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 چکیده

  یژگ ی بر و  یمبتن   ی ری گ  م یمدل تصم  کیبکار گرفته شده است، بر اساس    قیتحق  نیکه در ا  یروش

  ری که بتوان نقشه مناطق کاشت برنج را با استفاده از تصاو   ی باشد. بطور  یم  (Feature Base)ها  

. منطقه مورد  می کن  ییاستخراج و شناسا   Sentinel-1 A  ریاز تصاو  Cباند    یزمان  ی سر  یماهواره ا
استان    نیاست. ا  ده یمحدوده ها و مزارع کشت استان مازندران انتخاب گرد  قیتحق نیمطالعه در ا

  کی   از، ابتدا  مطالعه  نیکند. در ا  یم  نیدرصد برنج کشور را تأم  80از    شیب  النیبه همراه استان گ

 یا  لهتابع چند جم کیمدل بر اساس   نی. ااست  شده  استفادهمرتبط با رشد محصول   یکل مدل 

مرتبط با رشد    (SAR)  یزمان  یکه توسط مجموعه عوامل مربوط به سر  است  شده  ساخته  یمکعب
  یژگ ی، از پنج ومدل  نیافتد، استخراج شده است.در ا یبرنج اتفاق م  یکه در دوره رشد برا  اهیگ

  ژه ی و   تی اهم  اهینوع گ   ییبر خوردار بوده و در شناسا  ی ادیز   تیمرتبط با مراحل رشد برنج که از اهم

رشد   هیهستند که در مراحل اول ییها  یژگیشاخص ها مجموعه و نیدارند، استفاده شده است. ا
زمان  یعنی حداکثر رشد خود م  اهیکه گ یاز زمان کاشت تا  رسد، استخراج شده اند.  یبرنج به 

اتفاق م  ییهستند که در مرحله ابتدا  یمربوطه، مجموعه عومل  یشاخص ها افتد    یرشد برنج 

برخوردار بوده وکامال اطالعات مربوط    یا  ژهیو  تیپژوهش از اهم  نیدر ا  یزمان  یسر  زیآنال  نیبنابرا

   رشد برنج را در نظر گرفته است.  یفنولوژ به

برنج1-سنجش از دور، تصاویر ماهواره ای، سنتینل  :یدیکل واژگان استان   ،، برنج، مزارع 

 .مدل تصمیم گیری  مازندران،
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 مقدمه
بطور  تیاکثر یغذا  نیتر یاصل  oryza sativa یبرنج با نام علم از مردم را   یمین  یاصل یغذا  که  یمردم جهان بوده، 

  ( Elert, 2014) برخوردار است.  یا ژهیو تیدر حال توسعه از اهم  یمحصول در کشورها  نیا  ،( FAO, 2018) شود یشامل م

   .( FAO, 2018) رود یشمار م  بهدومین غله جهان  نیهمچن

نیز جایگاه ویژه ای دا برنج در ایران  بروز کم آبی، کشت این گیاه را در ایران و جهان در معرض  کشت  لیکن اخیراً  رد، 

)دو نینگ   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
)فائوهکتار تخمین ز  580152سطح زیر کشت برنج در ایران در حدود   (2007  ،و همکاران (. اراضی زیر  2011ده شده است 

درصد(،    9/9درصد(، گلستان )  9/31درصد(، گیالن )  5/38کشت برنج در ایران به طور عمده متعلق به پنج استان مازندران )

(. رشد اقتصادی و صنعتی باعث افزایش سطح 1394درصد( است )ایزددوست و همکاران،  9/3درصد( و فارس )  2/9خوزستان )
هرچه دقیقتر و سریعتر  زندگی و ان با کیفیت بهتر شده است. در این شرایط اندازه گیری  بیشتر و  دریافت غذای  برای  تظار 

عملکرد برنج و تولید داخلی نقش مهمی در مدیریت و برآورد زود هنگام مقدار کمبود و یا مازاد تولید ملی و برنامه ریزی برای 

عملکرد در ایران، تجربی    (.2002  ،لو و همکارانواردات و یا در صورت لزوم صادرات آن دارد ) روش مرسوم اندازه گیری مقدار 
است که عالوه بر نیاز به اندازه گیری های زیاد صحرایی برای جمع آوری داده ها، پرهزینه، سخت و گاهی غیرممکن است. در 

نیاز به دست مدیران خواهد ر نهایی بسیار دیرتر از زمان مورد  سید. به همین دلیل این داده ها بیشتر از این نهایت داده های 

یا سال های گذشته ارائه می گردند.   عنوان آمار کشت در سال  به  گردد  سال جاری استفاده  مدیریت در  به عنوان ابزار  که 

برای حل   به سمت این فناوری  نگاه ها را  تولید در سطح ملی و پیشرفت های اخیر سنجش از دور  ضرورت آگاهی از مقدار 
  کپارچهیمناسب،   یساخت ها  رینبود ز ،یموجود در بخش کشاورز یها یاز فن آور  فیاستفاده ضع .مشکل معطوف کرده است

در حال توسعه از   یدر کشورها زارهایعملکرد شال زانیکاهش م  لیاز جمله دال یکشاورز  تیریمد یو نا کار آمد  ینبودن اراض

عملکرد محصول در واحد های زراعی می تواند اطالعات مفیدتری را در اختیار   باشد.  یم  رانیجمله ا آگاهی یافتن از میزان 
بگذارد. پژوهش گران  ها مدیران، برنامه ریزان و  سنجش از دور در   ن،یمختلف به مدار زم  یبردار ریتصو  یبا پرتاب ماهواره 

ماهواره  یداده ها افتیبا در  است.  افتهی یاریگسترش بس یو کشاورز  ینیزممنابع    تیریدر مد  ژهیانجام مطالعات گوناگون به و

پردازش و آنال  یا مح  نیا زیو  اطالعات مف  یم GIS  طیداده ها در  با سطح ز  یدیتوان  نوع  ییکشت، شناسا  ریدر رابطه  و 

به   یسالمت محصوالت کشاورز طیرشد و شرا تیو وضع یمحصول کشاورز دیتول زانیبرآورد م ،کشت  ریمحصول در مناطق ز
بخش    رانیمد یها یریگ میتواند از تصم ی(. سنجش از دور با فراهم آوردن اطالعات مذکور م1391حمزه،   یدست آورد )نجم

نوین مانند سنجش از دور این    .دینما یبانیپشت  یکشاورز از روش های  با صرف زمان و ااستفاده  می کند تا  مکان را فراهم 

و تخمین عملکرد قبل از   ییشناساهزینه خیلی کمتر از روش های سنتی، به این اطالعات دست پیدا کرد، عالوه بر آن امکان 
ر می دهد. بر این اساس ضرورت ایجاب می کند تا استفاده برداشت، زمان بیشتری را برای تصمیم گیری در اختیار مدیران قرا

فراگیر ش ارائه روش و مدل  نیاز ا  یهدف اصل  وداز این روش ها  برنج با    ییجهت شناسا یپژوهش  کشت  مزارع  و استخراج 

 باشد.   ی( می)فنولوژ  اهیمراحل رشد گ  لیو تحل یابیارز  قیاز طر  1-نلیچند زمانه سنت  ریاستفاده از تصاو

 

 منطقه مورد مطالعه
با وسعتا بر   1.46  حدود مربع  لومتریک 23756معادل یستان مازندران در شمال کشور و  درصد از مساحت کشور را در 

  غرب در  بیترت به  گلستان و النیگ  یاستانها و جنوب در سمنان و  البرز و  تهران یاستانها ،درشمال  خزر یایداشته است. در

 (1389, غیره و,  ی)اسحاق .دارند قرار استان شرق و

  ،بار یجو ،تنکابن  ،بهشهر  ،بابلسر  ،بابل ،آمل  یها نام  به شهرستان  22  یدارا  یکشور  ماتیتقس نیمازندران بر اساس آخر
  عباس ،یشمال سوادکوه  ،دونکناریفر نوشهر، ،نور  ،نکا اندرود،یم  ،آباد محمود ،گلوگاه ،قائمشهر  ،سوادکوه  ،یسار  ،رامسر  ،چالوس

 )اداره کل ثبت احوال استان مازندران(   .باشد یم  یآباد  3645  و  دهستان  132  بخش،  57 شهر،  57 و کالردشت و مرغیس  ،آباد
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  و  خانوار  1084786 شامل  که باشد  یم  نفر  3283577  بر  بالغ  مازندران استان  تیجمع  ،1395سال    یبر اساس سرشمار

  زنان را  استان  تیجمع  از  49.63 و مردان  را استان  تیجمع  از  درصد  50.37.  باشند یم  زن  نفر  1629570 و  مرد  نفر  1654007

  ینسب   تراکم. باشند  یم  روستا ساکن  استان تیجمع  از درصد 43  و  شهر ساکن  استان تیجمع درصد 57.دهند یم  لیتشک
 یجا  خود در  را  یباالئ تیجمع  کشور وسعت  و تیکه نسبت به جمع باشد  یم  مربع لومتریک  هر در  نفر  135 استان تیجمع

 (مازندران استان  اطالعات و آمار  کل. )اداره  است داده

آنچه که مازندران را از سایر مناطق مختلف ایران متمایز می کند موقعیت طبیعی و جغرافیایی آن است. وجود دریای 
وجود قله دماوند   ،همراه برخورداری از دامنه ها و پارکهای جنگلی و کوهستانیه مناسب بمازندران )کاسپین( با ساحل زیبا و 

آبهای متعدد سرد و گرم معدنی، چشمه ها، تاالب ها به    ،رودخانه ها ،غارها، آبشارها ،متر ارتفاع معروف به بام ایران  5670با 

ای متنوع برای زندگی و حتی استفاده گردشگران یران را به مجموعهاین منطقه از کشور ا ،ویژه شبه جزیره میانکاله در بهشهر
 .با انگیزه مختلف بدل نموده است

 

 رانیمنطقه مورد مطالعه در نقشه ا تی: موقع 1 شکل

 

 قیتحق  نهیشیپ
  اریبس  یزمان یسر  یکاربردها یبرا  ریتصاو  نیاستفاده از ا،  SAR ریتصاو  یزمان  کیتفک  قدرت شیافزا  با ریدر چند سال اخ

باشند   یم  یکشاورز  یکاربردها یبرا  یمهم  یمنابع اطالعات المعمو  یچندزمانه سنجش از دور  یها  داده.  است شده متداول

پوشش ها   اتیجزئ یمطالعات بر رو یکم  اری. تاکنون تعداد بسستین  یداده ها، کار چندان آسان  نیو پردازش ا  یاما مدل ساز
داده ها چندزمانه با قدرت   SAR یها  داده  از  کارا  یبیترک  ن،یانجام گرفته است. عالوه بر ا SAR چندزمانه  یبا استفاده از 

مطالعات    (Niu, et al., 2010)  است گرفته  قرار یبررس مورد  کمتر ها،  داده نیا  کمبود  لیدل به  منظور نیا یبرا باال کیتفک

  نی هم چن   (Waske, et al., 2007)  باشد یکارا م  اریچندزمانه بس یداده ها  یبه خصوص برا SVM اند که داده  نشان  یاریبس
گزارش شده   یدر مطالعات مختلف یو نورSAR یداده ها یکننده ها در طبقه بند یبند طبقه رینسبت به سا SVM یبرتر

انجام گرفته است. تعداد  SAR یدگیقطب تک  ای ینور یه هاداد  یها بر رو  یابیارز نیاما اغلب ا  (Xiao, et al., 2007) است

 Le Minh  .(Tzotsos, et al., 2008)  اند  کرده  کار  کامل  ای  گانه  دو یدگیبا قطب یداده ها  یبند طبقه  یبررو یمحدود  اریبس

Hang    نیا  در.  اند داده انجام نیپوشش زم  یبند  طبقه  1-نلیچندزمانه سنت یبا استفاده از داده ها  2017و همکاران در سال 
 یبرا یریگ میاستفاده شده و از روش درخت تصم  2015تا اکتبر   2014اخذ شده از دسامبر  VV قطبش یها  داده از  مطالعه

استفاده   یبه عنوان داده ورود  اریمع انحراف  و  یپراکنش پس  ریمقاد نیانگیم  از نیبهره برده شده است. هم چن یبند  طبقه

 (Hang, et al., 2017).  اند دهی% رس  7/84 یشده و به دقت طبقه بند
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Engdahi    وHyyppa    2003در سال  (Engdahl, et al., 2003)  2/1  داده  ییکارآ یابیارز  یبرا  یمطالعه ا-ERS 

InSAR Tandem  جفت داده چندزمانه استفاده شده است   14مطالعه از  نیانجام داده اند. در ا نیپوشش زم  یدر طبقه بند

استفاده  ییهوا یاز ارتوفتو یاعتبار سنج یانجام شده است. برا ISODATA تمیبه روش نظارت نشده با الگور یو طبقه بند
بوده است که نشان م  90انجام شده  یبند طبقه یکل دقت تیشده است. در نها  طبقه یبرا شده  استفاده  یها  داده دهدی% 

 مناسب بوده اند.  یبند

 

 قیتحق  روش
از تصاو ییجهت شناسا  یپژوهش ارائه روش و مدل  نیهدف از ا برنج با استفاده  مزارع کشت  چند زمانه    ریو استخراج 

 باشد.   یم  1-نلیسنت

به مراحل رشد برنج )  یهایژگیاز و  یکسری بیبا ترک  قیتحق نیا  در با    ،یریگ  میساختار تصم  کی( در  یژگیو  5مربوط 

  ییدرصد( مناطق کاشت برنج را شناسا  90از    شتریباال ) ب  یلیتوانسته اند با دقت خ  Sentinel-1  یزمان یسر  ریاستفاده از تصاو
 مزارع ییشناسا یبرا را روش نیهم توان یم آن انجام  یباال  سرعت و روش نیا  یباال  اریبس دقت  به توجه  با  و استخراج کنند.

  با میبرس باالتر ای درصد 85  کینزد  دقت به میبتوان روش نیا  در  اگر  یحت. نمود  استفاده و  یساز  یبوم رانیا  در  برنج  کشت

 و توجه  قابل  دهد، یم ما به  برنج  کشت مزارع ییشناسا یروشها ریسا به نسبت که یمناسب عمل  سرعت  و  باال دقت به توجه
 .باشد  یم تیاهم

 خالصه نمود:  1توان بصورت شکل  یمراحل انجام پروژه را م یبطور کل

 

 قی: نمودار مراحل انجام تحق 2 شکل

شاخص ها  نیشوند. ا یاعمال م ریتصاو  یبر رو MBو   BD، TI، BVR، ANB  یشاخص ها  یدر مرحله پردازش اصل

نسبت به سا زانیاختالف م یبا استفاده از بررس  محصوالت، استخراج شده اند. ریباز پراکنش امواج 
پنجگانه با   یشاخص ها  یریگ میروش تصم  کیفوق الذکر در مرحله بعد با استفاده   یاز اعمال تک تک شاخص ها پس

استخراج شده را با توجه به مدل ارائه شده داشته باشد   یژگیکه هر پنج و  یمزارع بیترت  نیشوند و بد یم بیو ترک قیهم تلف

 شود.  یم  نییبرنج تع ریمحصوالت بعنوان غ  ریشده و سا  یجزو مزارع کشت برنج طبقه بند

  یش یآزما یو نمونه ها یآموزش  یمجموعه نمونه ها برداشت شده به دو  ینمونه ها ،یشنهادیروش پ  ییکارا  یابیارز یبرا 
مجموعه داده   نیا  یبرا  شدند.  میتقس )تست( غ  یشامل نمونه ها  ییاهمنظور   یشد. بر اساس داده ها  هیبرنج ته  ریبرنج و 
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غ یمزرعه چند ضلع  500  ،شده(  ی)نمونه بردار نیزم  یواقع محدوده ها یبرنج به طور تصادف ریبرنج و  مختلف منطقه   یاز، 

  مورد مطالعه انتخاب شدند.
 

ا  ریتصاو   ی ها  داده  Sentinel-1  ی ماهواره 
Sentinel-1    یبردار ریتصو یرادار صورت به که است یقطب مدار خود را آغاز کرد. ماهواره  تیمامور  2014  لیآور  3در 

 اخذ و یآور جمع ییهوا و آب طیشرا داشتن نظر در  بدون روز و شب در را عوارض  و  هادهیپد  که است قادر و دهدیم انجام را

 .کند

 

 1-نلیپوشش سنت تیو وضع یبردار ری: نحوه تصو 3 شکل

 : نمود اشاره لیذ موارد  به  توان یم  1-نلیسنت  ریتصاو یایمزا جمله از

 .همه  یبرا  ریتصاو نیا  به آزاد یدسترس  و  بودن  گانیرا

 .باشد یم استفاده و دانلود  قابل یسادگ  به

 .است یدسترس  قابل و آماده یزمان یسر  بصورت  ریتصاو نیا

 

 مراحل انجام کار
به تعداد ز نیموجود در سامانه گوگل ارث انج یزمان  یسر ریاز تصاو  قیتحق  نیا  یبرا با توجه    ادیاستفاده شده است. 

پردازش ا نیبهتر  ،یزمان  یسر ریتصاو مطالعه، روش   نیا  در باشد.  یم  نیگوگل ارث انج طیمح  رینوع تصاو  نیبستر جهت 
به رشد برنج که در ط یها یژگیمزارع کشت برنج بر اساس و  ییو شناسا  صیتشخ افتد،  یمراحل رشد برنج اتفاق م یمرتبط 

شد آن  که ر یاز مرحله کاشت تا مرحله ا  یعنی رشد برنج،  هیشود. در واقع مراحل اول یاستخراج م  یزمان  یسر  ریتصاو  یاز رو

  برخوردار است.  یا  ژهیو  تیاست از اهم دهیحد خود رس  نیشتریبه ب

پس از اعمال مراحل فوق، مقاد   ی باز پراکنش امواج رادار  زانیبا م  میرابطه مستق ریموجود در تصو یکسهایپ  ریدر واقع 
 ,.Chang, et al)است   شتریب  یامواج رادار  (BackScatter)باز پراکنش  زانیبزرگتر باشد م  کسلیپ هر چه مقدار  یعنیدارد. 

2021). 

رادار  اتیاز خصوص  یکی پراکنش امواج  سبب اعوجاجات ز  نیباشد. ا  یآن م ادینوسان ز  یباز  باز    زانیدر م  یادیامر 
بگذارد بنابرا  قیدقت تحق یتواند رو یشود. که م یپراکنش امواج م  زانیم یجهت نرم ساز گریپردازش د  شیدو پ  دیبا  نیاثر 

بر رو  :ازکه عبارتند    (Chang, et al., 2021)  مییاعمال نما یزمان یسر ریتصاو یباز پراکنش امواج 
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 ( :Smoothing Processing) یمکان یساز نرم ای یمکان ماسک اعمال  :اول  مرحله

  نی انگیها بر اساس م  کسلیحذف پ  قیاز طر  ینرم ساز  نیشود ا یانجام م  ی( مکانیلترگذاری)ف یماسک نرم ساز  کی  ابتدا

قابل    نیدر گوگل ارث انج  reduceNeighborhoodتابع   قیماسک از طر  نی. اردیگ  یصورت م هیهمسا یها  کسلیاز پ یریگ

 انجام است.

 
 ریتصو یجهت نرم ساز ی : اعمال ماسک مکان 4 شکل

 : (temporal smoothing) یزمان ینرم ساز ای یاعمال ماسک زمان دوم: مرحله

بر ا برا  نکهیعالوه  امواج  برا  یمحصوالت مختلف متفاوت م  یباز پراکنش  پراکنش امواج  محصول در   کی  یباشد، باز 

 متفاوت است.  زیمختلف ن یزمانها

 

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

 ها  یژگیو   استخراج و   ی ساز مدلمراحل  
ها  یمدل منحن کی یو زمان یمکان  یها  یاعمال نرم ساز  از پس برنج مطابق  یزمان  یسر  یرشد برنج بر اساس داده 

به تار ینقطه منحن نیتر  نییشود. پا یم جادیا  10شکل  است که برنج   یخینقطه مربوط تار نیکاشت برنج و باالتر خیمربوط 

 (Chang, et al., 2021)  است. دهیرشد خود رس زانیبه حداکثر م
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 کامل رشد زمان تا کاشت مرحله در پراکنش باز زانیم ی منحن:  5 شکل

برنج نسبت به سا یمنحن  یبا بررس   به مزارع  پراکنش مربوط  باز   بیکه ضر  میرس  یم  جهینت  نیمحصوالت به ا ریباز 

برنج و تغ در مزارع  و ...(    یچا ،سیر)از جمله ذرت،    برنج ریمحصوالت غ ریآن در دوره رشد نسبت به سا راتییپراکنش امواج 

   (Phan, et al., 2018)  کند. یم یقابل توجه رییتغ
به رشد و چرخه محصوالت برنج، پنج و  با )مطابق شکل از مدل روند رشد برنج استخراج شده اس یژگیتوجه  ( که  12ت، 

 : مزارع کشت برنج استفاده شده است. در  ییپنج مدل جهت شناسا نیا قیاز تلف MB و ,BD، TI BVR,  ANBعبارتند از 

 شود. یارائه م یحاتیموارد توض  نیادامه در خصوص هر کدام از ا

 

 رشد برنج ی استخراج شده از منحن یها ی ژگی: و 6 شکل

(Chang, et al., 2021 Figure 6) 

 

1- Backscatter Difference (BD) اختالف باز پراکنش امواج : 

به سا  یها یژگیاز و یکی  نیا بارز برنج نسبت  ب یژگیو  نیباشد. در واقع ا یمحصوالت م ریمهم و  حداکثر  نیاختالف 

محصوالت    ریسا   شود. برنج نسبت به  یمقدار باز پراکنش را شامل م  باز پراکنش و حداقل )زمان کاشت( )زمان رشد کامل( مقدار
است.    یبزرگتر  BDاز    گرید به طور معن  بیضر  یعنیبرخوردار  برنج  پراکنش  بنابر ا  یم  رییتغ  یدار  یباز  تفاوت   نیکند. 
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ها  نیبازپراکنش ب برنج با محصوالت غ (BD)یزمان  یسر  یحداکثر و حداقل داده  برنج تفاوت قابل   ریدر طول فصل رشد 

)ب  یمالحظه ا  (Tian, et al., 2018) (Lasko, et al., 2018)  است(.  شتریدارد 

2- Time Interval (TI)رشد )دوره رشد(  ی: فاصله زمان 

به حساب م یژگیو کی زیرشد( محصوالت ن یرشد )فاصله زمان  دوره . هر محصول دوره رشد خاص خود را دیآ  یمهم 

 .شود یم شامل را بلوغ و رشد فصل  -3 یشیرو رشد -2کاشت، -1 بیترترشد برنج به   چرخه  (Shao, et al., 2001)   دارد.
نشان م  ییها تیموقع bو  a ،یانینقاط م  6با توجه به مدل رشد مطابق شکل  مقدار حداکثر و   نیانگیدهند که در آن م یرا 

هستند، همانطور  bو  a  یانیمربوط به نقطه م یها خیتار ،Tbو  Taشود.  یرشد برنج ظاهر م یحداقل کاهش رشد در منحن

نقطه م  نیب یانشود، تفاوت زم  یمشاهده م  12که در شکل    (TI) یزمان  فاصله  واقعدر    برنجرشد  یاز منحن  ،Tb-Ta یانیدو 
 (Chang, et al., 2021)  شود. یمناطق کشت برنج استفاده م صیتشخ  یاز پارامتر ها و مدلها  یکیبعنوان   یژگیو  نیاست. از ا

3- Backscatter Variation Rate (BVR): پراکنش باز راتییتغ نرخ 

  عتریسر  گرینسبت به محصوالت د  راتییتغ بیگذرد، ش یم  انهیاز م  یبازگشت  النگیس مقدار  که  یهنگام  برنج  محصول در

کشاورز یم .  ند یگو  یکنند( م یکه برگها شروع به باز شدن م  ی)زمان یدوره از رشد دوره پنجه زن نیبه ا  یباشد. در اصطالح 

نمود.   یرشد برنج م  ییشناسا یبرا یژگیو نیا از  توان استفاده 

 

 است شتریمحصوالت ب رینسبت به سا رنگ از نمودار( ی باز پراکنش در برنج )محدوده آب راتیی: محدوده نرخ تغ 7 شکل

(Chang, et al., 2021 Figure 6) 

4-  Average Normalized Backscatter (ANB): پراکنش باز نرمال  نیانگیم مقدار 

  یزمان  یسر  ریتصاو  یبرا  ،قرمز رنگ(  یمختلف نسبت به برنج )منحن  اهانیرشد گ  یباز پراکنش و منحن زانیم  6شکل   در
بدست آور  کینرمال هر    ریآورده شده است. اگر مقاد  1-نلیسنت   ری شود که برنج نسبت به سا  یمشاهده م میاز محصوالت را 

  یمنحن  ریباشد. سطح مساحت ز  شتریدر دوره رشد ب راتییتغ  ریهرچه مقاد  گرید  یاست. بعبارت یمقدار کمتر یمحصوالت دارا

بعنوان    تیخصوص  نیاز ا  (Chang, et al., 2021) نرمال کوچکتر است. مناطق    ییخاص جهت شناسا یها یژگیاز و  یکیهم 
نمود.   یکشت برنج م  توان استفاده 

5-  Maximum Backscatter (MB) پراکنش باز نقطه ممیماکز:مقدار 

نمود،  یبرا  یزمان  یسر  ریباز پراکنش تصاو یتوان از منحن یکه م ییها یژگیاز و گرید  یکی   با توجه به   برنج استخراج 

  ری محصوالت )غ  ریبرنج نسبت به سا  MBباشد.   یاست( م  دهیکه برنج به حداکثر رشد خود رس  ی)زمان  ممیمقدار ماکز 8شکل  
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پ -تا    14.5-  نیمربوط به برنج ب MB  انجام شده مقدار یشهایبا توجه به آزما  (Nguyen, et al., 2016)  است.  شتریب(  ازیاز 

 (Chang, et al., 2021)  بل محاسبه و برآورد شد.  یدس  16.0

 

بادام  ،ی ذرت به رنگ آببه رنگ قرمز،  محصوالت برنج یبرا ی زمان یسر ریباز پراکنش تصاو ممی: مقدار ماکز 8 شکل

 .ی سرخاب رنگ به ازیو پ اهیگندم به رنگ س ،به رنگ سبز ی نیزم

(Chang, et al., 2021 Figure 6) 
 

 ها:    یژگیبر و  یمبتن  ی ریگ میروش تصم  جادیا
  درصد 95  حدود احتمال با آن  اساس بر که  نمود ارائه یمدل  توان  یم آنها  یساز مدل  و فوق  یژگیو پنج  از  استفاده با

 استخراج مناسب  یمدلها از توان یم را فوق  یژگیو  پنج.  نمود کیتفک  برنج  ریغ مزارع  به نسبت  و  ییشناسا را  برنج کشت مزارع

  برنج کاشت  مناطق یریگ  میتصم  ساختار  کی  از  استفاده  با فوق  یها  یژگیو بیترک با  یبصورت  دیبا را یژگیو هر  سپس کرده،
 و ییشناسا  توان  یم  برنج ریغ  مزارع  به نسبت  را برنج  کشت  مزارع  ،یبند  طبقه  به ازین  بدون  روش  نیا با.  میکن  استخراج

 یها یژگیو عیشود که توز یمشاهده م 8توجه به شکل   با  .اند  شده یمدلساز و یطراح  لیذ  بصورت  مدل نیا.  نمود  استخراج

دو   ای  کیکند. اگر فقط  یبرنج را دشوار م  صیتشخ  لیدال  نیدارد. ا یبرنج همپوشان  ریمحصوالت غ  ریاستخراج شده برنج با سا
برخ  صیتشخ  یبرا یژگیو بعنوان برنج بصورت اشتباه طبقه بند ریاز محصوالت غ یاستفاده شود،  شوند.   یبرنج ممکن است 

غ  صیامر منجر به کاهش دقت تشخ نیا     (Chang, et al., 2021)شود.  یبرنج م  ریمزارع برنج از 

پنج و  یریگ  میروش تصم کیمطالعه  نیا نقشه   صیتشخ  یبرا MB , BVR , ANB , BD , TI یژگیبر اساس هر 
برنج را  یبردار به مدل ارائه شده داشته باشد   یژگیکه هر پنج و یمزارع دهد.  یم شنهادیپ از مزارع  با توجه  استخراج شده را 

انجام شده   یها  شیشود. با توجه به آزما یم  نییبرنج تع  ریمحصوالت بعنوان غ  ریشده و سا  یجزو مزارع کشت برنج طبقه بند

نت  گردد. یم ییو شناسا  نییتع ریز یریگ میتصم  تمیبرنج با الگور  صیساختار محدوده تشخ  قیتحق نیحاصل از ا  جهیدر واقع 

 شود.  یبرنج محسوب م ریمناطق برنج از غ صیبعنوان تشخ لیذ  دیبه شاه کل  دنیرس
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 .برنج کشت مناطق یی شناسا جهت ی بررس مورد یهایژگیو از شده استخراج مدل : 9 شکل

 :  یطبقه بند یها تمیالگور ریعملکرد مدل بدست آمده با سا یابیارز

 شد:   سهیمقا  گرید  یطبقه بند  تمیبا چهار الگور صیتشخ  جینتا ،یشنهادیعملکرد روش پ یابیارز یراب
    )DT)3 (qUINLAN, 1995) میدرخت تصم  تمیالگور

  )SVM)4 (Cortes, et al., 1995)  بانیبردار پشت نیماش  تمیالگور

  )KNN)5 (Mucherino, et al., 2009)  یگیهمسا  نیکترینزد  تمیالگور

 QDA)6(    (Santosh, et al., 2007)درجه دوم   زیتما  لیو تحل  هیتجز  تمیالگور

 هستند.   یطبقه بند یتحت نظارت برا یرپارامت ریغ  یریادگی  یروشها  KNNو   SVM  یها  تمیالگور

  یبند   میرا با تقس  یورود یکند و مجموعه داده ها یداده استنباط م یها  یژگیرا از و  یریگ میتصم  نیقوان  DT  تمیالگور

 کند.   یم  میتقس  یدسته ا یبه کالس ها  ،میتقس نیبر اساس قوان  یبازگشت
به دست آورد. ا یخوب  یتوان جداساز  یآن م قیسازد که از طر  یم  نقطهابر  کی SVM تمیالگور  نقطهابر  یعنی نیرا 

 نقطه آموزش داده در هر کالس دارد.   نیکتریفاصله را تا نزد  نیشتریساخته شده ب

  شی عارضه هدف را پ ،شود یم  نییفاصله تع یریکه بر اساس اندازه گ  هیطبقه همسا  نیکترینزد  افتنیبا    KNN  تمیالگور

برا  یریگ میاست که از سطح تصم یکننده آمار یطبقه بند  کی  QDAکند.  یم ینیب چند   ایدو   یریاندازه گ  یدرجه دوم 
 کند.   یکالس استفاده م

  یعن یدر نظر گرفته شود،  شیدر آزما  دیبا اسی، سه مقKNNو  DT،  SVM  یکننده ها یطبقه بند  یبرا ،نیعالوه بر ا

-crossبرنج با   صیارائه شده است. عملکرد تشخ  MATLAB نیماش یریادگی ابزار  جعبه توسط که درشت، وخوب، متوسط 

validation  5  در   متقابل( یبرابر )اعتبار سنجMATLAB  شد.  دییتأcross-validation  5  به پنج   ،برابر مجموعه داده را 

مانده به عنوان    یباق  یو قسمت ها  یآموزش یاز چهار قسمت به عنوان داده ها ،ها  شیکند. در آزما یم  میتقس یقسمت مساو

نتا ندیفرآ نیآزمون استفاده شد. ا  یداده ها به عنوان    تقسمت متفاو  کی  از بار  هر  ،به طور متوسط    جیپنج بار تکرار شد و 
 (Chang, et al., 2021)  استفاده شد.  شیآزما  یداده ها
 

 جینتا و   بحث
 را کشور  برنج  مقدار  نیشتریپردازد، استان مازندران است. استان مازندران بیم  برنج کشت  به  که یشمال استان نیترمهم

  استان  برخالف!  زییپا  یگرید  و  تابستان  یکی شود؛یم  پرداخته  برنج  کشت  به  بار  دو  انهیسال  ،یشمال  استان نیکند. در ایم نیتأم
بار در سال وجود دارد یاست که امکان کاشت برنج برا یاگونه  به  مازندران استان ییهوا و آب طیشرا الن،یگ  .دو 

 
3 -  decision tree 
4 - support vector machine 
5 - K-nearest neighbor 
6 - quadratic discriminant analysis 
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شد.   یگذار بیتقر یگوس یها عیآموزش استخراج و با استفاده از توز یبرنج ابتدا از داده ها  یها  یژگیو  ،مطالعه نیا در

 یداده ها ،تیشد. در نها  نییتع وطهمرب یژگیو عیاز توز  95 نانیبا توجه به فاصله اطم یژگیهر و  یریگ میتصم اریمع ،سپس

 مورد استفاده قرار گرفت.   یژگیبر و یبرنج مبتن  یریگ میروش تصم صیدقت تشخ  یابیارز  یبرا  شیآزما

 

 تمیالگور یدرست و صحت یابیارز

)  بازرشد برنج استخراج شده، از جمله اختالف  یها  یژگیبرنج از و صی، عملکرد تشخشیآزما  نیدر ا   ،( BDپراکنش امواج 

بر  میکرد  سهی( را مقاANBباز پراکنش ) نرمال  نیانگی( و مBVR)  پراکنش باز راتییتغ  نرخ  ،(TI) رشد یفاصله زمان . عالوه 
) یساز  هیشب یویسنار ،نیا  .میگرفت نظر در(  یو نزول  یدر دو حالت مدار )صعود را( VV  8  و  VH7شامل دو قطبش 

 رایز ،MB  یژگیقرار گرفت. )بجز و  یابیزمان ثابت مورد ارز  کی یفوق الذکر بصورت مجزا برا یها  یژگیاز و  کیابتدا هر 

 ها مناسب است. (    یژگیو ریاستفاده همزمان با سا  یبرا  یژگیو نیا

دهد.   ینشان م  یزمان یسر  ریاز تصاو  یدر حالت صعود  VHقطبش    یرا برا یتجرب  طیتحت شرا  صیتشخ  جینتا  1جدول  
  محاسبه شد.  12یختگیدرهم ر سیاز ماتر  )11(P.Aکننده   دیو دقت تول  )10(U.Aدقت کاربر   ،)O.A)9 یطبقه بند  یدقت کل

(Congalton, et al., 2001)   

 

نشاند  بیبه ترت O.Aو  U.A، P.A. یبا حالت مدار صعود VHقطبش  یبرا یشنهادیپ یها ی ژگیو صی: دقت تشخ 1 جدول

 .است ی دقت کاربر و دقت کل ،کننده دیدهنده دقت تول

 . میده  یبرنج را انجام م صیتشخ ،یبیترک یها  یژگیبرنج، در مرحله بعد با استفاده از و  ریغ صیبهبود عملکرد تشخ یبرا

 انجام شد، از جمله:  شیمرحله پنج آزما نیدر ا

   (BD) یژگیو  کی

  (TI, BD) یبیترک یژگیو دو

 (BD , TI , BVR) یبیترک  یژگیو سه

   (BD , TI , BVR , ANB) یبیترک یژگیو چهار

 (BD , TI , BVR , ANB , MB) یبیترک  یژگیپنج و هر

 

 

 

 

 
7  - Vertical transmit and horizontal receive 
8 - vertical transmit and vertical receive 
9 - overall accuracy 
10 - user accuracy 
11 - producer accuracy 
12 - confusion matrix 
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 ی ریگ جهینت 

به رشد برنج با استفاده از داده ها  یها یژگیبرنج بر اساس و  صیروش تشخ کی  ،مطالعه نیدر ا  یسر SAR  یمربوط 
Sentinel-1A  به رشد برنج شامل   یژگیشد. پنج و  شنهادیپ   شاتیآزما شد. یمعرف  MBو    BD، TI،  BVR، ANBمربوط 

ها   یژگیو ریاز سا  شتریب  O.A  ٪88.4با  TI  یژگیو  صیدهد که دقت تشخ  ینشان م یژگیو  کیانجام شده تنها با استفاده از 

 ت.اس
 یبیترک  بصورت برنج رشد به مربوط یژگیو 5  هر  از حتما یزمان مدل نیا  در عملکرد  نیبهترگردد جهت    یم شنهادیپ

 .شود  استفاده

نرم افزار    یم  قیتحق  نیا  یبرا از دو   یها  داده  نکهیا به  توجه با  یول. نمود  استفاده نیانج  ارث  گوگل ای SNAPتوان 

 صورت خام ریتصاو  یرو بر سامانه نیا  یها  داده در  ها پردازش شیپ  از  یاریبس و شده برهیکال نیانج  ارث گوگل در  موجود
  نی انج  ارث گوگل  از  گردد  یم  شنهادیپ ،یزمان  یسر  یها  داده ریتصاو ادیز اریبس  پردازش سرعت به  توجه با و  است، گرفته

 .شود  استفاده

 طیشرا  لیمتاسفانه به د دل قیتحق نیباشد. در ا یتر م قیبدست آمده دق  جیباشد نتا شتریها ب یریتعداد نمونه گ هرچه
 نبود.   یها نمونه ها به اندازه کاف تیاز محدود  یکرونا و بعض

  ری غ  محصوالت و منطقه هر  به  مربوط یاهیگ  یها  گونه  ریسا  دیبا  دقت،  نیباالتر  به  دنیرس و روش  نیا یساز  یبوم جهت

 .  رندیگ  قرار  ییشناسا و  یابیارز مورد  مجزا  بصورت  برنج،
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