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چکیده
کسب آگاهي و دانش در رابطه با الگوي کشت و سطح زير کشت نقش مهمي را در مديريت اراضي کشاورزي و برآورد میزان تولید
خالص ايفا ميکند .ترکیب نتايج حاصل از مشاهدات و اندازهگیريهاي زمیني با دادههاي سنجش از دور ميتواند نقشههاي بههنگام از
سطح زير کشت محصوالت ار ائه نمايد .اين امر براي تعريف واحدهاي مديريت و رسیدن به اطالعات د قیق مورد نیاز کشاورزان و برنامه
ريزان ارزشمند است .اکثر روش هاي مورد استفاده به منظور تفکیک محصوالت کشاورزي ،در مواردي که الگوي کشت محصوالت مختلف
مانند گندم و جو ،شباهت زيادي داشته باشند ،عملکردي مناسبي ندارند .لذا هدف از اين مقاله ارائه روش طبقه بندي مبتني بر يادگیري
عمیق بر روي تصاوير سري زماني ماهوارهاي براي تولی د نقشه سطح زير کشت دقیق انواع محصوالت کشاورزي با شباهت فنولوژيکي باال
ميباشد .به اين منظور تصاوير سري زماني ماهواره  Landsat8بر اساس تقويم زراعي منطقه انتخاب شدند .با استفاده از شاخص تفاضلي
نرمال شده پوشش گیاهي ) (NDVIبصورت سري زماني و يک مجموعه داده آموزشي از مزارع کشاورزي مختلف ،از شبکه عصبي
کانولوشني ) (CNNبراي تولید خودکار نقشه محصول در منطقه چناران واقع در استان خراسان شمالي استفاده شد .جهت تفکیک
محصوالت در اين مطالعه ،از تلفیق طبقه بندي نظارت شده و تصحیح بصري استفاده شده است .به منظور برآورد صحت نتايج ،نقشههاي
تولید شده با نقاط کنترل زمیني بررسي شد و ضريب کاپا و دقت کلي محاسبه شد .نتايج نشان داد که استفاده از دادههاي سريزماني
ماهواره اي کارايي بااليي براي شناسايي و تفکیک انواع محصوالت کشاورزي دارند .همچنین روش طبقهبندي ارائه شده مبتني بر شبکه
عصبي کانولوشني با دقت کلي  95.76دقت باالتري نسبت به ساير روشهاي مرسوم از جمله روشهاي جنگل تصادفي (دقت کلي:
 ،)89.85ماشین بردار پشتیبان (دقت کلي ،)88.78 :شبکه عصبي پرسپترون (دقت کلي )85.75 :و  Kنزديکترين همسايگي (دقت کلي:
 ،)89.60در تفکیک و شناسايي محصوالت کشاورزي دارد .اين اطالعات براي برنامهريزيهـاي کالن منطقهاي در قالب تدوين الگوي
کشت ،تعیین میزان نیاز کشور به واردات محصوالت کشاورزي ،برنامه ريزي جهت توسعه صادرات محصوالت کشاورزي مازاد بر نیاز کشور و
توسعه مکانیزاسیون در سطح کالن مديريتي بسیار مفید ميباشند.
واژگان کلیدی :تفکیک محصوالت کشاورزي ،سنجش از دور ،Landsat8 ،شاخص تفاضلي نرمال شده) (NDVIشبکه عصبي کانولوشني)(CNN
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ارائه روش طبقه بندی مبتنی بر یادگیری عمیق در تفکیک انواع محصوالت

مقاله پژوهشي  -ارائه روش طبقه بندي مبتني بر يادگیري عمیق در تفکیک انواع محصوالت کشاورزي ...

 -1مقدمه
امروزه يکي از بزرگترين مشکالت پیش روي انسانها
رشد فزايندهي جمعیت و به تبع آن کمبود منابع در
دسترس جهت رفع نیازهاي اساسي انسانها ميباشد .به
منظور نظارت بر مشکل کمبود مواد غذايي ،تصمیمگیران و
برنامهريزان نیاز به کسب آگاهي و اطالعات به روز از کمیت،
کیفیت ،نوع ،نحوه پراکنش و سطح زير کشت محصوالت
کشاورزي دارند .بنابراين برنامهريزي و مديريت کشاورزي در
مقیاس محلي و منطقهاي نیازمند کسب آگاهي از نحوه
توزيع انواع محصوالت کشاورزي و سطح زير کشت آنها مي
باشد .در همین راستا ،تهیه نقشه نوع و سطح زير کشت
محصوالت زراعي داراي اهمیت فراواني ميباشد[ .]1ايران از
جمله کشورهايي است که به علت موقعیت جغرافیايي و آب
و هوايي ،داراي زمینهاي مستعد کشاورزي ميباشد ،به
طوري که سهم کشاورزي در اقتصاد کشور  31درصد مي
باشد .طي سالها چگونگي برآورد سطح زير کشت
محصوالت عمده در مناطق مختلف همواره مورد بحث
کارشناسان بوده است .از گذشته تا کنون از روشهاي
مختلفي براي اين کار استفاده ميشد که همه اين روشها
زمانبر و پرهزينه بودند و دقت پايیني داشتند[ .]2بنابراين
تکنیک هاي سنجش از دوري با توجه به پتانسیل بااليشان
براي شناسايي و تفکیک محصوالت کشاورزي روي کار
آمدند .استفاده از دادههـاي سـنجش از دور بـه دلیـل
داشـتن ويژگيهايي مانند ،چند زمانه بودن ،چنـد طیفـي
بودن ،قدرت تفکیک مکاني و راديومتريکي مناسـب و
متنـوع ،ديـد وسـیع و يکپارچه ،قـادر بـه تفکیـک عارضـه
هـا و محصوالت مختلـف کشاورزي از جمله سطح ،نوع و
الگوهاي زماني و مکاني کشت هستند [.]3
از آن جا که در ايران هنوز از روش هاي سنتي براي
تفکیک و تخمین سطح زير کشت محصوالت استفاده مي
شود و اين روش ها خطاي زيادي دارند ،لزوم دستیابي به
الگوريتم هاي مناسب ضروري ميباشد [.]2
شهرستان چناران يکي از قطبهاي تولید محصوالت
زراعي و باغي استان خراسان محسوب ميشود و در بخش
کشاورزي با تولید  21رقم محصول زراعي و باغي رتبه اول
تا سوم را دارا ميباشد .اما هر ساله به داليل گوناگون از
جمله تامین آب شرب مشهد توسط دشت چناران شاهد
افت شديدآب ميباشد .با توجه به شرايط موجود و بحران
آب در اين منطقه آگاهي از وضعیت کاربري اراضي و سطح
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زير کشت محصوالت کشاورزي در اين ناحیه به عنوان
اولین گام در ساماندهي الگوي کشت و مديريت بهینه
اراضي مطرح ميشود.
پژوهشهايي در زمینهي استفاده از تصاوير ماهوارهاي
براي تهیه نقشههاي کاربري اراضي و سطح زيرکشت
محصوالت کشاورزي در کشورهاي مختلف دنیا و از جمله
ايران انجام شده است که در ادامه به نتايج تعدادي از آنها
اشاره ميگردد .پژوهشي در يک منطقه کشاورزي حفاظت
شده در مشهد براي شناسايي محصوالت تابستانه انجام
شد .از دو تصوير ماهواره  Landsatو تصاوير سامانه
 Google Earthبراي شناسايي باغات استفاده شد .شاخص
 1NDVIبا استفاده از تصاوير به دست آمد و دو روش
شبکه عصبي و حداکثر احتمال به کار گرفته شد[ .]4دقت
روش هاي به کار رفته پايین و از دو تصوير براي تفکیک
محصوالت استفاده شد که با توجه به مراحل مختلف رشد
گیاهان عملکرد مناسبي نداشت.
در پژوهشي در منطقه اي از آريزونا در آمريکا که براي
محاسبه و کنترل آب مصرفي مربوط بخش کشاورزي
انجام شد ،از تصاوير سريزماني ماهواره  Landsatو از
شاخص  NDVIاستخراج شده از آنها بر اساس تقويم
زراعي منطقه استفاده شد .روش طبقهبندي  2SVMبراي
جداسازي و شناسايي محصوالت به کار گرفته شد[ ]5در
اين مطالعه ابعاد دادههاي آموزشي کوچک در نظر گرفته
شده که يک نقطه ضعف محسوب ميشود ،چرا که باعث
افزايش هزينه و زمان جمعآوري دادههاي میداني ميشود.
از طرفي اين روش با روشهاي ديگر مقايسه نشده تا
عملکرد روش بهتر مشخص شود .يکي ديگر از مشکالت
اساسي روشهاي مبتني بر پیکسل متکي بودن به محتواي
مکاني دادهها و ناديده گرفتن محتواي زماني است[.]6
در پژوهشي ديگر براي شناسايي انواع محصوالت
کشاورزي در منطقهاي در وينیپگ کانادا از تصاوير چندزمانه
و پالريمتري  UAVSARاستفاده شد .در اين مطالعه از باند
 Lاستفاده و ويژگيهاي مختلف با استفاده از روشهاي تجزيه
فیزيکي 3استخراج شد .سپس با استفاده از روش ماشین بردار
پشتیبان منطقه مورد نظر به هفت نوع محصول کاهو ،سويا ،
گندم ،جو ،برنج ،کلزا ،علوفه و علف طبقهبندي شدند[.]7
اگرچه اين مطالعه دقت خوبي در تفکیک محصوالت ارائه داد،
1 Normalized difference vegetation index
2 Support vector machine
3 Freeman- durden

اس

1 Time-Weighted Dynamic Time Warping
2 Over fitting
3 Under fitting
4 Deep Learning

 -2مواد و روش ها
اين بخش به تشريح جزئیات ساختار روش پیشنهادي
ميپردازد .مطابق با شکل( ،)1ساختار کلي کار ارائه شده
است .در مرحله پیش پردازش ،تصحیحات طیفي و هندسي
تصاوير سري زماني انجام شد .سپس شاخص NDVI
تصاوير سري زماني استخراج مي شود .با در نظر گرفتن
مجموعه داده آموزشي ،الگوريتم مورد نظر آموزش داده شده
و طبقهبندي براي منطقه مورد نظر انجام ميشود .سپس به
منظور بررسي دقت کار الگوريتم طبقهبندي پیشنهادي با
چهار الگوريتم متدوال طبقهبندي مقايسه ميشود .در
مرحله بعد پارامترهاي بهینه براي الگوريتمهاي مقايسهاي
با استفاده از همان دادههاي آموزشي و بکار بردن الگوريتم
جستجوي شبکهاي 5تعیین ميگردد .پس از محاسبه
پارامترهاي بهینه ،نقشههاي نهايي انواع محصوالت تولید
ميشود و با الگوريتم  6CNNمقايسه ميشود که در ادامه
جزئیات کار بیش تر توضیح داده خواهد شد.
 -1-2شاخص NDVI

 NDVIيکي از پرکاربردترين شاخصها براي پايش
تغییرات پوشش گیاهي است .اغلب نسبت معیني از باندهاي
مادون قرمز نزديک و قرمـز براي نقشههاي پوشش گیاهي و
بررسي شرايط آنها مورد استفاده قـرار ميگیرد زيرا اين
5 Grid search
6 Convolutional neural network
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اما تصاوير راداري به راحتي قابل دسترسي نیستند و هزينه
تهیه آنها باالست به عالوه کار کردن با اين نوع داده به علت
پردازشهاي سنگین و حجم باالي محاسبات و نويز آنها
مشکالت فراواني به همراه دارد.
پژوهشي ديگر در جنوب شرقي روماني انجام شد .در در
اين مطالعه از تصاوير سريزماني ماهواره  Sentinel 2براي
تفکیک چهار محصول گندم ،ذرت ،برنج و آفتابگردان استفاده
شد .در اين کار رويکرد شيمبنا جهت طبقهبندي تصاوير
مورد استفاده قرار گرفت و يک روش طبقهبندي نظارت شده
) 1(TWDTWبا انتخاب خودکار پارامترهاي شکل و مقیاس
به کار گرفته شد[ . ]8در اين مطالعه تعداد کالسها کم و
همچنین رويکرد شي مبنا با مشکل انتخاب پارامتر روبه رو
است ،چرا که در يک منطقه کشاورزي هم قطعات بزرگ و
هم کوچک موجود است و پارامترها هر طور در نظر گرفته
شوند دچار خطاي بیش برازش 2يا کم برازش 3در تعدادي از
قطعات خواهیم شد .بعالوه اشتباه الگوريتم منجر به اشتباه در
تشخیص يک قطعه زمین کشاورزي نیز ميشود.
مشکالت موجود در به کارگیري روشهاي مرسوم طبقه
بندي محصوالت که در باال بررسي شدند و از طرفي ديگر،
کارايي پايین اکثر روشهاي مورد استفاده به منظور تفکیک
محصوالت کشاورزي ،در مواردي که الگوي کشت محصوالت
مختلف مانند گندم و جو ،شباهت زيادي داشته باشند ،علت
اصلي ايده اين مقاله در استفاده از الگوريتمهاي يادگیري
عمیق شد .در طي سالهاي اخیر استفاده از روشهاي
يادگیري عمیق ) 4(DLبراي پردازش تصاوير سنجش از دور
رو به افزايش بوده و اثبات شده است که  DLبراي پردازش
هر دو نوع تصاوير اپتیک و راداري براي استخراج پوششهاي
مختلف زمین مناسب ميباشد .يادگیري عمیق يک تکنولوژي
پیشرفته براي پردازش تصاوير از جمله تصاوير سنجش از
دوري ميباشد .پايههاي اصلي اين ساختار ،شبکههاي عصبي
نظارت نشده هستند که براي قطعهبندي تصاوير نوري و
دادههايي که بخشي از اطالعات آنها به علت ابر يا سايه از
دست رفته باشند مناسب ميباشند .در روشهاي يادگیري
عمیق پیدا کردن ويژگي بهینه به صورت خودکار انجام مي-
شود و در حل مسائل پیچیده به خوبي عمل ميکند.
همچنین اين ساختار براي دادههاي با حجم باال مناسب است

(از جمله دادههاي سريزماني) و امکان طبقهبندي پیکسل
اشتباه در اين ساختار بسیار پايین ميباشد[ .]9در اين مطالعه
با در نظر گرفتن تقويم زراعي منطقه مورد مطالعه ،تعداد
تصاوير سري زماني بگونهاي انتخاب شد که مراحل مهم رشد
هر محصول به خوبي مدلسازي شود .از طرفي دادههاي
آموزشي با دقت باال و توسط گروه نقشهبرداري جمعآوري
شد .همچنین ابعاد دادههاي آموزشي که فاکتور مهمي در
تعیین دقت الگوريتمها مي باشد را بزرگ درنظر گرفتیم.
اين مطالعه در چهار بخش سازماندهي شده است :بخش
اول مقدمه است که بیان شد؛ بخش دوم ،مواد و روشها؛
بخش سوم ،منطقه و داده مورد مطالعه؛ بخش چهارم،
پیادهسازي و ارائه نتايج آمده است .جزئیات الگوريتمهاي
مورد استفاده در بخشهاي بعدي شرح داده ميشود.

𝐷𝐸𝑅 𝑁𝐼𝑅 −
𝐷𝐸𝑅 𝑁𝐼𝑅 +

()1

= 𝐼𝑉𝐷𝑁

ارزش عددي اين شاخص بین اعداد  +1و  -1در
نوسان است و ثابت شده است هر چه عدد به  +1نزديکتر
شود نشان دهنده پوشش گیاهي بیشتر است[.]11
تصاویر سری زمانی
Landsat8

 -1-2-2شبکه عصبی کانو وشنی
پردازش تصاویر

پی

يادگیري عمیق ( )deep learningيک روش نیرومند
يادگیري ماشین است که براي حل طیف وسیعي از
کارهاي مرتبط با پردازش تصوير ،بینايي ماشین ،پردازش
سیگنال و پردازش زبان طبیعي به کار ميرود [ . ]16يکي

سری زمانی شاخص
NDVI

اگوریت های طبقه بندی کننده

RF

MLP

CNN

SVM

KNN

داده تس
به روز رسانی پارامترها

ارزیابی
د
اب

یر اب

ب ینه سازی پارامترهای
طبقه بندی کننده

طبقه بندی کننده
داده موزشی

انواع طبقه بندی
کننده
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دو باند به ترتیب با گیاهان جذب و منعکس ميشوند .وجود
يک نسبت باال نشان دهنده پوشش گیاهي سالم است .در
حالي که يک نسبت پايین مبین پوشش گیاهي ناسالم و
دچار استرس يا بدون پوشش است .شاخص  NDVIاز
طريق رابطه ( )1محاسبه ميشود[.]10

[ .]12روشهاي مبتني بر يادگیري عمیق که به تازگي در
طبقهبندي تصاوير مورد استفاده قرار گرفتهاند ،از محتواي
اطالعات مکاني و زماني دادهها استفاده ميکنند[ .]13اين
روشها به دو صورت نظارت شده و نظارت نشده عمل
ميکنند .از آن جا که دقت روشهاي نظارت شده در
طبقهبندي تصاوير ماهوارهاي باالتر ميباشد ،در اين
مطالعه از روش نظارت شده استفاده ميشود[ .]14سپس
روش به کار رفته با چهار روش متداول طبقهبندي نظارت
شده :جنگل تصادفي ،1ماشین بردار پشتیبان ،2شبکه
عصبي پرسپترون 3و  Kنزديکترين همسايگي 4مقايسه مي
شود[ .]15در ادامه روش کار الگوريتم پیشنهادي و
الگوريتمهاي مقايسهاي به طور خالصه ارائه مي گردد.

بو

بو

تو ید پارامترهای
ب ینه و مد ب ینه

تو ید نقشه
ن ایی

شکل -1فلوچارت روش پیشنهادي

 -2-2طبقه بندی
به منظور طبقهبندي محصوالت کشاورزي روشهاي
مختلفي به کار ميرود که شامل سه رويکرد اصلي مي-
شوند :مبتني بر پیکسل ،مبتني بر شي و مبتني بر محتوا
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از مشهورترين معماريهاي يادگیري عمیق شبکه عصبي
کانولوشني ( )CNNsميباشد که در حوزههاي مرتبط با
تصاوير سنجش از دوري به کار گرفته ميشود[ .]17اين
روش يک روش يادگیري نظارت شده ميباشد و نسبت به
ساير معماريهاي يادگیري عمیق در طبقهبندي تصاوير
سنجش از دوري دقت باالتري دارا ميباشد .اين روش
تصاوير را از مجموعهاي از چندين اليه شامل نرونها يا
کرنلهاي کوچک (کانوولوشني) عبور ميدهد .هر نرون به
بخش کوچکي از تصوير نگاه ميکند و يک خروجي مي-
دهد .اين خروجي شامل کالس يا احتمالي براي بهترين
توصیف از کالسها ميباشد .معماري شبکه عصبي
کانولوشني به کار رفته در اين مطالعه در شکل  2نشان
داده شده است که شامل سه اليه ميباشد-1 :کانولوشن:
در اين اليه کرنلها (وزن ها) به آرامي روي تصوير عبور
کرده و ويژگيهاي مختلف را استخراج ميکنند .معماري
به کار رفته در اين مطالعه شامل سه اليه کانولوشني مي-
باشد-2 .اليه  : poolingاين اليه ابعاد داده را در حوزه
1 Random forest
2 Support vector machine
3 Multilayer perceptron
4 K nearest neighbors

الگوريتم  KNNاز جمله الگوريتمهايي است که بسیار
ساده عمل ميکند و يک الگوريتم غیر پارامتريک
است[ .]18اين الگوريتم روشي نظارت شده براي طبقه
بندي اشیا بر اساس نزديکترين يا مشابهترين نمونههاي
آموزشي در فضاي ويژگي است .اين نزديکترين همسايگي
بر اساس توابع فاصله تعیین ميشود .فاصله بین دو
نقطه  𝑥1و 𝑥2در فضاي  nبعدي با استفاده از رابطه ( )2به
دست ميآيد.
) 𝑛 𝑥1 = (𝑥11 . 𝑥12 . … . 𝑥1

()2

) 𝑛 𝑥2 = (𝑥21 . 𝑥22 . … . 𝑥2
𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥1 . 𝑥2 ) = √∑𝑛𝑖=1(𝑥1 𝑖 − 𝑥2 𝑖 )2

در هنگام محاسبه فواصل براي الگوريتم  KNNمي-
توان از معیارهاي مختلفي از جمله فاصله اقلیدوسي يا
 Mahalanobisاستفاده کرد[.]19
 -3-2-2ا گوریت ماشین پشتیبان
طبقهبندي کننده ماشین بردار پشیبان يک شیوه طبقه
بندي نظارت شده و غیر پارامتريک است[ .]20ايده اساسي
اين طبقهبنديکننده براي جداسازي کالسهاي مختلف،
يافتن يک ابر صفحه بهینه به عنوان سطح تصمیمگیري به
گونهاي ميباشد که حاشیه بین دو کالس را بیشینه کند
شکل(.)2

اس

 K -2-2-2نزدیکترین همسایگی

()3

wT  ( x)  b  0

 Wبردار وزن b ،بردار باياس و  تابع کرنل براي
انتقال داده ها به فضاي باالتر است .بیشینه نمودن حاشیه
بین دو کالس معادل کمینه کردن اندازه  wميباشد که
منجر به حل مسئله کمینهسازي قید درا ( )4ميشود.
()4

k
1 2
) w  C  i
2
i 1
Subject to : yi ( w (.xi )  b)  1  i i  1,...,k

(Min

 -4-2-2ا گوریت شبکه عصبی پرسپترون چند الیه
در يک تقسیمبندي ميتوان شبکههاي عصبي را به
شبکه هاي نظارت شده و نظارت نشده تقسیم کرد .در
شبکه هاينظارت شده فرآين د آموزش شبکه با استفاده از
دادههاي آموزشي انجام ميشود .از جمله شبکههاي نظارت
شده ميتوان به شبکه عصبي پرسپترون اشاره کرد که
معمولترين مدل براي طبقهبندي تصوير در سنجش از
دور است.

شکل -3ساختار شبکه عصبي
شکل -2ابر صفحه بهینه ،بردارهاي پشتیبان

اغلب کالسها به طور خطي جدايي پذير نیستند و در
چنین مواردي ماشین بردار پشتیبان از توابع کرنل استفاده

شکل( )3يک الگوريتم پرسـپترون چند اليه که جزء
الگوريتمهاي غیر پارامتريک به شمار ميرود ،معموالً از
يک اليه ورودي ،يک يا چند اليه نهفته و يک اليه
خروجي تشکیل شده است که به ترتیب اطالعات را
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مکان به منظور کاهش تعداد پارامترها کاهش ميدهد تا
هزينهها را کاهش داده و از پديده  over fittingجلوگیري
کند-3 .اليه تماما متصل :اين اليه ،اليههاي ورودي را به
يک اليه يک بعدي تبديل ميکند[.]14

ميکند .در به کارگیري اين الگوريتم تعیین مناسب
پارامتر جريمه ( Cپارامتر تنظیم) و پارامترهاي کرنل از
اهمیت بااليي برخوردار است[.]21
فرض کنید دادههاي آموزشي  lموجود ميباشد که هر
يک با ) (xi,yiنشان داده ميشود xi ،بردار ويژگي  nبعدي
و  yiکالس آن باشد ،ابر صفحه مورد نظر در فضاي n
بعدي با رابطه ( )3تعیین مي شود.
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دريافـت و پـردازش ميکند .انتخاب تعداد نرونها در اين
الگويتم مهم ميباشد [ .]22فرآيند يادگیري شبکه MLP
بر اساس نمونههاي داده متشکل از بردار ورودي  nبعدي x
و بردار خروجي  mبعدي  dبه نام مقصد است .با پردازش
بردار ورودي  MLP ،xبردار سیگنال خروجي
) yk(k=1,2,….mرا تولید ميکند که در آن  wبردار وزن
به روز شده ميباشد .سیگنال خطاي تولید شده نشان
دهنده مکانیسم کنترلي الگوريتم يادگیري است .الگوريتم
يادگیري  MLPبر اساس کمینه سازي تابع خطا در
مجموعه آموزشي ) (xi , diبراي  i=1…..nو به کارگیري
نرم اقلیدسي با استفاده از رابطه  5تعريف ميشود[.]22
𝑁

()5

1
𝐸(𝑤) = ∑‖𝑦(𝑥𝑖 . 𝑤) − 𝑑𝑖 ‖2
2
𝑖=1

 -5-2-2ا گوریت جنگ تصادفی
روش جنگل تصادفي يک روش غیرپارامتري و متعلق
به خانواده روشهاي دستهجمعي 1است که در اواخر قرن
نوزدهم از روش ماشینهاي يادگیري به دست آمد ]23[.
جنگل تصادفي از مجموعهاي از درختهاي رگرسیوني که
با بازسازي دادههاي آموزش ي به کار گرفته شده است
ساخته ميشود[ .]24درختان تصادفي بردار ورودي را
گرفته ،آن را با هر درخت درجنگل طبقهبندي کرده و
خروجي ،برچسب هاي کالسي هستند که از اکثريت آرا
دريافت شده است .جنگل تصادفي درختهاي تصمیم
زيادي تولید ميکند .براي طبقهبندي يک شي جديد بردار
ورودي در انتهاي هر يک از درختان جنگل تصادفي قرار
مي گیرد و هر درخت منجر به يک طبقهبندي ميشود که
گفته ميشود اين درخت به آن کالس راي ميدهد[.]25
 3پارامتر بايد توسط کاربر براي راه اندازي الگوريتم RF
تعیین شوند .اين پارامترها عبارت اند از  nکه تعداد
درختان براي رشد و  mتعداد ويژگيهايي که به طور
تصادفي براي انشعاب در هر گره در يک درخت در نظر
گرفته ميشود و حداقل اندازه گره نهايي درختان که
بیشتر از آن درخت تقسیم نميشود .اين الگوريتم نسبت
به مقدار  mحساسیتي ندارد و معموال به صورت 𝑚√ در
نظر گرفته ميشود[.]26
1 Ensemble
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 -3-2ب ینهسازی پارامترهای طبقهبندی کننده
هدف از اجراي اين بخش به دست آوردن مقادير بهینه
پارامترهاي طبقهبندي کننده است .الگوريتمهاي مورد نظر
زماني کارايي مناسب خواهند داشت که پارامترهاي آنها به
دقت اندازهگیري شود .براي اين منظور روشهاي مختلفي
ارائه شده است .در اين پژوهش به منظور بهینه سازي
پارامترهاي طبقهبندي کننده از روش جستجوي شبکهاي
استفاده شده است .الگوريتم جستجوي شبکهاي ،روشي
رايج در انتخاب پارامترهاي مدل ميباشد .در اين روش يک
شبکه از مجموعه جوابها در محدوده مورد نظر از پارامترها
در نظر گرفته و يک جستجوي کامل بر روي تمام شبکه
انجام ميشود .براي مقادير مختلف هر پارامتر مقداري که به
ازاي آن دقت کلي داراي بیشترين مقدار ميشود به عنوان
مقدار بهینه در نظر گرفته ميشود[ .]27در اين مطالعه
هنگام برداشت زمیني دادهها  66درصد به عنوان نمونه
آموزشي و  36درصد به عنوان نمونه آزمايشي براي برآورد
دقت طبقهبندي استفاده شده است .در ابتدا الگوريتم با
مقادير اولیه پارامترها توسط دادههاي آموزشي آموزش داده
شده و در ادامه نتايج يادگیري آن روي داده آزمايشي
ارزيابي ميگردد .معیار ارزيابي بر روي داده آزمايشي توسط
شاخص کلي ( )OAو ضريب کاپا ( )Kانجام ميگیرد .پس از
ارزيابي اگر دقت قابل قبول بود ،فرآيند يادگیري متوقف
ميشود و در غیر اين صورت مقادير پارامترهاي طبقهبندي
کننده بهینه شده و فرآيند يادگیري دوباره انجام ميشود.
اين فرآيند تا زماني ادامه مييابد که الگوريتم مورد نظر به
دقت مطلوب که توسط کاربر تعیین ميشود دست يابد.

 -3منطقه مورد مطا عه و دادهها
اين بخش به جزئیات منطقه مورد مطالعه و دادههاي
مورد استفاده به منظور ارزيابي عملکرد الگوريتمهاي استفاده
شده براي طبقهبندي محصوالت کشاورزي ميپردازد.

 -1-3دادههای سری زمانی ماهواره ندس
در اين مطالعه از تصاوير ماهواره  Landsat8و سنجنده
 OLIشامل  9باند طیفي با قدرت تفکیک مکاني  30متر
استفاده شد .قدرت تفکیک راديومتريکي تصاوير اين ماهواره
 12بیتي و دوره تکرار آن  16روز مي باشد .بهدلیل تشابه

محصوالت

برداش

کاش

چغندر
سیب زمیني

ارديبهشت تا خرداد
اسفند تا خرداد

آبان تا آذر
تیر تا آبان

گوجه فرنگي

اسفند تا فروردين

خرداد تا آبان

ذرت

خرداد تا تیر

مرداد تا آبان

گندم ديم و آبي

آبان تا آذر

تیر تا مرداد

جو ديم و آبي

مهر تا آبان

تیر تا مرداد

پس از بررسيهاي الزم در يک بازه يک ساله15 ،
تصوير از سايت  USGSدانلود شد .از میان تصاوير دانلود
شده تعدادي از تصاوير درصد ابر بااليي داشتند و به همین
علت کنار گذاشته شدند .در نهايت ده تصوير به گونهاي
انتخاب شدند که تقريبا براي هر ماه يک تصوير وجود
داشته باشد (جدول.)2
جدول -2تصاوير ماهوارهاي

مورد استفاده از سنجنده ETM+

تصاویر

تاریخ

تصوير1
تصوير2

 94/06/19شهريور
 94/07/20مهر

تصوير3

 94/09/08آذر

تصوير4

 94/11/12بهمن

تصوير5

 95/01/01فروردين

تصوير6

 95/02/02ارديبهشت

تصوير7
تصوير8

 95/03/03خرداد
 95/04/20تیر

تصوير9

 95/05/21مرداد

تصوير10

 95/06/06شهريور

اس

جدول 1

پس از انتخاب تصاوير ،نمونههاي آموزشي از سطح منطقه
مورد نظر با استفاده از بازديد میداني با استفاده از GPS
جمعآوري شدند .اين دادهها به صورت  Shap fileاستخراج
شدند .با هدف سهولت در پردازش دادهها به منظور تبديل
دادهها به شکل رستري ،ابتدا در تصاوير نمونههاي جمع-
آوري شده مورد نظر را تشخیص داده و مناطق مورد نظر
براي هر نمونه آموزشي بصورت پلیگون استخراج شد و
براي هر کالس يک تصوير صفر و يک ايجاد شد که در
جدول  3ارائه شده است .براي مقايسه روشهاي مختلف
طبقهبندي ،در همه الگوريتمهاي به کار گرفته شده نمونه-
هاي آموزشي و آزمايشي يکسان در نظر گرفته شدند.
جدول -3تعداد داده هاي آموزشي منطقه مورد مطالعه
تعداد پیکس های هر محصو

محصوالت

1333

باغ

525
3653

چغندر
گندم و جو ديم

716

گندم و جو آبي

1044

گوجه فرنگي

30

خیار

62

کلزا

12
182

پیاز
سیب زمیني

502

يونجه

502

زعفران

1293

ذرت

 -3-3منطقه مورد مطا عه
اين بخش به جزئیات ،منطقه مطالعاتي ميپردازد.
چناران از شهرهاي استان خراسان رضوي ميباشد که در
فاصله  50کیلومتري شمال غربي مشهد و  45کیلومتري
شمال غربي شهر شانديز واقع شده است .چناران در منطقه
مورد نظر داراي طول جغرافیايي 59درجه و 7دقیقه و 6
ثانیه و عرض جغرافیايي  36درجه و 38دقیقه و  24ثانیه
ميباشد .ارتفاع متوسط منطقه از سطح دريا  1180متر و
میزان بارش سالیانه  487میلیمتر است .آب و هواي آن در
فصل بهار اغلب بسیار باراني و همراه با باد شديد ميباشد و
بیشتر بارندگي اين شهرستان در زمستان رخ ميدهد.
چناران با  41هزار هکتار سطح زير کشت زراعي بیش از ده
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طیفي بین محصوالت کشاورزي عمده منطقه نميتوان از يک
تصوير براي تفکیک و استخراج الگوي کشـت منطقـه مـورد
مطالعـه استفاده کرد[ .]28در تحقیقي که در منطقه شمال
ويسکانسین انجام شد ،به اين نتیجه رسیدند کـه تشـابه
طیفـي بـین گونههاي خزان کننده صحت تفکیک پذيري را
کـاهش مـيدهـد[ .]29در اين تحقیق از تصاوير سريزماني
و شاخص  NDVIبراي تفکیک محصوالت مختلف از يکديگر
استفاده شد .منظور از تصاوير سريزماني اخذ مجموعهاي
تصاوير ماهوارهاي در زمانهاي مختلف از يک منطقه يکسان
است .در اين مطالعه براي تعیین دامنه زماني مناسب به
منظور تهیهي تصاوير ،با مراجعه به اطالعات دريافتي از
سازمان جهاد کشاورزي شهرستان چناران ،تصاوير مورد نظر
بر اساس تقويم زراعي منطقه و مراحل مهم کاشت ،داشت و
برداشت محصوالت انتخاب شد (جدول .)1

 -2-3داده موزشی
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درصد از محصوالت کشاورزي استان را تولید ميکند.
عمدهترين محصوالت اين منطقه سیب زمیني ،گوجه
فرنگي ،چغندر قند و ذرت ميباشد (شکل .)4

شده است ،به منظور تصحیح موقعیت مکاني پیکسلها و
زمین مرجع نمودن آنها ،ابتدا نقاط کنترل زمیني جمع
آوري و سپس تصاوير توسط نقاط کنترل جمعآوري شده،
زمین مرجع گرديد .خطاي ريشه میانگین مربعات خطا
4زمین مرجع نمودن زير  0.3پیکسل ميباشد و باز نمونه-
برداري نقاط توسط الگوريتم درونیابي خطي 5انجام گرفت.

 -2-4پیادهسازی
شکل -4موقعیت جغرافیايي منطقه مورد مطالعه

 -4پیاده سازی وارائه نتایج
براي ارزيابي دقت و عملکرد الگوريتمهاي پیشنهادي
از تصاوير سريزماني استفاده شده است .پیش از شروع
پیاده سازي الزم است يک سري پیش پردازشها بر روي
تصاوير سري زماني و دادههاي آموزشي انجام شود .در
قسمتهاي بعدي جزئیات اين کار شرح داده خواهد شد.

 -1-4پی

پردازش داده ها

دادههاي مورد نیاز در اين مطالعه به علت وجود
شرايط محیطي و دستگاهي نیاز به يک سري پردازشها
دارند .تصاوير سريزماني اخذ شده توسط سنجنده
 ETM+نیازمند دو سري پردازش ميباشد .پیش پردازش
اين تصاوير در دو مرحله انجام ميگیرد که شامل:
تصحیحات طیفي 1و تصحیحات مکاني (هندسي) 2است.
تصحیحات طیفي بر روي مقادير درجات خاکستري و
تصحیحات مکاني براي روي موقعیت پیکسلها به منظور
منطبق نمودن آنها با پیکسل زمیني انجام ميگیرد.
تصحیحات طیفي شامل تبديل مقادير خام درجات
خاکستري به راديانس باالي اتمسفري و نهايتا به مقادير
انعکاس واقعي بر روي زمین است[ .]30اين رويه در مرحله
اول يعني تبديل مقادير درجات خاکستري به راديانس
باالي اتمسفر با اعمال ضرايب سنجنده انجام ميگیرد و در
3
ادامه مقادير راديانس توسط مدل تصحیح اتمسفري فلش
به ضرائب انعکاس روي زمین تبديل ميگردد .از آنجا که
برداشتهاي زمیني با استفاده از جي پي اس دستي انجام
1 Radiometric Error
2 Geometric Error
3 FLAASH
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در اين مطالعه به منظور ارزيابي و تحلیل نتايج و
خروجي هاي به دست آمده از تحلیلهاي بصري و کمي
استفاده شده است .تحلیل کمي نتايج با استفاده از
شاخص دقت کلي و ضريب کاپا انجام شده است .پردازش-
هاي مورد نیاز در اين مطالعه با استفاده از رايانهاي با
مشخصات ،پردازنده  5هستهاي اينتل ،حافظه  4گیگا
بايت ،گرافیک  2گیگا بايت و ويندوز  64بیتي انجام شده
است .در اين مطالعه از چهار الگوريتم طبقهبندي متداول
به منظور تولید نقشه محصوالت کشاورزي منطقه و
مقايسه نتايج آن با الگوريتم پشنهادي استفاده شد ،که
جزئیات آن ها در بخشهاي قبلي ارائه گرديد .با توجه به
اينکه الگوريتمهاي مورد استفاده در پژوهش حاضر به
صورت نظارت شده عمل ميکنند ،در نتیجه نیاز به داده
آموزشي به عنوان يکي از مراحل اصلي براي حصول نتايج
است .کیفیت و کمیت داده آموزشي از اهمیت بااليي
برخوردار است و به صورت قابل توجهي روي نتايج نهايي
تاثیر گذار است .اگرچه استاندارد کلي براي تعیین کمیت
و کیفیت داده آموزشي تا کنون تعريف نشده ،اما در
پژوهش حاصل سعي گرديد حدود  66درصد از دادههاي
میداني را به عنوان داده آموزشي و مابقي آن به عنوان
داده آزمايشي در نظر گرفته شود .ارزيابي نتايج بر روي
دادههاي آزمايشي صورت ميگیرد ،بدين صورت که ابتدا
الگوريتم پیشنهادي طبقهبندي با استفاده از دادههاي
آموزشي ،آموزش داده و پارامترهاي الزم آنها بهینه و در
مرحله بعدي با استفاده از داده آزمايشي مورد ارزيابي قرار
ميگیرد .پس از انجام پیش پردازشهاي الزم براي هرکدام
از تصاوير سريزماني که جزئیات آنها در قسمت قبل
تشريح گرديد ،شاخص  NDVIبراي هرکدام از آنها
4 Root mean square Error
5 Bi Linear Interpolation

Soft m ax

K-S =3*3
A- F=Relu
N=64

اس

Ful ly
connected

Convol ution
3

Max pooling

K-S =3*3

Convol ution
2

K-S =3*3
A- F=Relu
N=32

13

Convol ution
1
10
13

K-S =3*3
A- F=Relu
N=16

شکل -5معماري شبکه عصبي کانولوشن کانولوشني

در پیاده سازي الگوريتم  .KNNتعداد همسايگيها
برابر با  4در نظر گرفته شد .در پیاده سازي الگوريتم
طبقهبندي SVMپارامتر  C=500و تابع کرنل RBFبا
پارامتر γ =0/001استفاده شده است .در روش  MLPتعداد
نرونها در اليه اول برابر تعداد شاخصها يعني  10عدد و
تعداد نرونهاي اليه پنهان بر اساس سعي و خطا  20عدد
در نظر گرفته شد .در الگوريتم  RFتعداد درختان n=89در
نظر گرفته شد .نتايج نقشههاي طبقهبندي شده در شکل-
هاي 6و7و8و9و 10ارائه شده است .با توجه به نتايج ارائه
شده ،طبقهبندي محصوالت با استفاده از الگوريتمهاي به
کار رفته نسبتا قابل قبول ميباشد و با استفاده از اين
روش ها دوازده نوع محصول شامل باغ ،چغندر قند ،گندم و
جو ديم ،گندم و جو آبي ،گوجه فرنگي ،خیار ،کلزا ،پیاز،
سیب زمیني ،يونجه و زعفران با دقت بااليي از يکديگر
تفکیک شدند .اما دقت روش پیشنهادي مبتني بر شبکه
عصبي کانولوشني در مجموع باالتر از ساير روشها مي-
باشد .مهمترين خصوصیت و قابلیت اصلي روش پیشنهادي
نسبت به ساير رقباي خود عملکرد بهتر و موفقتر آن در
شناسايي همه محصوالت به ويژه کالسهاي داراي وسعت
کم در منطقه ميباشد .بر اساس ديد بصري طبقهبندي-

هاي انجام شده مشخص ميشود که توانايي الگوريتم
پیشنهادي در تشخیص محصوالتي مثل پیاز و خیار و
زعفران که دادههاي آموزشي کمي داشتند ،بیشتر بوده
است .همچنین اين روش توانسته است زمینهاي داراي
محصول بیشتري شناسايي کند .توانايي شناسايي محصول
يونجه نیز در اين روش بیشتر از ساير روشها بوده است.
با توجه به اينکه نميتوان صرفا به ديد بصري اکتفا کرد،
براي اثبات کارايي و بازدهي بیشتر روش پیشنهادي ،کلیه
الگوريتم ها مورد بررسي کمي قرار گرفته اند .براي اين
منظور از دو شاخص دقت کلي و ضريب کاپا استفاده شده
است که نتايج بدست آمده در جدول شماره  4قابل
مشاهده مي باشد .دقت روش پیشنهادي باالتر از ساير
روشها ميباشد .الگوريتم طبقهبندي پیشنهادي CNNs
داراي دقت کلي  95.76و ضريب کاپا  88.25درصد مي
باشد که نسبت به ساير روشها در تفکیک و شناسايي
محصوالت دقیقتر عمل کرده است .بنابراين هم نتايج
کمي و هم نتايج کیفي دقت و کارايي باالي روش
پیشنهادي را نشان ميدهند که اين عملکرد باالي روش
 CNNsبه دلیل استفاده همزمان از ويژگيهاي زماني و
مکاني ميباشد.
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محاسبه شد .در هر مرحله با در اختیار داشتن موقعیت
پیکسلهاي هرکدام از دادههاي آموزشي و آزمايشي ،از
داده سريزماني ماهوارهاي استخراج گرديد .شاخص
 NDVIاستخراج شده از تصاوير و نمونههاي آموزشي جمع
آوري شده به عنوان دادههاي ورودي الگوريتمهاي طبقه-
بندي ،در نظر گرفته شد .با توجه به اين که نمونهها
آموزشي مربوط به سه کالس پیاز ،زعفران و خیار به
نسبت ساير محصوالت کمتر بودند ،و به منظور ايجاد
تعادل میان نمونههاي آموزشي در فرآيند آموزش الگوريتم
پیشنهادي مبتني بر شبکه عصبي کانولوشني ،به اين
کالس ها وزن بیشتري اختصاص داده شد .ماتريس وزن
توسط روش Glorot normal initializerتولید شد.

معماري شبکه  CNNsبه کار رفته در اين مطالعه همان
گونه که در شکل  5نشان داده شده است ،داراي سه اليه
کانولوشني يک اليه  Max Poolingو يک اليه Fully
 Connectedمي باشد .تابع کرنل به کار رفته داراي ابعاد
 3*3و تابع فعالسازي  Reluميباشد .تعداد فیلترهاي به
کار رفته در اليه کانولوشني اول ،16در اليه کانولوشني
دوم  32و در اليه کانولوشني سوم  64عدد در نظر گرفته
شد .آموزش شبکه به صورت back-propagationانجام شد
و براي بهینه سازي الگوريتم مورد استفاده از الگوريتم
 Adamاستفاده شد .در نهايت نرخ يادگیري شبکه 10−4
در نظر گرفته شد.
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شکل  -6نقشه طبقه بندي محصوالت کشاورزي منطقه چناران

با الگوريتم CNN

شکل  -7نقشه طبقه بندي محصوالت کشاورزي منطقه چناران با الگوريتم
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KNN

اس

شکل  -9نقشه طبقه بندي محصوالت کشاورزي منطقه چناران

با الگوريتم MLP
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شکل  -8نقشه طبقه بندي محصوالت کشاورزي منطقه چناران

با الگوريتم SVM
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شکل -10نقشه طبقه بندي محصوالت کشاورزي منطقه چناران
جدول -4دقت روش پیشنهادي و ساير روش ها به صورت کمي
ضریب کاپا ()%

د

کلی

روش

88.25

95.76

Proposed CNN

83.12

89.60

KNN

85.45

88.78

SVM

78.33

85.75

MLP

84.51

89.85

RF

 -5نتیجه گیری
پژوهش حاضر بهمنظور بررسي عملکرد روش طبقه-
بندي  CNNدر تولید نقشه سطح زير کشت محصوالت
کشاورزي شهرستان چناران با استفاده از تصاوير سري-
زماني ماهواره  Landsat8انجام شد .چالشها و مشکالت
موجود در بحث شناسايي محصوالت کشاورزي و استفاده
از تصاوير ماهوارهاي پیشتر عنوان گرديد .نتايج نشان داد
که استفاده از الگوريتم طبقه بندي پیشنهادي مبتني بر
 CNNدر شناسايي محصوالت کشاورزي با توجه به نمونه-
هاي آموزشي يکسان و دو معیار ارزيابي دقت کمي ،نسبت
به ساير روشهاي مورد استفاده عملکرد بهتري از خود
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با الگوريتم RF

نشان داد و توانست به طرز موثري بر چالشهاي موجود
غلبه کند .وجود نقشههاي دقیق سطح زير کشت انواع
محصوالت کشاورزي در هر منطقه اهمیت زيادي دارد،
چرا که اين آگاهي ميتواند در زمینههاي مختلفي از جمله
اصالح الگوي کشت محصوالت کشاورزي ،برنامهريزي در
زمینه منابع آبي مورد نیاز بخش کشاورزي ،برآورد بودجه
مورد نیاز به منظور اختصاص ماشین آالت مورد نیاز هر
بخش مورد استفاده قرار بگیرد .بنابراين استفاده از اين
روش با صرف هزينه و زمان بهینه براي تولید نقشه
محصوالت زراعي توصیه ميشود .در تحقیقات آتي به
منظور دستیابي به نقشههاي سطح زير کشت با دقت باالتر
و قدرت تفکیک مکاني بهتر ،از تلفیق تصاوير راداري و
نوري ماهواره سنتینل 1و 2و شبکه هاي يادگیري عمیق
استفاده خواهد شد.

تقدیر و تشکر
مولفین مقاله بر خود الزم مي دانند تا از سازمان
فضايي ايران و سازمان جهاد کشاورزي براي کمک در
جمع آوري دادههاي میداني تشکر و قدارني نمايند.
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