبا به استان گیالن با تفکیک نوع آبیاری سطح زیرکشت کل تحقیق، برآورد

های مان برداشت متفاوت در استان، الزم است از دادهدلیل وجود محصوالت زراعی متنوع با زباشد. بهمی

اساس کار بر استفاده از تصاویر ای جهت تفکیک محصول استفاده کرد. در این مطالعه، چندزمانه ماهواره

سطح دیم استوار است. جهت تفکیک   modisو سنجده  olci سنجندهبا  sentinel3چند زمانه ماهواره

های بندی نظارت شده و تصحیح بصری استفاده شده است. نمونهدر این مطالعه، از تلفیق طبقه و ابیاری

که برای تفکیک کشت آبی و دیمی تولید شده است  GFSADجهانی توسط پروداکت با پیمایش  تعلیمی

از  گیریره، با بهگیالناز آنجا که در این مطالعه، برآورد مساحت اراضی زیرکشت در استان  استفاده شده.

صورت گرفته، نتایج  ای در سامانه موتور جستجوگر گوگل فناوری سنجش ازدور و تصاویر چندزمانه ماهواره

توسط وزارت جهاد کشاورزی، مورد مقایسه 95 هآن با آمارهای ارایه شده مربوط به سال زراعی مورد مطالع

های تحت کشت آبی و کاهش زمیندرصدی در برآورد مساحت  25قرار گرفته است که تفاوت یا کاهش 

بندی دهد. با توجه به محاسبه خطای طبقههای تحت کشت دیم را نشان میدرصدی در مساحت زمین 14

ها، آید که تجزیه و تحلیل دادهبر می گیالنموجود، از نتایج حاصل از برآورد سطح زیر کشت در استان 

 .اردنتایج به نسبت قابل قبولی در این قبیل مطالعات د

-modisسنجده-لگوگموتور پردازش تصویر -سطح زیر کشت-سنجش از دور :یدیکل واژگان

 .sentinel3ماهواره

 

                                                           
 حکمت قم شگاههیات علمی دان-سنجش از دور دکتری 1
 ارشد سنجش از دور یکارشناس یدانشجو 2
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  Sentinel3و MODIS نقشه کشت دیم و آبی با استفاده از تصاویر هیهت

 )محدوده مورد مطالعه استان گیالن( در گوگل ارث انجین
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 قدمهم
یکی از بزرگترین مشکالت پیش روی جهانیان رشد فزاینده جمعیت و به تبع آن کمبود منابع در دسترس جهت  امروزه

رفع نیازهای اساسی انسان ها میباشد به منظور نظارت دقیق و برنامه ریزی بر روی سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی  بدین 

.این گونه نقشه ها توسط سازمان های ملی و منطقه ای تولید منظور تهیه نقشه نوع و سطح زیر کشت اهمیت فراوانی دارد

 میشوند و درواقع نشانگر کمیت و کیفیت محصوالت در مناطق مختلف جغرافیایی میباشد

نظر به لزوم پایش به موقع و مستمر مناطق وسیع در بیشتر مطالعات کشاورزی به کارگیری فناوری سنجش از دور 

صرفه حویی در وقت و کاهش هزینه و مهیا نمودن اطالعات دقیق و به هنگام از سطح زیر همچون ابزاری است که موجب 

کشت به ویژه محصوالت خوراکی و همچنین مخصوالتی نظیر چوپ درخت  استوار میباشد .روش متداول رایج جهت تهیه 

ی ارایه شده توسط زارعین و نقشه سطح زیر کشت استفاده از عکس های هوایی مادون قرمز با بهره گیری اطالعات زمین

کارشناسان کشاورزی بوده است.درپژوهش حاضر اساس کار براستفاده از تصاویر دو ماهواره کاربردی در یک پروداکت جهانی 

ویژگی ماهواره ها و سنجده های مربوط ارایه شده  1شکلکشاورزی به عنوان پروداکت غالب در جهان مد نظر بوده است در

 است.

 :ویژگی های سنجنده های ماهواره های مورد استفاده1شکل

 

 Sentinel 3 terra ماهواره
 olci modis سنجنده

 250 300 تفکیک رادیومتری
 باند 36 باند 21 پوشش طیفی

 

 Cossu et al., 2010, Nemani)ابر رایانه ها و سیستم های محاسباتی با کارایی باال بسیار زیاد شده اند و همچنین 

et al., 2011)  و محاسبات ابری در مقیاس بزرگ بصورت کاال بصورت جهانی در دسترس است. در همان زمان ، بایگانی در

مقیاس پتابایت از داده های سنجش از دور به طور آزاد از چندین سازمان دولتی ایاالت متحده از جمله ناسا ، سازمان زمین 

 ,Woodcock et al., 2008, Loveland and Dwyer)ار گرفته است در دسترس قر NOAAشناسی ایاالت متحده و 

2012, Nemani et al., 2011)   ( ، و 2016، و همچنین آژانس فضایی اروپا )سیاست دسترسی داده های کوپرنیکوس

، TerraLib (Câmara2000)طیف گسترده ای از ابزارها برای تسهیل پردازش در مقیاس بزرگ داده های مکانی ، از جمله 

GeoSpark (Yu et al., 2015)  وGeoMesa (Hughes et al., 2015) 

 

 کاربرد سنجش از دور در کشاورزی
،خاک,آب وسایر عوارض سطح زمین ماهیت سنجش از دور جمع آوری و اندازه گیری امواج الکترومغناطیسی بازتابی گیاه

اطالعات دقیق از شرایط واقعی سرزمین امکان تفسیر صحیح داده های دورسنجی رافراهم می آورد داده های  میباشد.داشتن

 NdviوGfsadسنجش از دور سال هاست که در کشاورزی به کار گرفته میشود برای مثال، پروداکت های معروف کشاورزی 

در سراسر جهان به کار میرود همچنین داده های ماهواره ای با استفاده از مدل هایی ویژه،به منظور پیش بینی راندمان محصول 

نیز مورد استفاده قرار میگیرد.ویژگی طیفی گیاهان در طول چرخه رشد و همچنین تبخیر آب در خاک  در طول چرخه رشد 

مفاهیمی همچون تفکیک مکانی طیفی و زمانی جهت شناسایی با استفاده از سنجش دستخوش تغییرات عمده ای است.بنابراین 

حصول با استفاده از از دور طی سال ها مورد استفاده قرار گرفته است.به لحاظ مشکالت بسیار درشناسایی روش کشت و م

مونه برداری زمینی و تصاویر ماهواره سنجش از دور، محققان بسیاری تالش کرده اند که این کار را با استفاده از تلفیق روش ن

ای انجام دهند.محدودیت های کاربرد سنجش از دور در کشاورزی ناشی از ضعف توان تفکیک طیفی،زمانی،مکانی و هزینه 
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( که با پیشرفت های مستمر و بوجود آمدن ابرپردازش گر های رایگان و مفاهیم myers,1983باالی داده های ماهواره ای بود)

 ادگیری ماشین و یادگیری عمیق عمال در حال فراموشی است.جدید ی

 

 سنجده مورد استفاده در کشاورزی
 21این سنجنده از .یک سنجنده موثر است که توانایی استفاده ترکیبی با داده های مادیس را داراست، OLCI سنجنده

رزی، پوشش گیاهی و آب بسیار مطلوب و باند در محدوده مرئی و مادون قرمز نزدیک تشکیل شده که برای مطالعات کشاو

متری آن امکان مطالعه و پایش تغییرات پهنه  300روزه به همراه توان تفکیک مکانی  2کاربردی است. توان تفکیک زمانی 

 های آبی و گیاهی سطح زمین را با دقت باالیی فراهم ساخته است

 .ستا  MODISای زمین های زراعی در مقیاس وسیع یکی از سنجنده های ماهواره ای پرکاربرد برای تولید نقشه ه

با استفاده از داده های این سنجنده امکان تولید انواع شاخص های طیفی گیاهی کاربردی در مطالعات کشاورزی به خوبی 

باعث  متر برای باندهای کشاورزی به همراه توان تفکیک زمانی روزانه 250فراهم شده است. از سوی دیگر توان تفکیک مکانی 

 شده تا دقت محاسبات زراعی در مقیاس وسیع افزایش پیدا کند.

داده های راداری حساس به ساختار و میزان رطوبت میباشند بنابراین،در کنار آنها میتوان از داده های اپتیکی،درتفکیک 

های مختلف و در نتیجه  .ترکیب داده های راداری با اپتیکی موجب افزایش تفکیک پذیری کالس پروداکت ها استفاده کرد

 منجر به افزایش دقت طبقه بندی میشود

 

 نقش توان تفکیک تصاویر در مطالعات کشاورزی
قابلیت تفکیک تصاویر ماهواره ای از عوامل بسیار مهم در شناسایی تجزیه و تحلیل و دقت طبقه بندی به شماره 

 (markham and townshand,1981)میرود

 

 نقش موتور پردازش تصویر گوگل
Google Earth Engine  یک پلتفرم مبتنی بر ابر است که دسترسی به منابع محاسباتی با کارایی باال برای پردازش

 در آن محدود شودی مجموعه داده های بسیار بزرگ مکانی را آسان می کند ، بدون اینکه رنج

، از فهرست عمومی و  Earth Engine APIاتورهای ارائه شده توسط کاربران می توانند با استفاده از کتابخانه اپر

همچنین داده های خصوصی خود به داده ها دسترسی و تجزیه و تحلیل کنند. این اپراتورها در یک سیستم پردازش موازی 

باال را  لیل با بازدهبزرگ پیاده سازی می شوند که به طور خودکار محاسبات را تقسیم و توزیع می کند و قابلیت تجزیه و تح

یا از طریق یک کتابخانه مشتری یا از طریق یک محیط توسعه تعاملی تحت وب  APIفراهم می کند. دسترسی کاربران به 

 سامانه قرار میگیردایجاد شده در باالی 

ه یاس کالن را بدر مورد نقش این موتور پردازشی توانایی استفاده از الگوریتم های محاسبه شده جهانی کشاورزی در مق

ما میدهد که پس از استفاده و شناسایی پیکسل های مورد نیاز برای توانایی تغییر جزییات و ادغام آن با سایر سنجنده ها برای 

 رسیدن به توان تفکیکی مورد نیاز را قرار بدهیم
 

 طبقه بندی تصاویر ماهواره ای در مطالعات کشاورزی
به یک کالس ویژه اختصاص میابد برای مثال: منطقه زیر کشت دیم یا زیر کشت  در طبقه بندی تصاویر هر پیکسل

حاوی میانگین اطالعات طیفی محدوده ای میباشد که آن را در برمیگیرد گاهی ممکن است به صورت هرپیکسل آبیاری.درواقع 

ا پیکسل کسل به نام پیکسل مرز ویتصادفی پیکسلی  کالس دیگری راشامل شود و اطالعات ترکیبی از هر دو کالس شود این پی

مخلوط نامیده میشود.تعداد پیکسل های مخلوط در یک تصویر در مطالعات طبقه بندی شده به توان تفکیک سنجنده و 
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و از طرفی مزارع با ابعاد کوچک و کشت های متنوع سبب افزایش پیکسل که منجر به  پیچیدگی شکل عارضه بستگی دارد

 تشخیص میشود که خود نیازمند طبقه بندی های تکرار یا ورود مفاهیم یادگیری عمیق میباشد. کاهش کالس کاربری قابل

 مواد ها و روش ها

درجه 36کشور ایران بین طول های جغرافیایی  شمال غربی-منطقه مورد مطالعه استان گیالن است که در محدوده شمال

دقیقه شمالی با مساحت 36درجه و 50دقیقه تا 32درجه و 48شرقی و عرض های جغرافیایی دقیقه 27درجه 38دقیقه تا 33

 محدوده استان به تفکیک بخش ها و شهرستان ها نشان داده شده است (2)شکلکیلومتر مربع قرار دارد14711تقریبی 

 
 

 به همراه تفکیک بخش های استان منطقه مورد مطالعه در کشور ایران:موقعیت 2شکل

 

 روش پژوهش

 GFSADطبقه بندی سطح زیر کشت جهانی  ایجاد پروداکت

GFSAD مین شده توسط ناسا برای تهیه داده های زمین های زراعی جهانی با وضوح باال و استفاده از آب ات داکتپرو

از طریق داده های سنجش از  GFSADآنها است که به امنیت جهانی غذا در قرن بیست و یکم کمک می کند. محصوالت 

( ،داده های ثانویه و داده های مربوط به مزرعه بدست Landsat ،MODIS ،AVHRR)به عنوان مثال ،  دور چند سنسور

 )در طبقه بندی های دیمی و آبیاری(می آیند و هدف آنها مستند سازی پویایی زمین های زراعی است.

ی جهانی مشتق شده از محصوالت زراع .توزیع فضایی نقشه پنج طبقه طبقه بندی شده،کیلومتری 1در مقیاس اسمی 

کالسه است که اطالعاتی در  5یک محصول  (Thenkabail et al. 2009a, 2011)چهار مطالعه عمده را فراهم می کند

را ارائه می دهد. هیچ نوع اطالعات غلبه بر نوع محصول  یمورد سطح زمین های زراعی جهانی و محصوالت آبیاری در برابر دیم

( ...با استفاده از داده های سنجش از دور سری زمانی ، شدت محصول )محصوالت تک ، دو ، سه و  یا نوع محصول وجود ندارد.

ایجاد شده  2012تا  2007با داده های  GFSAD1000 2010را می توان برای هر پیکسل بدست آورد. محصول اسمی 

 است.

مانه سه تونایی بروزرسانی تا نزدیک ترین زاما در این پژوهش با ترکیب این پروداکت با تصاویر مادیس و سپس سنتینل 

متری بر اساس سنجنده های مورد  300و 250خروجی های  1kmگذشته را خواهیم داشت و همجنین از پروداکتی با کیفیت 

 نیازمان بگیریم
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 روش گویا سازی پروداکت کشاورزی

عدد میباشد که ما بر حسب نیاز روش تصمیم گیری درخت 5 در این پروداکت طبقه بندی ها برای این الگوریتم

(decision tree)  استفاده کردیم که در آن با استفاده از تابعwhere (که نوعی طبقه بندی جدیدre classification )

می داشته طیف خروجی آبیاری و دی 2( فقط rainfed(و دیمی)irrigationپروداکت آبیاری) 5برداده ها اعمال کردیم که از 

 باشیم

 snapکه از پروداکت جدید تولیدی خودمان خروجی کشاورزی از سامانه گوگل انجین برای سنجش در محیط نرم افزار 

 گرفتیم

( که در محیط نرم افزار شرایط و توانایی چک کردن پهنه های آبی و اطالعات پیکسلی را داشته 4شکل )با جزییات 

 باشیم

 

 
 

 در دو طیف دیم و آبی Gfsadطبقه بندی شده  دوباره مبنا پروداکت:تصویر خروجی 4لشک

 

image: agriMap, 

description: 'GFSAD1000 ',  

scale: 1000, 

region: table, 

maxPixels: 1e13, 
crs: 'EPSG:4326' 

 

 توسط سنجده مادیس و تولید نقشه با کیفیت NDVIشاخص  ادغام

مادیس داده های سال های مورد نظر را تولید میکنیم با این تکنیک هم از لحاظ  ndviپروداکت فراخوانی با داده های 

 تفکیک زمانی,تفکیک مکانی و دقت به حد باالتری از خروجی قبلی میرسیم
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 روزه به دلیل کم کردن احتمال وجود ابر یا نویز انتخاب میکنیم 8روزه به جای  16برای این تکنیک از پروداکت های 

را مطالعه قرار دادیم که از تابع سری زمانی برای هر باند اعمال میکنیم که در  2021تا 2018ودر این پژوهش سال های 

 تصویر( بدست آوردیم 2تصویر و هر ماه  23تصویر در دوسال )هرسال  46را با خروجی  function ndvi نهایت یک

 

 طبقه بندی داده های مادیس

عکسه را برای هر سال تولید میکنیم و که در کد نویسی به دستور ادغامی برای برداشت  23یس ماد stackدر این مرحله 

 نمونه های هر کالس طیفی به صورت خودکار و طبقه بندی آن ها پرداخته شد
numPoints: 1500, 

classBand: 'farmland', 

region: table, 

scale: 250 
نمونه برای هر طیف باندی محدودیت نسخه رایگان موتور جستجوگر گوگل میباشد  1500در اینجا دلیل استفاده از عدد 

 نقطه(5000)

شاخه  80با کیفیت قراردادی  smileاز تابع  random forrestسپس با تمرین داده و تعریف طبقه بندی کننده 

 استفاده کردیم

 نینگ را به دلیل محدودیت نقاط که توضیح داده شد را نداریمدر اینجا توانایی انتخاب دیپ لر

 ( را گرفتیم که با طبقه بندی جدید با کیفیت قابل توجه مواجه شدیم5شکل)بعد خروجی جدید 

 

 
 

 متر250:تصویرخروجی جدید با سنجنده مادیس با دقت 5شکل
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image: classified, 

description: 'modis_cropland', 

scale: 250, 

region: table, 

maxPixels: 1e13, 

crs: 'EPSG:4326' 
 

 olciبا سنجنده  3ماهواره سنتینل  اطالعات ورودتابع نویسی برای 

روزه  شبیه تابع قبلی که توانایی  16 ع مادیس در مرحله قبل تولید شد اما در این مرحله  بدلیل نیاز به نوشتار توابعیتاب

 تطبیق به داده های روزانه سنتینل را داشته باشد

 تعداد(start) زمان آغار داده  ((collectionکه در آن تصاویر ورودی  تابع بازه های زمانی را تولید میکنیم

 انجام محاسباتی را داشته باشد کهنایی را تولید کردیم که توا (units)واحد زمانی (interval)فواصل زمانی  (count)تصویر

 ا تولید کردیم که توانایی محاسبهتصاویر ر sequenceبا خروجی پروداکت های زمانی مواجه شویم.به همین دلیل لیست توالی 

 تصویر مورد نیاز را داشته باشد

ر لیل از بین بردن اثر ابر دبه ددر این مرحله به تولید پارامتر های افزایشی محاسباتی فزاینده فضایی در سری زمانی 

 ها و مشخص کردن خروجی ها و ورودی ها پرداختیم نویز

 

 3فراخوانی داده های سنتینل 

 به صورت دو روز یک بار تصویر برداری میکند EFR 3سنتینل

 (wمیباشد)با واحد  Radianceبه  DNنرمالیزه میکنیم که در اینجا هدف تبدیل  3سنتینل  ndviمتغییر 

 نانومتر765در محدوده  17باند مادون قرمز نزدیک را که باند 

 نانومتر620در محدوده  7باند مادون قرمز 

 استفاده کردیمndvi normبرای تولید 

روزه برایش  16پروداکت  simulateتصویر را برای هر سال گرفتیم سپس به انجام شبیه سازی مادیس  522خروجی 

 تولید کردیم

Ndvi16 روز را ( تبدیل و دقیقا مجموعه زمانیtemporal collection دقیقا مانند مرحله تابع نویسی دوباره اعمال )

 میکنیم

 16 (interrel)تصویر برای سری زمانی سنتینل برسیم که از آن خروجی وابسته  23با محاسبه ساده توانستیم به عدد 

 روزه تولید کردیم

 تولید کردیم stackکه از آن خروجی 

 

 3بقه بندی داده های سنتینل ط

 روزه 16وش طبقه بندی مرحله قبل را تکرار و با اصطالح ر
numPoints: 500, 

classBand: 'farmland', 

region: table, 

scale: 300 
 80طبقه بندی آغارین با استفاده از کد جنگل تصادفی با شاخه با روش  را و بعد داده

 (6 و جدید تر و بدون افکت و نویز در پیکسل مواجه شدیم )شکل خروجی با کیفیت بسیار باال
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 gfsadبا طبقه بندی جنگل تصادفی بر روی پروداکت جهانی  ndvi: خروجی شاخص 6شکل

 

image: classified, 

description: 'sen3cropland', 

scale: 300, 

region: table, 

maxPixels: 1e13, 

crs: 'EPSG:4326' 
 

 مقایسه خروجی ها

 ندزیر نماینگر تغییرات کیفی خروجی ها میباشد های شکل
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با در نظر گرفتن دو طیف کشت دیم و آبی  gfsad:تغییرات خروجی های بدست آمده به ترتیب از چپ به راست:7شکل

 2020سپس خروجی سنجنده مادیس سپس خروجی سنجنده سنتینل سه در سال 

 

 
 

 آبی و دیم کشت طیف دو گرفتن نظر در با gfsad:راست به چپ از ترتیب به آمده بدست های خروجی تغییرات:8لشک

 2019 سال در سه سنتینل سنجنده خروجی سپس مادیس سنجنده خروجی سپس

 

 
 

 آبی و دیم کشت طیف دو گرفتن نظر در با gfsad:راست به چپ از ترتیب به آمده بدست های خروجی تغییرات:9لشک

 2018 سال در سه سنتینل سنجنده خروجی سپس مادیس سنجنده خروجی سپس
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 سطوحمساحت 

تولید حد آستانه کالس آبی و سپس ماسک کردن آن که توانایی اعمال تغییر پیکسل به کیلومتر مربع و در این مرحله 

 سری زمانی جمع بندی برای محاسبه کل

 

 جمع کل کشت دیم کشت آبی سال مورد مطالعه
2020-2021 4055.1362 2466.2650 6521.4012 
2019-2020 4300.0191 2402.7765 6702.7956 
2018-2019 4280.8705 2249.9701 6530.8406 
2017-2018 4267.1630 2323.9131 6591.0761 

 اعتبار سنجی

 150زمینی تعداد  هنگام پیمایش انجام شد که 21/1/2021در تاریخ  gpsبرآورد درصد خطای منطقه با نمونه برداری 

عدد از آنها جهت  100در سامانه قرار دادیم که  Classifier Error Estimationآنها را در تابع نقطه برداشت شد که 

.بعد از انجام عمل و تعیین درصد خطا در  عدد جهت نمونه شاهد برای صحت سنجی استفاده شد 50طبقه بندی دوباره و

و برای آبیاری  %90و سپس خطای کلی محاسبه شده میزان صحت برای کشت دیم برابر درصد خطای هر طبقه  سامانهمحیط 

بدست آمده است که میزان قابل قبولی است در تحقیق مشابه توسط صورت گرفته به میزان صحت طبقه بندی  91,92%

 (dutta,et al.1998)بدست آمده است 94,54%
 

 نتیجه
ور اوری سنجش از دفنت اراضی دیم و آبی در استان گیالن با بهره گیری از در این مطالعه برآورد مساحت زیر اراضی کش

صورت گرفته و نتایج آن با آمار های رایه شده مربوط به سال زراعی مورد مطالعه توسط وزارت جهاد کشاورزی،مورد مقایسه 

 ان میدهدکشت دیم را نش %14درصدی مساحت زیر کشت آبی و  26قرار گرفته است،که تفاوت یا کاهش 

 

 استان گیالن

 مجموع دیمی آّبی نوع کشت

 510000 200000 310000 92-آمار وزارت جهاد کشاورزی استان گیالن

 630000 230000 400000 95-آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن

 4سری زمانی  میانگین-نتایج استخراج شده از تصاویر ماهواره ای در این پژوهش 

 ساله
420000 235000 655000 

نتایج حاصل از برآورد سطح زیر کشت آبی و دیمی در استان گیالن بر می آید که داده های سنجده های مخصوص ز ا

 کشاورزی با وجود خطاهای طبقه بندی موجود نتایج قابل قبولی در این قبیل بررسی دارد.

وش یا روش کمی قدیمی تر استفاده از نرم افزارات رایج درصورتی که عامل زمان و هزینه برآورد سطج زیر کشت این ر

م و همچنین زمان صرف شده بیشتر خواهد بود چه بسا مقایسه روش نوین مورد استفاده قرار گرفته و خطای ناشی از روش دو

 با نقشه برداری زمینی.

رزی است وبرآورد سطح زیر استان گیالن استانی استراتژیک در این زمینه و جزو قطب های تولیدی محصوالت کشاو

کشت آبی و دیمی و تغییرات آن در محدوده های جغرافیایی خاص الزمه برنامه ریزی  و تصمیم گیری های مقتصی جهت 

 انجام  مبادالت تجاری میباشد
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 هپیشنهاد می گردد نظارت کمی و کیفی برآورد سطج زیر کشت آبی و دیمی ،با استفاده از پردازش و داده های ماهوار

ای در محیط های جدید مانند موتور جستجوگر گوگل که توانایی استفاده در ایران و همچنین خالقیت در نوشتار کد انجام 

پزید.همچنین نتایج این گونه مطالعات میتواند در برآورد تراکم فیژیولوژیک جمعیت،تعیین پراکنس توزیع و وسعت کاربری ها 

 فاده قرار گیردو دیگر مطالعات محیط زیستی مورد است
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