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تاریخ دریافت1400/05 /12 :
چکیده

تاریخ پذیرش1400/07 /18 :

روشی که در این تحقیق بکار گرفته شده است ،بر اساس یک مدل تصمی م گیری مبتنی بر ویژگی
ها ) (Feature Baseمی باشد .بطوری که بتوان نقشه مناطق کاشت برنج را با استفاده از تصاویر
ماهواره ای سری زم انی باند  Cاز تصاویر  Sentinel-1 Aاستخراج و شناسایی کنیم .منطقه مورد
مطالعه در این تحقیق محدوده ها و مزارع کشت استان مازندران انتخاب گردیده است .این استان
به همراه استان گی الن بیش از  80درصد برنج کشور را تأمین می کند .در این مطالعه ،ابتدا از یک
مدل کلی مرتبط با رشد محصول استفاده شده است .این مدل بر اساس یک تابع چند جم له ای
مکعبی ساخته شده است که توسط مجموعه عوامل مربوط به سری زم انی ) (SARمرتبط با رشد
گی اه که در دوره رشد برای برنج اتفاق می افتد ،استخراج شده است.در این مدل ،از پنج ویژگی
مرتبط با مراحل رشد برنج که از اهمیت زی ادی بر خوردار بوده و در شناسایی نوع گی اه اهمیت ویژه
دارند ،استفاده شده است .این شاخص ها مجموعه ویژگی هایی هستند که در مراحل اولیه رشد
یعنی از زمان کاشت تا زمانی که گی اه برنج به حداکثر رشد خود می رسد ،استخراج شده اند.
شاخص های مربوطه ،مجموعه عوملی هستند که در مرحله ابتدایی رشد برنج اتفاق می افتد
بنابراین آنالیز سری زمانی در این پژوهش از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده وکامال اطالعات مربوط
به فنولوژی رشد برنج را در نظر گرفته است.

واژگان کلیدی :سنجش از دور ،تصاویر ماهواره ای ،سنتینل ،1 -برنج ،مزارع برنج ،استان
مازندران ،مدل تصمیم گیری.

 1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری -سنجش از دور ،موسسه آموزش عالی حکمت قم
 2ا ستادیار ،گروه مهندسی نقشه برداری؛ موسسه آموزش عالی حکمت قم ،ایران.

شماره / 8پاییز  / 1400ص 1 –13

سنتینل( 1-منطقه مورد مطالعه :استان مازندران)

مهندسی سنجش از دور و مدیریت اطالعات مکانی ایران

شناسایی محدوده های کشت برنج با استفاده از تصاویر ماهواره ای

مهندسی سنجش از دور و مدیریت اطالعات مکانی ایران ،شماره  ،8پاییز  ،1400ص 1 -13
ISSN: 2538-3663

http://www. Joas. ir

مقدمه
برنج با نام علمی  oryza sativaاصلی ترین غذای اکثریت مردم جهان بوده ،بطوری که غذای اصلی نیمی از مردم را
شامل می شود (  ،) FAO, 2018این محصول در کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است) Elert, 2014( .
همچنین دومین غله جهان به شمار می رود ( .) FAO, 2018
کشت برنج در ایران نیز جایگاه ویژه ای دا رد ،لیکن اخیراً بروز کم آبی ،کشت این گیاه را در ایران و جهان در معرض
خطر قرار داده است .با وقوع کم آبی نه تنها حجم آب کم می شود ،بلکه کیفیت آن نیز تغییر یافته و شورتر می شود (دو نینگ
و همکاران ) 2007 ،سطح زیر کشت برنج در ایران در حدود  580152هکتار تخمین زده شده است (فائو  .) 2011اراضی زیر
کشت برنج در ایران به طور عمده متعلق به پنج استان مازندران (  38 /5درصد) ،گیالن (  31 /9درصد) ،گلستان (  9 /9درصد)،
خوزستان (  9 /2درصد) و فارس (  3 /9درصد) است (ایزددوست و همکاران .) 1394 ،رشد اقتصادی و صنعتی باعث افزایش سطح
زندگی و ان تظار برای دریافت غذای بیشتر و با کیفیت بهتر شده است .در این شرایط اندازه گیری هرچه دقیقتر و سریعتر
عملکرد برنج و تولید داخلی نقش مهمی در مدیریت و برآورد زود هنگام مقدار کمبود و یا مازاد تولید ملی و برنامه ریزی برای
واردات و یا در صورت لزوم صادرات آن دارد ( لو و همکاران .) 2002 ،روش مرسوم اندازه گیری مقدار عملکرد در ایران ،تجربی
است که عالوه بر نیاز به اندازه گیری های زیاد صحرایی برای جمع آوری داده ها ،پرهزینه ،سخت و گاهی غیرممکن است .در
نهایت داده های نهایی بسیار دیرتر از زمان مورد نیاز به دست مدیران خواهد ر سید .به همین دلیل این داده ها بیشتر از این
که به عنوان ابزار مدیریت در سال جاری استفاده گردد به عنوان آمار کشت در سال یا سال های گذشته ارائه می گردند.
ضرورت آگاهی از مقدار تولید در سطح ملی و پیشرفت های اخیر سنجش از دور نگاه ها را به سمت این فناوری برای حل
مشکل معطوف کرده است .استفاده ضعیف از فن آوری های موجود در بخش کشاورزی ،نبود زیر ساخت های مناسب ،یکپارچه
نبودن اراضی و نا کار آمدی مدیریت کشاورزی از جمله دالیل کاهش میزان عملکرد شالیزارها در کشورهای در حال توسعه از
جمله ایران می باشد .آگاهی یافتن از میزان عملکرد محصول در واحد های زراعی می تواند اطالعات مفیدتری را در اختیار
مدیران ،برنامه ریزان و پژوهش گران بگذارد .با پرتاب ماهواره های تصو یر برداری مختلف به مدار زمین ،سنجش از دور در
انجام مطالعات گوناگون به ویژه در مدیریت منابع زمینی و کشاورزی گسترش بسیاری یافته است .با دریافت داده های ماهواره
ای و پردازش و آنالیز ا ین داده ها در محیط  GISمی توان اطالعات مفیدی در رابطه با سطح زیر کشت ،شناسا یی و نوع
محصول در مناطق زیر کشت ،برآورد میزان تولید محصول کشاورزی و وضعیت رشد و شرایط سالمت محصوالت کشاورزی به
دست آورد (نجمی حمزه .) 1391 ،سنجش از دور با فراهم آوردن اطالعات مذکور می تواند از تصمیم گیری های مدیران بخش
کشاورزی پشتیبانی نما ید .استفاده از روش های نوین مانند سنجش از دور این ا مکان را فراهم می کند تا با صرف زمان و
هزینه خیلی کمتر از روش های سنتی ،به این اطالعات دست پیدا کرد ،عالوه بر آن امکان شناسایی و تخمین عملکرد قبل از
برداشت ،زمان بیشتری را برای تصمیم گیری در اختیار مدیران قرا ر می دهد .بر این اساس ضرورت ایجاب می کند تا استفاده
از این روش ها فراگیر شود هدف اصلی از این پژوهش ارائه روش و مدلی جهت شناسا یی و استخراج مزارع کشت برنج با
استفاده از تصاویر چند زمانه سنتینل 1 -از طر یق ارزیابی و تحلیل مراحل رشد گیاه (فنولوژی ) می باشد.

منطقه مورد مطالعه
ا ستان مازندران در شمال کشور و با وسعتی معادل 23756کیلومتر مربع حدود  1.46درصد از مساحت کشور را در بر
داشته است .دریای خزر درشمال ،استانهای تهران و البرز و سمنان در جنوب و استانهای گیالن و گلستان به ترتیب در غرب
و شرق استان قرار دارند( .اسحاقی ,و غیره) 1389 ,
مازندران بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای  22شهرستان به نام های آمل ،بابل ،بابلسر ،بهشهر ،تنکابن ،جویبار،
چالوس ،رامسر ،ساری ،سوادکوه ،قائمشهر ،گلوگاه ،محمود آباد ،میاندرود ،نکا ،نور ،نوشهر ،فری دونکنار ،سوادکوه شمالی ،عباس
آباد ،سیمرغ و کالردشت و  57شهر 57 ،بخش 132 ،دهستان و  3645آبادی می باشد( .اداره کل ثبت احوال استان مازندران)
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بر اساس سرشماری سال  ،1395جمعیت استان مازندران بالغ بر  3283577نفر می باشد که شامل  1084786خانوار و
 1654007نفر مرد و  1629570نفر زن می باشند 50.37 .درصد از جمعیت استان را مردان و  49.63از جمعیت استان را زنان
تشکیل می دهند 57 .درصد جمعیت استان ساکن شهر و  43درصد از جمعیت استان ساکن روستا می باشند .تراکم نسبی
جمعیت استان  135نفر در هر کیلومتر مربع می باشد که نسبت به جمعیت و وسعت کشور جمعیت باالئی را در خود جای
داده است ( .اداره کل آمار و اطالعات استان مازندران )
آنچه که مازندران را از سایر مناطق مختلف ایران متمایز می کند موقعیت طبیعی و جغرافیایی آن است .وجود دریای
مازندران (کاسپین) با ساحل زیبا و مناسب به همراه برخورداری از دامنه ها و پارکهای جنگلی و کوهستانی ،وجود قله دماوند
با  5670متر ارتفاع معروف به بام ایران ،غارها ،آبشارها ،رودخانه ها ،آبهای متعدد سرد و گرم معدنی ،چشمه ها ،تاالب ها به
ویژه شبه جزیره میانکاله در بهشهر ،این منطقه از کشور ا یران را به مجموعهای متنوع برای زندگی و حتی استفاده گردشگران
با انگیزه مختلف بدل نموده است.

شکل  : 1موقعیت منطقه مورد مطالعه در نقشه ایران

پیشینه تحقیق
در چند سال اخیر با افزا یش قدرت تفکی ک زمانی تصاویر ، SARاستفاده از این تصاویر برای کاربردهای سری زمانی بسیار
متداول شده است .داده های چندزمانه سنجش از دوری معموال منابع اطالعاتی مهمی برای کاربردهای کشاورزی می باشند
اما مدل سازی و پردازش این داده ها ،کار چندان آسانی نیست  .تاکنون تعداد بسیار کمی مطالعات بر روی جزئیات پوشش ها
با استفاده از داده های چندزمانه  SARانجام گرفته است .عالوه بر این ،ترکیبی کارا از داده های  SARچندزمانه با قدرت
تفکیک باال برای این منظور به دلیل کمبود این داده ها ،کمتر مورد بررسی قرار گرفته است ) (Niu, et al., 2010مطالعات
بسیاری نشان داده اند که  SVMبه خصوص برای داده های چندزمانه بسیار کارا می باشد ) (Waske, et al., 2007هم چنین
برتری  SVMنسبت به سایر طبقه بندی کننده ها در طبقه بندی داده های SARو نوری در مطالعات مختلفی گزارش شده
است ) (Xiao, et al., 2007اما اغلب این ارزیابی ها بر روی داده های نوری یا تک قطبیدگی  SARانجام گرفته است .تعداد
بسیار محدودی برروی طبقه بندی داده های با قطبی دگی دو گانه یا کامل کار کرده اند )Le Minh .(Tzotsos, et al., 2008
 Hangو همکاران در سال  2017با استفاده از داده های چندزمانه سنتینل 1 -طبقه بندی پوشش زمین انجام داده اند .در ا ین
مطالعه از داده های قطبش  VVاخذ شده از دسامبر  2014تا اکتبر  2015استفاده شده و از روش درخت تصمیم گیری برای
طبقه بندی بهره برده شده است .هم چنین از میانگین مقادیر پس پراکنشی و انحراف معیار به عنوان داده ورودی استفاده
شده و به دقت طبقه بندی  % 84 /7رسیده اند(Hang, et al., 2017) .
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 Engdahiو  Hyyppaدر سال  (Engdahl, et al., 2003) 2003مطالعه ای برای ارزیابی کارآ یی داده -ERS 1 /2

 InSAR Tandemدر طبقه بندی پوشش زمین انجام داده اند .در این مطالعه از  14جفت داده چندزمانه استفاده شده است
و طبقه بندی به روش نظارت نشده با الگوریتم  ISODATAانجام شده است .برای اعتبار سنجی از ارتوفتوی هوایی استفاده
شده است .در نهایت دقت کلی طبقه بندی انجام شده  % 90بوده است که نشان میدهد داده های استفاده شده برای طبقه
بندی مناسب بوده اند.

روش تحقیق
هدف از این پژوهش ارائه روش و مدلی جهت شناسایی و استخراج مزارع کشت برنج با استفاده از تصاویر چند زمانه
سنتینل 1 -می باشد.
در این تحقیق با ترکیب یکسری از ویژگیهای مربوط به مراحل رشد برنج (  5ویژگی ) در یک ساختار تصمیم گیری ،با
استفاده از تصاویر سری زمانی  Sentinel-1توانسته اند با دقت خیلی باال ( بیشتر از  90درصد) مناطق کاشت برنج را شناسا یی
و استخراج کنند .با توجه به دقت بسیار باالی این روش و سرعت باالی انجام آن می توان همین روش را برای شناسا یی مزارع
کشت برنج در ایران بومی سازی و استفاده نمود .حتی اگر در این روش بتوانیم به دقت نزدی ک  85درصد یا باالتر برسیم با
توجه به دقت باال و سرعت عمل مناسبی که نسبت به سایر روشهای شناسایی مزارع کشت برنج به ما می دهد ،قابل توجه و
اهمیت می باشد.
بطور کلی مراحل انجام پروژه را می توان بصورت شکل  1خالصه نمود:

شکل  : 2نمودار مراحل انجام تحقیق

در مرحله پردازش اصلی شاخص های  ANB ،BVR ،TI ،BDو  MBبر روی تصاویر اعمال می شوند .ا ین شاخص ها
با استفاده از بررسی اختالف میزان باز پراکنش امواج نسبت به سایر محصوالت ،استخراج شده اند.
پس از اعمال تک تک شاخص های فوق الذکر در مرحله بعد با استفاده ی ک روش تصمیم گیری شاخص های پنجگانه با
هم تلفیق و ترکیب می شوند و بدین ترتیب مزارعی که هر پنج ویژگی استخراج شده را با توجه به مدل ارائه شده داشته باشد
جزو مزارع کشت برنج طبقه بندی شده و سایر محصوالت بعنوان غیر برنج تعیین می شود.
برای ارزیابی کارا یی روش پیشنهادی ،نمونه های برداشت شده به دو مجموعه نمونه های آموزشی و نمونه های آزمایشی
(تست) تقسیم شدند .برای این منظور مجموعه داده هایی شامل نمونه های برنج و غیر برنج تهیه شد .بر اساس داده های
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واقعی زمین (نمونه برداری شده) 500 ،مزرعه چند ضلعی برنج و غیر برنج به طور تصادفی از ،محدوده های مختلف منطقه
مورد مطالعه انتخاب شدند.

داده ها ی تصاویر ماهواره ا ی Sentinel-1
 Sentinel-1در  3آوریل  2014ماموریت خود را آغاز کرد .ماهواره مدار قطبی است که به صورت راداری تصویر برداری
را انجام میدهد و قادر است که پدیدهها و عوارض را در شب و روز بدون در نظر داشتن شرایط آب و هوایی جمع آوری و اخذ
کند.

شکل  : 3نحوه تصویر برداری و وضعیت پوشش سنتینل1-

از جمله مزایای تصاویر سنتینل 1 -می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
رایگان بودن و دسترسی آزاد به این تصاویر برای همه.
به سادگی قابل دانلود و استفاده می باشد.
این تصاویر بصورت سری زمانی آماده و قابل دسترسی است.

مراحل انجام کار
برای این تحقیق از تصاویر سری زمانی موجود در سامانه گوگل ارث انجین استفاده شده است .با توجه به تعداد ز یاد
تصاویر سری زمانی ،بهترین بستر جهت پردازش ا ین نوع تصاویر محیط گوگل ارث انجین می باشد .در این مطالعه ،روش
تشخیص و شناسا یی مزارع کشت برنج بر اساس ویژگی های مرتبط به رشد برنج که در طی مراحل رشد برنج اتفاق می افتد،
از روی تصاویر سری زمانی استخراج می شود .در واقع مراحل اولیه رشد برنج ،یعنی از مرحله کاشت تا مرحله ای که رشد آن
به بیشترین حد خود رسیده است از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در واقع پس از اعمال مراحل فوق ،مقاد یر پیکسهای موجود در تصویر رابطه مستقیم با میزان باز پراکنش امواج راداری
دارد .یعنی هر چه مقدار پیکسل بزرگتر باشد میزان باز پراکنش ) (BackScatterامواج راداری بیشتر است (Chang, et al.,
).2021
یکی از خصوصیات باز پراکنش امواج راداری نوسان زیاد آن می باشد .این امر سبب اعوجاجات زیادی در میزان باز
پراکنش امواج می شود .که می تواند روی دقت تحقیق اثر بگذارد بنابراین باید دو پیش پردازش دیگر جهت نرم سازی میزان
باز پراکنش امواج بر روی تصاویر سری زمانی اعمال نما ییم ) (Chang, et al., 2021که عبارتند از:
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مرحله اول :اعمال ماسک مکانی یا نرم سازی مکانی (: )Smoothing Processing
ابتدا ی ک ماسک نرم سازی (فیلترگذاری ) مکانی انجام می شود این نرم سازی از طریق حذف پیکسل ها بر اساس میانگین
گیری از پیکسل های همسایه صورت می گیرد .این ماسک از طریق تابع  reduceNeighborhoodدر گوگل ارث انجین قابل
انجام است.

شکل  : 4اعمال ماسک مکان ی جهت نرم سازی تصویر

مرحله دوم :اعمال ماسک زمانی یا نرم سازی زمانی ): (temporal smoothing
عالوه بر اینکه باز پراکنش امواج برای محصوالت مختلف متفاوت می باشد ،باز پراکنش امواج برای ی ک محصول در
زمانهای مختلف نیز متفاوت است.

شکل  : 4منحن ی میزان باز پراکنش امواج بعد از نرم سازی مکان ی (رنگ آب ی)

مراحل مدل ساز ی و استخراج ویژگی ها
پس از اعمال نرم سازی های مکانی و زمانی یک مدل منحنی رشد برنج بر اساس داده های سری زمانی برنج مطابق
شکل  10ایجاد می شود .پایین ترین نقطه منحنی مربوط به تاریخ کاشت برنج و باالترین نقطه مربوط تاریخی است که برنج
به حداکثر میزان رشد خود رسیده است(Chang, et al., 2021) .
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شکل  : 5منحن ی میزان باز پراکنش در مرحله کاشت تا زمان رشد کامل

با بررسی منحنی باز پراکنش مربوط به مزارع برنج نسبت به سایر محصوالت به این نتیجه می رسیم که ضریب باز
پراکنش امواج در مزارع برنج و تغییرات آن در دوره رشد نسبت به سایر محصوالت غیر برنج (از جمله ذرت ،سیر ،چای و )...
تغییر قابل توجهی می کند(Phan, et al., 2018) .
با توجه به رشد و چرخه محصوالت برنج ،پنج ویژگی از مدل روند رشد برنج استخراج شده است( ،مطابق شکل  ) 12که
عبارتند از  ANB, BVR, TI ،BD :و  MBاز تلفیق این پنج مدل جهت شناسایی مزارع کشت برنج استفاده شده است .در
ادامه در خصوص هر کدام از این موارد توضیحاتی ارائه می شود.

شکل  : 6ویژگ ی های استخراج شده از منحن ی رشد برنج
)(Chang, et al., 2021 Figure 6

 :Backscatter Difference (BD) -1اختالف باز پراکنش امواج
این یکی از ویژگی های مهم و بارز برنج نسبت به سایر محصوالت می باشد .در واقع این ویژگی اختالف بین حداکثر
(زمان رشد کامل) مقدار باز پراکنش و حداقل (زمان کاشت) مقدار باز پراکنش را شامل می شود .برنج نسبت به سایر محصوالت
دیگر از  BDبزرگتری برخوردار است .یعنی ضریب باز پراکنش برنج به طور معنی داری تغییر می کند .بنابر این تفاوت
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بازپراکنش بین حداکثر و حداقل داده های سری زمانی) (BDدر طول فصل رشد برنج با محصوالت غیر برنج تفاوت قابل
مالحظه ای دارد (بیشتر است)(Lasko, et al., 2018) (Tian, et al., 2018) .

 :Time Interval (TI) -2فاصله زمانی رشد (دوره رشد)
دوره رشد (فاصله زمانی رشد) محصوالت نیز یک ویژگی مهم به حساب می آید  .هر محصول دوره رشد خاص خود را
دارد (Shao, et al., 2001) .چرخه رشد برنج به ترتیب -1کاشت -2 ،رشد رویشی  -3فصل رشد و بلوغ را شامل می شود.
با توجه به مدل رشد مطابق شکل  6نقاط میانی a ،و  bموقعیت ها یی را نشان می دهند که در آن میانگین مقدار حداکثر و
حداقل کاهش رشد در منحنی رشد برنج ظاهر می شود Ta .و  ،Tbتاریخ های مربوط به نقطه میانی  aو  bهستند ،همانطور
که در شکل  12مشاهده می شود ،تفاوت زمانی بین دو نقطه میانی  ،Tb-Taاز منحنی رشد برنج در واقع فاصله زمانی )(TI
است .از این ویژگی بعنوان یکی از پارامتر ها و مدلهای تشخیص مناطق کشت برنج استفاده می شود(Chang, et al., 2021) .

 :Backscatter Variation Rate (BVR) -3نرخ تغییرات باز پراکنش
در محصول برنج هنگامی که مقدار سیگنال بازگشتی از میانه می گذرد ،شیب تغییرات نسبت به محصوالت دیگر سریعتر
می باشد .در اصطالح کشاورزی به این دوره از رشد دوره پنجه زنی (زمانی که برگها شروع به باز شدن می کنند) می گویند.
از این ویژگی برای شناسایی رشد برنج می توان استفاده نمود.

شکل  : 7محدوده نرخ تغییرات باز پراکنش در برنج (محدوده آب ی رنگ از نمودار) نسبت به سایر محصوالت بیشتر است
)(Chang, et al., 2021 Figure 6

 : Average Normalized Backscatter (ANB) -4مقدار میانگین نرمال باز پراکنش
در شکل  6میزان باز پراکنش و منحنی رشد گیاهان مختلف نسبت به برنج (منحنی قرمز رنگ) ،برای تصاو یر سری زمانی
سنتینل 1 -آورده شده است .اگر مقادیر نرمال هر ی ک از محصوالت را بدست آوریم مشاهده می شود که برنج نسبت به سایر
محصوالت دارای مقدار کمتری است .بعبارتی دیگر هرچه مقادیر تغییرات در دوره رشد بیشتر باشد .سطح مساحت زیر منحنی
نرمال کوچکتر است (Chang, et al., 2021) .از این خصوصیت هم بعنوان یکی از ویژگی های خاص جهت شناسا یی مناطق
کشت برنج می توان استفاده نمود.
: Maximum Backscatter (MB) -5مقدار ماکزیمم نقطه باز پراکنش
یکی دیگر از ویژگی هایی که می توان از منحنی باز پراکنش تصاویر سری زمانی برای برنج استخراج نمود ،با توجه به
شکل  8مقدار ماکزیمم (زمانی که برنج به حداکثر رشد خود رسیده است) می باشد MB .برنج نسبت به سایر محصوالت (غیر
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از پیاز ) بیشتر است (Nguyen, et al., 2016) .با توجه به آزمایشهای انجام شده مقدار  MBمربوط به برنج بین  -14.5تا -
 16.0دسی بل محاسبه و برآورد شد(Chang, et al., 2021) .

شکل  : 8مقدار ماکزیمم باز پراکنش تصاویر سری زمان ی برای محصوالت برنج به رنگ قرمز ،ذرت به رنگ آب ی ،بادام
زمین ی به رنگ سبز  ،گندم به رنگ سیاه و پیاز به رنگ سرخاب ی.
)(Chang, et al., 2021 Figure 6

ایجاد روش تصمیم گیر ی مبتنی بر ویژگی ها:
با استفاده از پنج ویژگی فوق و مدل سازی آنها می توان مدلی ارائه نمود که بر اساس آن با احتمال حدود  95درصد
مزارع کشت برنج را شناسایی و نسبت به مزارع غیر برنج تفکیک نمود .پنج ویژگی فوق را می توان از مدلهای مناسب استخراج
کرده ،سپس هر ویژگی را باید بصورتی با ترکیب ویژگی های فوق با استفاده از یک ساختار تصمیم گیری مناطق کاشت برنج
استخراج کنیم .با این روش بدون نیاز به طبقه بندی ،مزارع کشت برنج را نسبت به مزارع غیر برنج می توان شناسا یی و
استخراج نمود .این مدل بصورت ذیل طراحی و مدلسازی شده اند .با توجه به شکل  8مشاهده می شود که توزیع ویژگی های
استخراج شده برنج با سایر محصوالت غیر برنج همپوشانی دارد .این دالیل تشخیص برنج را دشوار می کند .اگر فقط ی ک یا دو
ویژگی برای تشخیص استفاده شود ،برخی از محصوالت غیر برنج ممکن است بعنوان برنج بصورت اشتباه طبقه بندی شوند.
این امر منجر به کاهش دقت تشخیص مزارع برنج از غیر برنج می شود(Chang, et al., 2021) .

این مطالعه یک روش تصمیم گیری بر اساس هر پنج ویژگی  MB , BVR , ANB , BD , TIبرای تشخیص نقشه
برداری از مزارع برنج را پیشنهاد می دهد .مزارعی که هر پنج ویژگی استخراج شده را با توجه به مدل ارائه شده داشته باشد
جزو مزارع کشت برنج طبقه بندی شده و سایر محصوالت بعنوان غیر برنج تعیین می شود .با توجه به آزمایش های انجام شده
ساختار محدوده تشخیص برنج با الگوریتم تصمیم گیری زیر تعیین و شناسایی می گردد .در واقع نتیجه حاصل از این تحقیق
رسیدن به شاه کلید ذیل بعنوان تشخیص مناطق برنج از غیر برنج محسوب می شود.
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شکل  : 9مدل استخراج شده از ویژگیهای مورد بررس ی جهت شناسایی مناطق کشت برنج.

ارزیابی عملکرد مدل بدست آمده با سایر الگوریتم های طبقه بندی :
برای ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی ،نتایج تشخیص با چهار الگور یتم طبقه بندی دیگر مقایسه شد:
الگوریتم درخت تصمیم )( 3 DT) (qUINLAN, 1995
الگوریتم ماشین بردار پشتیبان )( 4 SVM) (Cortes, et al., 1995
الگوریتم نزد یکترین همسا یگی )( 5 KNN) (Mucherino, et al., 2009
الگوریتم تجز یه و تحلیل تمایز درجه دوم )(Santosh, et al., 2007) ( 6 QDA

الگوریتم های  SVMو  KNNروشهای یادگیری غیر پارامتری تحت نظارت برای طبقه بندی هستند.
الگوریتم  DTقوانین تصمیم گیری را از ویژگی های داده استنباط می کند و مجموعه داده های ورودی را با تقسیم بندی
بازگشتی بر اساس قوانین تقسیم ،به کالس های دسته ای تقسیم می کند.
الگوریتم  SVMی ک ابر نقطه می سازد که از طریق آن می توان جداسازی خوبی را به دست آورد .این یعنی ابر نقطه
ساخته شده بیشتر ین فاصله را تا نزدیکترین نقطه آموزش داده در هر کالس دارد.
الگوریتم  KNNبا یافتن نزدیکترین طبقه همسایه که بر اساس اندازه گیری فاصله تعیین می شود ،عارضه هدف را پیش
بینی می کند QDA .ی ک طبقه بندی کننده آماری است که از سطح تصمیم گیری درجه دوم برای اندازه گیری دو یا چند
کالس استفاده می کند.
عالوه بر این ،برای طبقه بندی کننده های  SVM ،DTو  ،KNNسه مقیاس باید در آزما یش در نظر گرفته شود ،یعنی
خوب ،متوسط و درشت ،که توسط جعبه ابزار یادگیری ماشین  MATLABارائه شده است .عملکرد تشخیص برنج با cross-

 5 validationبرابر (اعتبار سنجی متقابل) در  MATLABتأیید شد 5 cross-validation .برابر ،مجموعه داده را به پنج
قسمت مساوی تقسیم می کند .در آزمایش ها ،از چهار قسمت به عنوان داده های آموزشی و قسمت های باقی مانده به عنوان
داده های آزمون استفاده شد .این فرآیند پنج بار تکرار شد و نتایج به طور متوسط  ،هر بار از یک قسمت متفاوت به عنوان
داده های آزمایش استفاده شد(Chang, et al., 2021) .

بحث و نتایج
مهمترین استان شمالی که به کشت برنج می پردازد ،استان مازندران است .استان مازندران بیشترین مقدار برنج کشور را
تأمین میکند .در این استان شمالی ،سالیانه دو بار به کشت برنج پرداخته میشود؛ یکی تابستان و دیگری پاییز! برخالف استان
گیالن ،شرایط آب و هوا یی استان مازندران به گونهای است که امکان کاشت برنج برای دو بار در سال وجود دارد.

3

- decision tree
- support vector machine
5 - K-nearest neighbor
6 - quadratic discriminant analysis
4
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در این مطالعه ،ویژگی های برنج ابتدا از داده های آموزش استخراج و با استفاده از توزیع های گوسی تقریب گذاری شد.
سپس ،معیار تصمیم گیری هر ویژگی با توجه به فاصله اطمینان  95از توزیع ویژگی مربوطه تعیین شد .در نها یت ،داده های
آزمایش برای ارزیابی دقت تشخیص روش تصمیم گیری برنج مبتنی بر ویژگی مورد استفاده قرار گرفت.
ارزیابی صحت و درستی الگوریتم
در این آزمایش ،عملکرد تشخیص برنج از ویژگی های رشد برنج استخراج شده ،از جمله اختالف باز پراکنش امواج (،) BD
فاصله زمانی رشد ( ،) TIنرخ تغییرات باز پراکنش ( ) BVRو میانگین نرمال باز پراکنش ( ) ANBرا مقایسه کردیم  .عالوه بر
این ،سناریوی شبیه سازی شامل دو قطبش ( 7 VHو  ) 8 VVرا در دو حالت مدار (صعودی و نزولی ) در نظر گرفتیم.
ابتدا هر یک از ویژگی های فوق الذکر بصورت مجزا برای یک زمان ثابت مورد ارزیابی قرار گرفت( .بجز ویژگی  ،MBز یرا
این ویژگی برای استفاده همزمان با سایر ویژگی ها مناسب است) .
جدول  1نتایج تشخیص تحت شرایط تجربی را برای قطبش  VHدر حالت صعودی از تصاویر سری زمانی نشان می دهد.
دقت کلی طبقه بندی ) ،(9 O.Aدقت کاربر ) (10 U.Aو دقت تولید کننده ) ( 11 P.Aاز ماتریس درهم ریختگی  12محاسبه شد.
)(Congalton, et al., 2001

جدول  : 1دقت تشخیص ویژگ ی های پیشنهادی برای قطبش  VHبا حالت مدار صعودی P.A ، U.A .و  O.Aبه ترتیب نشاند

دهنده دقت تولید کننده ،دقت کاربر و دقت کل ی است.
برای بهبود عملکرد تشخیص غیر برنج ،در مرحله بعد با استفاده از ویژگی های ترکیبی ،تشخیص برنج را انجام می دهیم.
در این مرحله پنج آزمایش انجام شد ،از جمله:
ی ک ویژگی )(BD
دو ویژگی ترکیبی )(TI, BD
سه ویژگی ترکیبی )(BD , TI , BVR
چهار و یژگی ترکیبی )(BD , TI , BVR , ANB
هر پنج ویژگی ترکیبی )(BD , TI , BVR , ANB , MB

- Vertical transmit and horizontal receive
- vertical transmit and vertical receive
9 - overall accuracy
10 - user accuracy
11 - producer accuracy
12 - confusion matrix
7
8
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نتیجه گیر ی
در این مطالعه ،ی ک روش تشخیص برنج بر اساس ویژگی های مربوط به رشد برنج با استفاده از داده های  SARسری
 Sentinel-1Aپیشنهاد شد .پنج ویژگی مربوط به رشد برنج شامل  ANB ،BVR ،TI ،BDو  MBمعرفی شد .آزمایشات
انجام شده تنها با استفاده از ی ک ویژگی نشان می دهد که دقت تشخیص ویژگی  TIبا  O.A ٪88.4بیشتر از سایر و یژگی ها
است.
پیشنهاد می گردد جهت بهترین عملکرد در ا ین مدل زمانی حتما از هر  5ویژگی مربوط به رشد برنج بصورت ترکیبی
استفاده شود.
برای این تحقیق می توان از دو نرم افزار  SNAPیا گوگل ارث انجین استفاده نمود .ولی با توجه به اینکه داده های
موجود در گوگل ارث انجین کالیبره شده و بسیاری از پیش پردازش ها در داده های این سامانه بر روی تصاو یر خام صورت
گرفته است ،و با توجه به سرعت پردازش بسیار زیاد تصاویر داده های سری زمانی ،پیشنهاد می گردد از گوگل ارث انجین
استفاده شود.
هرچه تعداد نمونه گیری ها بیشتر باشد نتایج بدست آمده دقیق تر می باشد .در این تحقیق متاسفانه به د دلیل شرا یط
کرونا و بعضی از محدود یت ها نمونه ها به اندازه کافی نبود.
جهت بومی سازی این روش و رسیدن به باالترین دقت ،باید سایر گونه های گیاهی مربوط به هر منطقه و محصوالت غیر
برنج ،بصورت مجزا مورد ارزیابی و شناسایی قرار گیرند.
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