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تفکیک اراضی زیرکشت برنج و سویا با استفاده از تصاویر ماهوارهای سنتینل  2در الگوهای کاشت
تابستانه جهت تحلیل تغییرات سطح زیرکشت دو محصول در چهار حوضه آبخیز استان گلستان
3

محمد دشتی مرویلی* ،1بهنام کامکار 2و حسین کاظمی

 1دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی ،گروه زراعت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان2 ،استاد گروه زراعت،
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان3 ،دانشیار گر وه زراعت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تاريخ دريافت 97/3/24 :؛ تاريخ پذيرش97/9/11 :

چکيده

1

سابقه و هدف :مناسب بودن آبوهوای استان گلستان برای تولید اغلب محصوالت کشاورزی باعث شده که اين
استان از نظر تولید محصوالت زراعی دارای تنوع بااليی باشد ،بهطوریکه اين استان دارای رتبههای نخست از نظر
سطح زيرکشت و تولید دانههای روغنی بهخصوص سويا در کشور است .اين پژوهش با هدف تخمین سطح زيرکشت
برنج و سويا در سطح چهار حوضه آبخیز در استان گلستان برای اولین بار با استفاده از تصاوير ماهواره سنتینل  2و با
استفاده از روشهای حداکثر احتمال ،حداقل فاصله از میانگین و فاصله ماهاالنوبی از زيرمجموعه روش طبقهبندی
نظارت شده بود.
مواد و روشها :بهمنظور شناسايی ،تفکیک و ارزيابی سطح زيرکشت دو محصول تابستانه برنج و سويا در سطح
مورد مطالعه ،از دو تصوير ماهواره سنتینل  2مربوط به ماههای مرداد و شهريور سال  1395استفاده شد .اين پژوهش
در سطح  4حوضه آبخیز زرينگل ،محمدآباد ،قرهسو و قرنآباد از استان گستان انجام شد .برای اين کار پس از دانلود
تصاوير الزم ازنظر زمانی و در سطح حوضههای مورد مطالعه اقدام به تصحیحات راديومتری ،اتمسفری و هندسی
روی تصاوير شد .پس از آن ترکیبات باندی ،ترکیبات رنگی ،موزايیک تصاوير و محاسبات باندی انجام شد و شاخص
گیاهی  NDVIجهت جداسازی پوششهای گیاهی از غیر پوشش و در نهايت نقشه کاربری اراضی و اليه زراعی
تولید شد .جهت ارزيابی صحت نتايج طبقهبندی ،نقشه تولیدشده با نقاط واقعیت زمینی ثبتشده از طريق  GPSمورد
بررسی قرار گرفت.
یافتهها :نتايج نشان داد که در سطح چهار حوضه ،سطح زيرکشت برنج نسبت به سالهای گذشته افزايش  25درصدی
داشته که با توجه به مصرف باالی آب در اين محصول در شرايط کنونی وضعیت آب استان میتواند بحران موجود را
تشديد نمايد .همچنین سطح زيرکشت محصول سويا که میتواند يک گیاه رقیب و جايگزين برای برنج باشد نسبت به
سالهای گذشته  13/80درصد کاهش يافته است .نتايج نشان داد که با توجه به ضريب کاپا (  )Kappa Coefficientو
* مسئول مکاتبهbehnam.kamkar@gmail.com :
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صحت کلی ( )Overall Accuracyبهترتیب معادل  92درصد و  95/5درصد ،روش طبقهبندی حداکثر احتمال
بهعنوان روش منتخب طبقهبندی در برنج انتخاب و سطح زيرکشت برنج تخمین زدهشده در اين روش معادل 32911
هکتار بود که در مقايسه با آمار جهاد کشاورزی (هکتار  )27839اريبی حدود  18درصد داشت .همچنین جهت تخمین
و برآورد سطح زيرکشت محصول سويا ضريب کاپا و صحت کلی روش طبقهبندی کمترين فاصله از میانگین با
باالترين دقت بهترتیب معادل  88درصد و  95/2درصد و میزان سطح زيرکشت سويا در اين روش  28359هکتار
تخمین زده شد که در مقايسه با آمار سازمان جهاد کشاورزی ( 25083هکتار) اريبی حدود  13درصد داشت.
نتیجهگیری :تصاوير ماهواره سنتینل  2از قابلیت بااليی برای تفکیک سريع اراضی و تهیه نقشه انواع محصوالت و
تعیین سطح زيرکشت محصوالت با دقت نسبتاً مناسب در مقیاس منطقهای برخوردار هستند .همچنین سطح زيرکشت
برنج نسبت به سالهای قبل افزايش و سطح زيرکشت سويا نسبت به سالهای قبل کاهش يافته است.
واژههای کلیدی :سطح زيرکشت ،ضريب کاپا ،طبقهبندی تصوير ،گلستان
مقدمه
مناسب بودن آبوهوای استان گلستان برای تولید

سويا  70هزار هکتار بوده است و در نقاط مختلف

اغلب محصوالت کشاورزی باعث شده که اين استان

استان گلستان از  52هزار هکتار در سال  1393به 36

از نظر تولید محصوالت زراعی دارای تنوع بااليی

هزار هکتار در سال  1394رسیده است که با تولید 65

باشد ،بهطوریکه در دانههای روغنی بهخصوص سويا

تا  70درصد دانه روغنی سويا رتبه نخست کشور را

و کلزا ،استان گلستان در کشور دارای رتبههای

در اين بخش دارد .کشت سويا در استان همیشه در

نخست از نظر سطح زيرکشت و تولید میباشد .از

رقابت با برنج بوده و متأسفانه سطح زيرکشت آن در

نظر تولید شلتوک نیز اين استان در مقام سوم قرار

سالهای اخیر رو به کاهش میباشد.

هزار هکتار گزارش شده است که سهم آن از کشت

میگیرد ( .)11برنج ( )Oryza sativa L.از

برآورد سطح زيرکشت محصوالت کشاورزی در

اصلیترين اقالم مورد نیاز کشور در سالهای اخیر

کشور معموالً از سه طريق تخمین کارشناسی ،برآورد

بهشمار میآيد و وسعت و پراکندگی آن در شمال

از طريق فهرستبرداری و استفاده از فناوریهای

کشور در مقايسه با مناطق ديگر بیشتر است ( .)24در

جديد از جمله سامانه اطالعات جغرافیايی و

اين بین سويا ( )Glycine max L.از قديمیترين

سنجشازدور انجام میگیرد که در ايران بهدست

گیاهان زراعی محسوب میشود ( )13و يکی از منابع

آوردن آمار مربوط به کشاورزی بیشتر از طريق

گیاهی يکساله مهم تولیدکننده روغن خوراکی و

کارشناسی و روشهای سنتی صورت میپذيرد.

پروتئین گیاهی هست که در بین گیاهان روغنی مقام

بررسیها نشان میدهد که اين روشها دارای

اول را داشته و حدود  50درصد تولید دانههای روغنی

خطاهای زيادی هستند ()24؛ بنابراين بهکارگیری

دنیا را به خود اختصاص داده است ( .)12بر اساس

روشهای دقیقتر و سريعتر برای کمک به

آمار سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان ،در سال

برنامهريزیهای کالن در حوزه کشاورزی ضروری

 1392سطح زيرکشت دانههای روغنی کشور 400
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است .بهرهگیری از دادههای ماهوارهای نهتنها

طبقهبندی شبکه عصبی با میانگین دقت کلی و ضريب

کاستیهای ناشی از خطای انسانی را کاهش میدهد

کاپا بهترتیب  86/81و  74/17درصد و روش حداکثر

بلکه میتواند در امر برنامهريزیهای مختلف در حیطه

احتمال با میانگین دقت کلی و کاپا بهترتیب 81/84

کشاورزی نیز کارگشا باشد .مسلم است که عدم نیاز به

درصد و  67/51درصد بهترتیب در اولويت دوم و

مراجعه مستمر به مزارع کشاورزی و انجام پرسش و

چهارم از بین  9اولويت قرار داشتند (.)21

پاسخ باعث کاهش در هر دو مورد هزينه و زمان

رحیمزادگان و پورغالم ( )1395در پژوهشی با عنوان

خواهد شد ( .)3احمدپور و همکاران ( )2011برای

تعیین سطح زيرکشت گیاه زعفران با استفاده از

طبقهبندی از تصاوير ماهوارهای  Landsat ETM+و

تصاوير لندست  8در شهرستان تربتحیدريه به اين

 IRS LISS IIIاز سه روش رايج در طبقهبندی

نتیجه رسیدند که روش طبقهبندی ماشینهای بردار

نظارتشده (روش حداقل فاصله از میانگین ،روش

پشتیبان باالترين ضرايب دقت را در تفکیک و تخمین

متوازیالسطوح و روش حداکثر احتمال) در منطقه

سطح زيرکشت زعفران داشته است ( .)17سعادت و

حفاظتشده گلول و سرانی خراسان شمالی انجام

همکاران ( )2011با استفاده از تصاوير لندست

دادند که نتیجه گرفتند روش حداکثر احتمال بیشترين

 ETM+کاربری زمین در حوضه سد گلستان در 3

میزان دقت را در طبقهبندی هر دو گروههای

تاريخ مجزا بررسی کردند .طبق نتايج ،تصاوير

ماهوارهای را دارد و در مقابل روش متوازیالسطوح

تابستانی برای نقشههای کاربری زمین اکثراً مناسباند

نیز کمترين دقت را در طبقهبندی گروههای تصاوير

( .)19ژانگ و همکاران ( )2017برای ارزيابی سطح

ماهوارهای در منطقه مورد مطالعه داشت ( .)2همچنین

زيرکشت محصوالت برنج ،سويا و ذرت از شاخص

فیروزینژاد و همکاران ( )2012با مقايسه الگوريتمهای

 NDVIدر تصاوير  MODISاستفاده نمودند و به اين

طبقهبندی نظارتنشده و نظارتشده در تهیه نقشه

نتیجه رسیدند که نقشههای پوشش گیاهی حاصل از

کاربری اراضی بیشهزارهای بهبهان دريافتند که نقشه

تصاوير با آمار ارائهشده از سازمان خواربار جهان ی

حاصل از طبقهبندی حداکثر احتمال با صحت کلی

( )FAOبرای برنج کمتر از  4/1درصد ،برای ذرت

 98/98و ضريب کاپای  0/98نسبت به طبقهبندی

کمتر از  6/1درصد و برای سويا  9درصد خطای

نظارتنشده از دقت باالتری برخوردار بود ( .)8احمد

نسبی داشتند ( .)23همچنین لی و همکاران ()2014

و کوجان ( )2013با استفاده از ماهواره Landsat 7

در پژوهشی ديگر شاخصهای پوشش گیاهی بهدست

طبقهبندی نظارتنشده را با حداکثر احتمال با هم

آمده از تصاوير لندست  )ETM+( 7با لندست 8

مقايسه کردند و نتیجه گرفت که حداکثر احتمال بهتر

( )OLI4مقايسه کردند ،طبق نتايج سنجنده OLI

از  ISO DATAاست ( .)1يوسفی و همکاران

پتانسیل بااليی در شناسايی پوشش گیاهی دارد (.)15

( )2011پژوهشی را با هدف تعیین بهترين روش

تاکنون تفکیک اراضی و تعیین سطح زيرکشت

طبقهبندی تصاوير سنجنده  ETM+از بین  9روش

محصوالت با استفاده از تصاوير ماهوارههای مختلف

طبقهبندی نظارتشده جهت استخراج نقشه کاربری

بهويژه لندست با تفکیک مکانی  30×30و قدرت

اراضی شهر نور انجام دادند .نتايج آنها نشان داد که

تفکیک زمانی  16روز صورت میگرفته است ولی در
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اين پژوهش برای اولین بار در استان از تصاوير

سطح زيرکشت برنج و سويا در سطح چهار حوضه

ماهوارهای سنتینل  2با قدرت تفکیک مکانی  10×10و

آبخیز استان گلستان با استفاده از تصاوير ماهوارهای

قدرت تفکیک زمانی  5روز که در تشخیص دقیق

سنتینل  2انجام شد تا از نتايج آن در برنامهريزیهای

مزارع بهدلیل اندازه پیکسل کوچکتر و بازه زمانی

مديريت منابع آب ،خاک ،الگوهای کشت و ساير

کوتاهتر در خصوص تصويربرداریهای نزديک به هم

استراتژیهای مديريتی استفاده شود.

در طی مراحل اوج سبزينگی و رشد محصوالت

مواد و روشها

استفاده گرديد که از نقاط قوت پژوهش حاضر است.

منطقه مورد مطالعه :اين پژوهش در سطح  4حوضه

اقلیم مناسب استان و قابلیتهايی که در خصوص

قرهسو ،زرينگل ،محمدآباد و قرنآباد از استان گستان

تولید محصوالت کشاورزی متنوع دارد و اطالع از

به مساحت  404891هکتار واقع در عرض جغرافیايی

وضعیت سطح زيرکشت محصوالت مختلف مانند

 36درجه و  58دقیقه تا  37درجه و  23دقیقه عرض

برنج و سويا که سطح زيرکشت بااليی دارند و دو

شمالی و  55درجه و  1دقیقه تا  54درجه و  33دقیقه

محصول همزمان ازنظر کشت میباشند ،به ارائه

طول شرقی انجام شد (شکل  .)1در اين  4حوضه،

برنامههای مديريتی کمک شايانی میکند .برنج مصرف

 285روستا و  7شهرستان (رامیان ،گنبدکاووس،

آب بااليی دارد و اثرات تخريبی بااليی روی ساختمان

آققال ،گرگان ،بندرترکمن ،کردکوی و علیآبادکتول)

خاک دارد و سطح زيرکشت آن همچنان رو به

واقعشده است که در بخش شمالی به دشت و نقاط

افزايش است .محصول سويا با توجه به مصرف آب

کمارتفاع و در بخش جنوبی به دامنهها و نقاط

کمتر ،فرسايش آبی کمتر ،توان تثبیت ازت و همچنین

مرتفعتر منتهی میشود .ارتفاع آن در پايینترين نقطه

اثرات مفید روی خصوصیات بیولوژيکی خاک

 13متر پايینتر و در باالترين نقطه  3221متر باالتر از

میتواند يک محصول مناسب و جايگزين برای گیاه

سطح دريا میباشد .سطح عمده حوضهها در جنوب

برنج باشد .گیاه سويا قابلیت کشت در اکثر مناطق

توسط جنگل پوشیده شده و در شمال آن ،دشت

استان را دارا است که متأسفانه در سالهای اخیر

آبرفتی با کاربری زراعی و مسکونی قرار دارد .در

بهدلیل کاهش درآمد آن نسبت به برنج شاهد کاهش

شکل  1موقعیت منطقه مورد مطالعه آورده شده است.

سطح زيرکشت آن در منطقه و استان هستیم.

استان گلستان با مصرف بیش از  76درصد منابع آب

محصوالت برنج و سويا نقش بهسزايی در تولید مواد

تجديدپذير در مرحله بحرانی قرار دارد .همچنین

غذايی در سطح منطقه ،استان و کشور دارند .بنابراين،

مصرف  90درصد آبهای زيرزمینی ،بیشترين آسیب

تحقیق و پژوهش در خصوص میزان سطح زيرکشت

را به منابع و سفرههای زيرزمینی استان وارد کرده

و مناطق زيرکشت آن میتواند با توجه به اينکه اين

است که در کنار حفر بیش از  38هزار چاه مجاز و

دو محصول تابستانه بوده و معموالً بهعنوان کشت دوم

غیرمجاز ،منابع آبی استان را دچار چالش جدی کرده

در منطقه و بهعنوان دو محصول رقیب مورد کشت و

است.

کار قرار میگیرند سبب افزايش آگاهی برای

روش کار :روش کار براساس چارت  2کامل توضیح

تصمیمگیریهای آتی سیاستگذاران و طراحان

داده شده است.

الگوهای کشت باشد .پژوهش حاضر بهمنظور تخمین
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. قرهسو و قرنآباد از استان گلستان، محمدآباد، چهار حوضه آبخیز زرینگل: منطقه مورد مطالعه-1 شکل
Figure 1. The study area: four watershed basins of Golestan province (Zaringol, Mohammad Abad, Qaresoo and Gharnabad).

. نمودار جریانی تعیین سطح زیرکشت برنج و سویا در سطح چهار حوضه از استان گلستان-2 شکل
Figure 2. Flow chart of determining the surface area of rice and soybeans in four basin watershed of Golestan province.
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جمعآوری دادهها (نمونههای تعلیمی) :در قسمت

 6باند از تفکیک مکانی  20متر و  3باند از تفکیک

بازديد میدانی در حوضه مورد مطالعه در تمامی

مکانی  60متر و عرض برداشت آن  290کیلومتر

حوضه  67مزرعه برنج و  80مزرعه سويا با استفاده از

است .ماهواره سنتینل  2با تفکیک مکانی  10متر و

 GPSمدل ) )Garmin 550ثبت مختصات شدند

همچنین تفکیک زمانی  5روز نسبت به برخی ديگر از

(شکل  )3و از تصاوير پايگاه گوگل ارث نیز برای

ماهوارههای در دسترس از کیفیت مکانی و زمانی

تشخیص بهتر عوارض موجود مانند مزارع کشاورزی،

مطلوبی برخوردار است .مشخصات باندهای مورد

منابع آبی ،جنگل ،باغات و دستسازهای بشر و

استفاده ماهواره سنتینل  2در جدول  1ارائه شده است.

مناطق شهری استفاده شد.

با توجه به قرارگیری محدوده مورد مطالعه در  4فريم

در بازه زمانی فصل رويش محصوالت مورد مطالعه

و تقويم زراعی کشت محصوالت برنج و سويا اخذ

در مردادماه  1395خورشیدی (برابر با ماههای جوالی

تصوير در دو زمان متفاوت و به فاصله  21روز از

و اوت  2016میالدی) اطالعات از مزارع ثبت شد.

همديگر صورت گرفت که بهترين تصوير برای

نقشه پراکنش نقاط تعلیمی در شکل  3ارائه شده است.

محصول برنج و همزمان با اوج رشد رويشی در تاريخ

تصاویر ماهوارهای :ماهواره سنتینل  2دارای  13باند

 1395/05/14و برای محصول سويا در تاريخ

در محدوده طیف مرئی ،مادونقرمز و مادونقرمز موج

 1395/06/04اخذ گرديد.

کوتاه است که  4باند آن از تفکیک مکانی  10متر،
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شکل  -3نقشه پراکنش نقاط تعلیمی (نقاط کنترل زمینی) برای مزارع برنج و سویا در سطح چهار حوضه زرینگل ،محمدآباد ،قرنآباد و
قرهسو در استان گلستان.
Figure 3. Training points (ground control points) distribution map for rice and soybean fields in Four
watershed basins of Golestan province (Zaringol, Mohammad Abad, Qaresoo and Gharnabad).
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جدول  -1مشخصات باندی ماهواره سنتینل .2
Table 1. Four spectral bands of Sentinel 2.

نام باند

شاخص باندی

تفکیک مکانی

طولموج

Band name

Band Index

Spatial resolution

Wavelength

B1

1

10

490

B2

2

10

560

B4

3

10

665

B8

7

10

482

پیشپردازش تصاویر :با توجه به اينکه پردازشهای

()1

هندسی ،راديومتری و اتمسفری تا حدود زيادی بر

RNIR  RRED
RNIR  RRED

NDVI 

روی تصاوير خام سنتینل صورت گرفته است ،در اين

که در آن NDVI ،شاخص تفاضل نرمال شده پوشش

پژوهش جهت تصحیح هندسی تصاوير تنها سیستم

گیاهی RNIR ،بازتاب در ناحیه مادونقرمز نزديک و

مختصات  WGS84 Zone40به آن معرفی و از

 RREDبازتاب در ناحیه قرمز است.

لحاظ راديومتری نیز درجه روشنايی

1

تصاوير

طبقهبندی نظارتشده برای تفکیک اراضی :در

بهصورت مجدد تغییر مقیاس 2داده شد .بنابراين برای

طبقهبندی نظارتشده ،از آنجا که هر کالسی از

بازيابی ارزش تصاوير الزم است ارزشهای آن بر

پديدهها دارای بازتاب تقريباً يکنواخت میباشند،

 10000تقسیم گردد تا بازه اعداد آن بین  0و  1قرار

میتوان با انتخاب نمونههای تعلیمی از هر کالس

گیرد .مقايسه رفتارهای طیفی پديدهها با الگوهای

خاص مناطق مشابهی را از کل تصوير ماهوارهای

مورد نظر نیز نشان میدهد که تصاوير تا حدود زيادی

استخراج نمود ( 14و  .)22اين روش موقعی امکانپذير

تصحیح اتمسفری شدهاند.

است که کاربر اطالعات کافی و مشخصی درباره منطقه
مورد مطالعه داشته باشد ( .)9در اين پژوهش با استفاده

پردازش

از عملیات میدانی و انتخاب نمونههای تعلیمی از مناطق

شاخص تفاضل نرمال شده پوشش گیاهی :در اين

آبی ،مسکونی ،شهری و اراضی کشاورزی و ثبت نقاط

پژوهش برای مشخص کردن محدودههای پوشش

با  GPSمدل گارمین  550جهت تهیه اليه کاربری

گیاهی و جمعآوری اطالعات اولیه شاخص پوشش

اراضی (شکل  4الف) و اليه زراعی (شکل  4ب)

گیاهی NDVI ،محاسبه شد .مقدار اين شاخص در

استفاده شد .از اطالعات سازمان جهاد کشاورزی ،مراکز

مرحله اوج رشد رويشی بهتر از ساير مراحل رشدی

خدمات جهاد کشاورزی ،تقويم زراعی منطقه ،نقاط

برآورد گرديد .مقادير باالی اين شاخص نشاندهنده

تعلیمی ثبتشده توسط  GPSو در نهايت تصاوير

افزايش تراکم پوشش گیاهی است ( 7و  .)4در رابطه

گوگل ارث جهت شناسايی مزارع برنج و سويا کمک

( ،)1نسبتهای باندی برای محاسبه اين شاخص

گرفته شد .در اين مطالعه از سه روش حداقل فاصله از

آورده شده است.

میانگین ،حداکثر احتمال و فاصله ماهاالنوبی برای
طبقهبندی نظارتشده استفاده شد.

1- Reflectance
2- Rescale
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روش حداقل فاصله از میانگین :روشی است که پس

پیکسل طبقهبندینشده با پیکسلهای میانگین مقايسه

از تعیین مقادير میانگین طیفی در هر باند ،با مشخص

شده و سپس پیکسل موردنظر به کالسی اختصاص

شدن پیکسلی که میانگین ارزش طیفی نمونههای

میيابد که کمترين فاصله با میانگین را دارد (.)18

تعلیمی هر طبقه را به خود اختصاص داده ،فاصله هر

شکل ( -4الف) نقشه کاربری اراضی و (ب) نقشه کاربری زراعی و کشاورزی.
Figure 4. (A) Land use and (B) Agricultural land map.

روش حداکثر احتمال :در اين روش میزان کمی

بیان ديگر برای بررسی نحوه توزيع ارزشهای طیفی

واريانس و همبستگی ارزشهای طیفی باندهای

و احتمال آماری ارتباط يک پیکسل با يکی از

مختلف برای مناطق نمونهبرداری محاسبه و از همین

گروههای ن مونه از ماتريکس واريانس و بردار میانگین

خاصیت برای ارتباط يک پیکسل طبقهبندینشده به

که خود واريانس و همبستگی ارزشهای طیفی را

يکی از گروهها يا نمونههای طیفی استفاده میشود ،به

تعريف میکنند ،استفاده میشود (.)25
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روش فاصله ماهاالنوبی :بر پايه پارامترهای آماری

اندازه نمیگیرد بنابراين طبقهبندیها را بسیار سريع

مانند میانگین ،واريانس و غیره است .اين روش مشابه

انجام میدهد.

روش حداکثر احتمال ،با اين تفاوت که کوواريانس را
جدول  -2شدت توافق ضریب کاپا (.)16
Table 2. Intensity of kappa Agreement (16).

مقدار کاپا

سطح توافق

Value of Kappa

Level of Agreement

0-20

بدون توافق
None

حداقل

21-39

Minimal

ضعیف

40-59

Weak

متوسط

60-79

Moderate

قوی

80-90

Strong

تقريباً کامل

Above.90

Almost Perfect

 56نمونه و نمونههای اعتبارسنجی  24نمونه است).

صحتسنجی نقشهها :صحتسنجی بدين معناست

1

2

که بعد از انجام طبقهبندی نظارتشده ،تعیین دقت

از پارامترهای ضريب کاپا و صحت کلی برای

تصاوير امری کامالً ضروری است ،زيرا دقت بیانگر

برآورد اعتبارسنجی نقشههای طبقهبندیشده استفاده شد

آن است که نقشه حاصل از عمل طبقهبندی تا چه

( .)16صحت کلی دقت را براساس نسبت پیکسلهای

میزان با واقعیت زمینی مطابقت دارد .پس هرچه قدر

طبقهبندیشده صحیح به جمع کل پیکسلهای معلوم

میزان دقت طبقهبندی بیشتر باشد ،نشاندهنده آن

محاسبه میکند ،اما ضريب کاپا صحت طبقهبندی را

است که نقشه طبقهبندیشده تفاوت کمتری با واقعیت

نسبت به يک طبقهبندی کامالً تصادفی محاسبه

زمینی دارد ( .)17در اين پژوهش برای ارزيابی دقت

میکند .بهعبارت ديگر ،ضريب کاپا میزان دقت را

نتايج طبقهبندی ،روش اعتبارسنجی مستقل بهکار

براساس تمامی پیکسلهايی که درست و غلط

گرفته شد بهدلیل اينکه نمونههای آموزشی مستقل از

طبقهبندی شدهاند محاسبه مینمايد .در اين مرحله

نمونههای اعتبارسنجی مورد استفاده قرار گرفتند

دقت روشهای طبقهبندی حداقل فاصله از میانگین،

(تعداد نقاط آموزشی برای محصول برنج  45نمونه و

فاصله ماهاالنوبی و حداکثر احتمال برای هر گیاه

نمونههای اعتبارسنجی  20نمونه و برای محصول

مورد ارزيابی قرار گرفتند.

سويا تعداد نقاط آموزشی تعداد نمونههای آموزشی

1- Kappa Coefficient
2- Overall Accuracy
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نتایج و بحث
نتايج طبقهبندی و ضرايب کاپا و صحت کلی برای

برای محصول برنج ،روش طبقهبندی حداکثر احتمال
و برای محصول سويا روش حداقل فاصله از میانگین

دو محصول برنج و سويا با سه روش فاصله

باالترين دقت را داشتهاند.

ماهاالنوبی ،حداکثر احتمال و حداقل فاصله از
میانگین در جدول  3آورده شده است .بر اين اساس
جدول  -3ضرایب کاپا و صحت کلی سه روش طبقهبندی نظارتشده برای تفکیک مزارع برنج و سویا.
Table 3. Kappa coefficient and overall accuracy coefficient for three methods of supervised classification with
the aim of rice and soybean fields detection.
روش طبقهبندی
Classification method

حداقل فاصله از میانگین

حداکثر احتمال

فاصله ماهاالنوبی

محصول

Minimum distance from the Average

Maximum likelihood

Mahalanobi distance

the product

صحت کلی

ضريب کاپا

صحت کلی

ضريب کاپا

General
accuracy

Kappa coefficient

General
accuracy

Kappa
coefficient

General
accuracy

Kappa
coefficient

صحت کلی

96.8

0.6292

99.5

0.9291

92.2

0.8647

95.2

0.88

95.7

0.8487

92.5

0.7535

ضريب کاپا

برنج
Rice

سويا
Soybean

باالترين ضريب کاپا برای جداسازی مزارع برنج

زيرکشت سويا در روش طبقهبندی حداقل فاصله از

مربوط به روش طبقهبندی حداکثر احتمال (92/91

میانگین بهمیزان  28359هکتار برآورد گرديد که

درصد) میباشد که با توجه به جدول  2در طبقه

کمترين خطای نسبی ( )%13را نسبت به ساير

تقريباً کامل قرار میگیرد .همچنین برای جداسازی

روشهای طبقهبندی دارا میباشد .افزايش درصد

مزارع سويا باالترين ضريب کاپا مربوط به روش

خطای نسبی میتواند بهدلیل اين باشد که منبع آمار

حداقل فاصله از میانگین ( 88درصد) میباشد که با

ارائهشده از سوی سازمانهای جهاد کشاورزی تقريبی

توجه به جدول  2در طبقه قوی قرار میگیرد.

است و براساس آمار توزيع کود و ساير نهادهها در
مراکز خدمات تعیین میشود.

سطح زيرکشت برآورد شده محصوالت برنج و
سويا به روشهای مختلف طبقهبندی به همراه آمار

آمار دقیق سطح زيرکشت محصول برنج نیز

ثبتشده سطح زيرکشت مربوط به سال  1395توسط

بهدلیل حساسیت آمار اين گیاه از نظر مصرف آب

سازمان جهاد کشاورزی در جدول  4ارائه شده است.

بهروشنی بیان نمیشود؛ بنابراين آمار بهدست آمده طی

طبق اطالعات مندرج در جدول  ،4سطح زيرکشت

اين پژوهش با توجه به همخوانی آن با نقشههای

برنج در روش طبقهبندی حداکثر احتمال بهمیزان

پراکنش چاهها و کشاورزان دارای نسق و همچنین با

 32911هکتار میباشد که کمترين خطای نسبی

توجه به بازديدهای مکرر میدانی صورت گرفته در

( )%18را نسبت به روشهای ديگر طبقهبندی دارا

منطقه میتواند قابل استناد باشد .پراکنش مناسب

میباشد .همچنین براساس نتايج طبقهبندی ،سطح

نقاط ،تعداد کافی نقاط و نمونههای تعلیمی و همچنین
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استفاده از ماهواره مناسب (سنتینل  )2برای اولین بار

منجر به افزايش ضريب کاپا و کاهش خطای نسبی در

در اين استان از نقاط قوت پژوهش حاضر است که

اين روشهای طبقهبندی گرديده است.
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شکل  -5نقشه تفکیک مزارع برنج و سویا بر اساس روش طبقهبندی نظارتشده (حداکثر احتمال و حداقل فاصله از میانگین بهترتیب
برای برنج و سویا) در سطح چهار حوضه زرینگل ،محمدآباد ،قرهسو و قرنآباد استان گلستان.
Figure 5. Rice and soybean detected fields based on selected supervised classification methods (maximum
likelihood and Minimum distance from the average for rice and soybean, respectively) in four watershed
basins of Golestan province (Zaringol, Mohammad Abad, Qaresoo and Gharnabad).

جدول  -4مساحت سطح زیرکشت برنج و سویا در سطح چهار حوضه زرینگل ،محمدآباد ،قرنآباد و قرهسو براساس روشهای
مختلف طبقهبندی.
Table 4. Cultivation area for rice and soybean in four watershed basins of Golestan province (Zaringol,
Mohammad Abad, Qaresoo and Gharnabad) using different supervised classification methods.
درصد خطای نسبی

آمار سطح زيرکشت منطقه سال 1395

حداکثر احتمال

فاصله ماهاالنوبی

حداقل فاصله از میانگین

Maximum
likelihood

Mahalanobi
distance

Minimum distance
from the average

Crop

15849

9731

برنج

68742

28359

Relative error
percentage

cultivation area in 2016

%18

27839

32911

%13

25083

65120

نوع محصول

Rice

سويا
Soybean

براساس نقشههای بهدست آمده از منطقه مورد

سطح زيرکشت هر شهرستان ،گرگان با باالترين سطح

مطالعه ،از مجموع  32911هکتار سطح زيرکشت

زيرکشت بهمیزان  ،13297/30آققال بهمیزان ،11758

برنج ،سهم حوضههای قرهسو ،محمدآباد ،زرينگل و

علیآباد بهمیزان  ،3379/21کردکوی بهمیزان ،2924/72

قرنآباد بهترتیب برابر ،5624/85 ،7655 ،15332/23

گنبد بهمیزان  ،729/14بندرترکمن بهمیزان  555/82و

 4210/33هکتار برآورد گرديد .همچنین در خصوص

رامیان بهمیزان  267/17هکتار برآورد در رتبههای
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مختلف قرار گرفتند .بررسی نقشه پراکنش مکانی

هر ساله افزايش سطح زيرکشت برنج در استان

چاههای آب مجاز و کشاورزان دارای نسق (شکل )6

گلستان اتفاق میافتد .همچنین در قسمت شمال

و دارای مجوز برداشت آب جهت کشت برنج در کنار

حوضه مطالعاتی (شهرستان آققال) تعداد چاههای

نقشههای سطح زيرکشت برنج بهدست آمده از

مجاز و کشاورزان دارای نسق و دارای مجوز برداشت

تصاوير ماهوارهای (شکل  )5نشان داد در اکثر مناطقی

آب بسیار کم است و کشت محصول برنج با توجه به

که چاههای مجاز وجود داشته کشت برنج صورت

نیاز آبی باالی اين گیاه توصیه نمیشود ،ولی بهدلیل

گرفته است .با اين تفاوت که براساس آمار چاههای

استفاده و دسترسی آسان به منابع آبهای سطحی

مجاز و کشاورزان دارای نسق ( ،)20آمار سطح

(گرگانرود) و حفر چاههای غیرمجاز ،کشاورزان به

زيرکشت برنج میبايست يکچهارم آمار تخمین

کشت اين محصول مبادرت نمودهاند تا جايی که در

زدهشده باشد ،در صورتیکه بهدلیل حفر چاههای

برخی سالها بهدلیل کمبود آب محصول آنها قبل از

غیرمجاز و برداشت بیرويه از آبهای سطحی

مراحل برداشت خشکشده و از بین میرود.
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شکل  -6نقشه پراکنش چاههای مجاز.
Figure 6. Permitted well distribution map.

نقشههای مستخرج از تصاوير ماهوارهای اين

گرديد .همچنین در خصوص سطح زيرکشت هر

پژوهش موارد فوق را تأيید مینمايد (شکل .)5

شهرستان ،گرگان بیشترين سطح زيرکشت را بهمیزان

همچنین براساس نقشههای بهدست آمده از منطقه

 10144/87به خود اختصاص داده و پس از آن

مورد مطالعه کل سطح زيرکشت سويا بهمیزان 28359

علیآباد بهمیزان  ،8378/51کردکوی بهمیزان ،4670

هکتار است که بیشترين مساحت مربوط به حوضه

آققال بهمیزان  ،2792/73رامیان بهمیزان ،2226/30

قرهسو ( 12750/93هکتار) است .سطح زيرکشت سه

بندرترکمن بهمیزان  107/87و گنبد بهمیزان  65هکتار

حوضه زرينگل ،محمدآباد و قرنآباد بهترتیب معادل

در رتبههای بعدی قرار گرفتند .براساس نقشههای

 4657/32 ،7679/19و  3271/59هکتار برآورد

بهدست آمده ،بیشتر مزارع زيرکشت سويا در
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قسمتهای مرکزی و غربی استان پراکنش يافتهاند

منطقه کشت میشود .البته مواردی ديگر مانند

(شکل  .)5مناطق جنوبغربی و جنوبشرقی نیز

دسترسی آسان به آبهای سطحی و حفر چاههای

کمترين سطح زير کشت سويا را دارا هستند که با

غیرمجاز و همچنین تولید ارقام زودرس و کاهش

نتايج پژوهشهای بنیعقیل و همکاران ()1394

دوره کاشت و فروش آسانتر محصول میتواند از

همخوانی دارد ( .)5براساس اين پژوهش ،توزيع

داليل افزايش سطح زيرکشت اين محصول باشد.

جغرافیايی احتمال وقوع دمای مناسب طی سبز شدن

ضريب کاپای باالی طبقهبندی در اين روش میتواند

و دوره رشد ،بیشتر مناطق مرکزی و بخشهايی از

مربوط به پراکنش مناسب و تعداد کافی نمونههای

غرب استان را برای تولید اين گیاه مطلوب دانسته و

تعلیمی و همچنین تا حدودی عدم تطابق دوره کاشت

قسمتهای جنوبشرقی و جنوبغربی کمترين

محصول با ساير محصوالت باشد که کاهش خطاهای

مطلوبیت را نشان دادهاند .

طیفی را به همراه دارد.

روند سطح زيرکشت محصول برنج در کل حوضه

در اين پژوهش همچنین جهت تفکیک و برآورد

مورد مطالعه با توجه به درآمد حاصل از يک هکتار از

سطح زيرکشت محصول سويا در سطح منطقه مورد

اين محصول نسبت با ساير محصوالت و همچنین

مطالعه از سه روش طبقهبندی نظارتشده استفاده

دسترسی آسان به منابع آبهای سطحی رو به افزايش

گرديد که در بین آنها روش طبقهبندی حداقل فاصله

و در سال  94افزايش  25درصدی داشته است.

از میانگین با ضريب کاپای  88درصد بیشترين دقت

همچنین در خصوص سطح زيرکشت سويا نسبت به

را داشته است .ضريب کاپای باالی اين طبقهبندی نیز

سالهای گذشته روند کاهشی داشته و نسبت به سال

میتواند ناشی از پراکنش و تعداد مناسب نمونههای

 94کاهش  13/80درصدی داشته است که داليل اين

تعلیمی باشد .همچنین اين محصول آخرين کشت

کاهش عالوه بر اختالف درآمد ناشی از يک هکتار

منطقه بوده و اختالطی با ديگر محصوالت ندارد و با

سويا در مقايسه با برنج به عواملی مانند کاهش

حداقل تداخل طیفی از امکان تفکیک مناسبی

بارندگی ،افزايش شوری و گرانی نهادههای مرتبط

بر خوردار است .نتايج نشان داد که تصاوير ماهوارهای

است.

از قابلیت بااليی برای تفکیک محصوالت زراعی ،تهیه

روش حداکثر احتمال با ضريب کاپای  92درصد

نقشه انواع محصوالت در منطقه و تعیین سطح زيرکشت

بیشترين دقت را داشته است و نتايج طبقهبندی

با دقت مناسب در مقیاس منطقهای برخوردارند .امروزه

بیانگر افزايش سطح زيرکشت اين محصول در مقايسه

در بسیاری از بخشها کاربرد تصاوير ماهوارهای نهتنها

با سال گذشته است که با توجه به معضل آب در

هزينه چندانی ندارد ،بلکه امتیازات آن به حدی است

سالهای اخیر جای تأمل دارد .داليل افزايش سطح

که هزينه خريد دادهها در مقابل سرعت انجام کار،

زيرکشت اين محصول میتواند در درجه اول به

دقت و حجم اطالعات بهدست آمده ناچیز است.

قیمت تمامشده اين محصول ( 20تا  25میلیون تومان

نتايج اين پژوهش نشان داد که روش طبقهبندی

در هکتار بر مبنای قیمتگذاری سال  )94نسبت به

حداکثر احتمال باالترين دقت را نسبت به دو روش

ساير محصوالت بهويژه محصول سويا با قیمت

حداقل فاصله از میانگین و فاصله ماهاالنوبی دارد که

تمامشده  3تا  4میلیون تومان در هکتار بر مبنای

با نتايج پژوهش احمدپور و همکاران (،)2011

قیمتگذاری سال  94مربوط شود که همزمان با آن در

فیروزینژاد و همکاران ( )2012و احمد و کوجان
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( )2013همخوانی دارد ( 2 ،1و  .)8نتايج اين پژوهش

زمانی  5روزه آن است که در طی دوره پايش و

نشان داد که سطح زيرکشت محصول برنج طی

تفکیک مزارع در اين فاصله معموالً عبور از يک فاز

سالهای اخیر روند افزايشی و سطح زيرکشت

رويشی به فاز ديگر و يا تغییرات اساسی در وضعیت

محصول سويا روند کاهشی داشته است که با آمار

رشد گیاه و بازتابش امواج را نخواهیم داشت و امکان

جهاد کشاورزی در سال آماری  93-94مطابقت دارد.

تفکیک و جداسازی مزارع بهتر صورت میگیرد.

اين اطالعات میتوانند برای برنامهريزیهای کالن
منطقهای در قالب مصرف بهینه آب ،تدوين الگوی

نتيجهگيري کلی
تصاوير ماهواره سنتینل  2بهدلیل تفکیک مکانی

مفید باشند .کاهش هزينه آماربرداریها و دقت تعیین

باال و تفکیک زمانی  5روزه از قابلیت بااليی برای

حدود مزارع و انطباق نقشهای خروجی با خدمات و

تفکیک سريع اراضی و تهیه نقشه انواع محصوالت و

امکانات میتواند در سیاستگزاریهای بخش

تعیین سطح زيرکشت محصوالت با دقت نسبتاً

کشارزی بسیار کارآمد باشد .نتايج اين پژوهش به

مناسب در مقیاس منطقهای برخوردار هستند .همچنین

وضوح نشان داد که گسترش کشت برنج در الگوهای

سطح زيرکشت برنج نسبت به سالهای قبل افزايش و

کشت استان گلستان زنگ خطری برای منابع رو به

نسبت به سال  94افزايش  25درصدی داشته و میزان

کاهش آب در اين استان خواهد بود که نیاز به تأمل

سطح زيرکشت سويا نسبت به سنوات گذشته روند

بیشتر دارد .همچنین کاهش سطح زيرکشت سويا در

کاهشی داشته که اين کاهش سطح زيرکشت سويا

استانی که رتبه اول کشت سويا در کشور را بر عهده

میتواند داليل متفاوتی داشته باشد .اولین دلیل کاهش

دارد ،بايد با حساسیت دنبال شود .اين خروجیها،

سطح زيرکشت میتواند ناشی از اختالف درآمد

خروجیهای ارزشمند تصاوير ماهواره هستند که

حاصل از يک هکتار محصول سويا در برابر درآمد

میتوان از آنها برای روشنسازی دقت و صحت آمار

حاصل از يک هکتار برنج باشد .دومین دلیل کاهش

ارائه شده توسط سازمانهای مختلف استفاده کرد.

سطح زيرکشت سويا میتواند به عارضه عدم

استفاده از فناوری سنجش از دور ضمن سرعت

غالفبندی اين محصول در برخی از مناطق و کوتاه

بخشیدن به اخذ اطالعات منطقهای ،تأثیر بهسزايی در

شدن فصل رشد آن در کشت تابستانه بازگردد.

کاهش هزينهها و زمان خواهد داشت .ماهواره سنتینل

سومین دلیل کاهش سطح زيرکشت سويا به مسائلی

 2از تفکیک مکانی  10متر برخوردار است بهطوریکه

مانند کاهش میزان بارندگی ،وابستگی بیشتر به منابع

مزارع با مساحت  100مترمربع قابلتشخیص و

آب زيرزمینی ،گرانی منابع آب و ساير نهادهها و

تفکیک میباشند .اين نوع ماهوارهها برای اراضی

مشکالتی که کشاورزان با وجود خريد تضمینی

کشاورزی اين استان که اکثراً مساحتهايی کوچکی

محصول در خصوص نحوه دريافت پول خود دارند،

دارند دارای مزيت عمدهای نسبت به ساير ماهوارهها

مرتبط میباشد .سطح زيرکشت سويا نسبت به

بهخصوص لندست ( 8با تفکیک مکانی  30متر)

سالهای قبل کاهش و نسبت به سال  94کاهش

است .همچنین از ديگر مزايای اين ماهواره تفکیک

 13/80درصدی داشته است.

کشت و پیشبینی تولید و ساير خدمات حمايتی بسیار
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Abstract6
Background and Objectives: In Golestan province, the suitability of climatic condition to produce
most of the agricultural products has led to high diversity in crop production, so this province has the
first rank in terms of cultivating and producing oilseeds, especially soybean, in Iran. This research
was carried out at four major watershed basins of Golestan province, Mohammad Abad, Qaresoo,
Zaringol, and Gharnabad. This study was aimed to estimate the area under rice- and soybeanscultivation in the aforementioned watershed basins. For this, Sentinel2 satellite images were used for
the first time using different supervised classification methods (Maximum likelihood, the minimum
distance of average and the Mahalanobis distance).
Materials and Methods: In this study, two Sentinel-2 satellite images of August and September of
2016 were used to identify, detect and evaluate the cultivated area of rice and soybean as two
summer crops. This research was carried out at four watershed basins of Golestan Province
(Mohammad Abad, Qaresoo, Zaringol, and Gharnabad). Radiometric, atmospheric, and geometric
corrections were made after downloading the images of the study area. Then, band compounds,
pseudo-color combinations, image mosaics and rational band calculations were carried out, and the
NDVI vegetation index was used to detect vegetation cover from other land uses, and finally, a land
use map and crop layer was produced.
Results: Results of this study showed that the soybean cultivation area which is an alternative plant
for rice in summer cropping, has decreased compared to past years. In the present study, two
Sentinel-2 satellite images of August and September of 2016 were used to identify, detect and
evaluate the cultivated area of rice and soybean as two summer crops in four watershed basins of
Golestan province. To compare the outputs of the three classification methods, training and test
samples were used. In order to evaluate the accuracy of the classification results, the generated map
was analyzed using the GPS-registered ground control point .The Maximum likelihood classification
with kappa coefficient and overall accuracy of 92% and 95.5% was selected as the superior method
for rice. In this method, the rice cultivation area was estimated 32911 hectares with an 18% bias
compared to the Agricultural Jihad statistics (27839 hectares). Whereas for soybean, the minimum
distance method with kappa coefficient and the overall accuracy of 88% and 95.2% was selected as a
superior classification method. Based on the results, the soybean cultivation area was estimated as
28359 hectares, with a bias of 13%, compared to the Agricultural Jihad statistics (25083 hectares).
Conclusion: Sentinel2 satellite images have a high potential for quick land detection and providing
crops cultivation area maps in a regional scale. Also, the rice cultivation area has been increased
compared to past years, while has been decreased for soybean.
Keywords: Cultivated area, Golestan Province, Image classification, Kappa coefficient
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