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 چکیده

بررسی تغییرات آن در باشد. ( میETیکی از پارامترهای مهم جهت مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی، تبخیر و تعرق )

تواند ضمن نشان دادن میزان آب مصرفی در هر کاربری اراضی، در مدیریت آب در مقیاس حوضه های زمانی معین میدوره

در این مطالعه سعی برآن شد که میزان  .و تعیین میزان آب مورد نیاز جهت تخصیص به هر کاربری مورد استفاده واقع شود

کرمانشاه، کردستان، همدان و زنجان با استفاده از الگوریتم سبال برآورد گردد. نتایج حاصل از  تبخیر و تعرق چهار استان

های دارای پوشش گیاهی بیشتر، به دلیل تبخیر و تعرق برآورد تبخیر و تعرق روزانه به روش سبال نشان داد که در مکان

و خاک عریان، دمای سطح زمین به دلیل نبود  شود و در نواحی با پوشش گیاهی تنکبیشتر دمای کمتری مشاهده می

 باشد.منبعی برای تبخیر و تعرق، زیاد می

 کلمات کلیدی

 8برآورد تبخیر و تعرق، الگوریتم سبال، لندست

 مقدمه -1

به ویژه تبخیر و تعرق از آنجا که مدیریت موثر منابع آب دارای اهمیت  نظارت بر مهمترین اجزای چرخه هیدرولوژیکی، 

نشان دهنده از دست دادن آب از سطح به اتمسفر  اجتماعی و زیست محیطی است و پایداری منابع طبیعی در یک حوضه

برآورد دقیق تغییرات زمانی و  (.Oliveira et al., 2014استتت، برای تیثیر اقدامات بر مدیریت آب بستتیار مهم استتت )

ست برای درک بهتر تعا (ET) مکانی در بارش و تبخیر و تعرق سیار مهم ا سطوح زمین و جو ب  ,.Mu et al)مالت بین 

برای حفظ و مدیریت منابع آب، ، . با توجه به افزایش مصرف انسان، تیثیرات آب و هوایی و متعاقباً کاهش منابع آب(2007

حال، به  با این. (Melesse et al., 2006ای الزم استتت )هایی برای نظارت بر تعادل آب در مقیاس محلی و منطقهروش

نداز و تعداد زیادی عوامل کنترل کننده شتتتامل آب و هوا، بیوفیزیک گیاهان، خواو خاک و  دلیل ناهمگونی چشتتتم ا

ست روند تعیین ، توپوگرافی شوار ا صوالت را می(Mu et al., 2007)چرخه آب د صرف آب مح صب . میزان م توان با ن

در این زمینه، ستتتنجش از دور  روش هزینه بر و وقت گیر استتتت. که ین هیدرومتر در هر مزرعه آبیاری اندازه گیری کرد

(. در Silva et al., 2012) استتت جایگزینی کم هزینه و با پوشتتش وستتیعی برای بدستتت آوردن تبخیر و تعرق واقعی

قابل  ایای و برآوردهای منطقههای دورههای ستتتنجش از دور به دلیل توانایی آنها در ارائه دادههای اخیر، تکنیکستتتال

شه ست. آنها به عنوان تنها ابزار قابل دوام برای نق سعه یافته ا ای برداری الگوهای تبخیر و تعرق در مقیاس منطقهاعتماد، تو

شیوهو بین سطح زمین به  شناخته میالمللی بر روی  سطح جهانی  صادی در  سازگار و اقت  McCabe and)شوند ای 

Wood., 2006) .بسیاری از محققان (Vidal and Perrier, 1989; Bastiaanssen, 1995; Granger, 1997; 

Allen et al., 2007) سعه مدل صاویر ماهوارهبر روی تو سیع ای و دادههایی با ترکیبی از ت های آب و هوا برای مناطق و



 

P
ag

e4
 

س SEBAL کار کرده اند. سرا سطحی برای زمین(، یکی از پرکاربردترین مدلها در  ست )الگوریتم تعادل انرژی  ر جهان ا

((Ahmad et al. 2006; Bastiaanssen et al., 1998; Bastiaanssen and Bos., 1999; Hemakumara 

et al. 2003; Morse et al., 2000; Singh et al., 2008; Zhang et al. ,2010.)  برآورد تبخیر و تعرق بر

را در مقایستته  Sebalآید و تحقیقات استتتحکام به عنوان باقیمانده از تراز انرژی ستتطحی بدستتت می Sebalاستتاس مدل 

های ایستتتگاه هواشتتناستتی با ( یا با استتتفاده از داده2011و همکاران،  SUNنتایج تجربی با شتتارهای اندازه گیری شتتده )

مبتنی بر سنجش از دور، از نظر پیچیدگی متفاوت، توسعه  ETهای ، تایید کرده اند. الگوریتمFAO-Penmanاستفاده از 

سعه یافته  ETهای الگوریتم (.Verstraeten et al., 2008یافته اند ؛ ) سالهای اخیر تو سنجش از دور که در  مبتنی بر 

و روندهای  ET (Allen et al., 2007)کنند: آنها برای برآورد استفاده از آب محصول یا اند، یک شکاف موجود را پر می

 ,.Jha and Chowdaryفضایی آن در طول زمان مناسب هستند. فناوری سنجش از دور نوید بزرگی را به همراه دارد )

دهد های مکرر را در مقیاس نستتتبتاً وستتتیع به طور مقرون به صتتترفه ارائه دهد که اجازه میتواند داده( زیرا می2006

 کنترل شوند. های خاو منابع آب به صورت بلندمدتموقعیت

با استتتتفاده از تصتتتاویر  Sebalبه دستتتت آمده از  (ET) ( برآورد و ارزیابی تبخیر و تعرق واقعی1هدف از این مطالعه: )

Landsat 8 ( شاورزی صول  Sebal( تییید نتایج الگوریتم 2در مناطق ک سه با برآورد تبخیر و تعرق مح  (ETc)در مقای

های این تحقیق اطالعات مفیدی برای مدیریت آب باشد. یافتهمی Penman-Monteithبرآورد شده با استفاده از معادله 

 های تعادل آب هستند.های ورودی برای روشها دادهدهد و این نقشهکشاورزی ارائه می

 مواد و روش ها -2

 معرفی منطقه مورد مطالعه -2-1

سی در این مطالعه  ستان 4محدوده مورد برر شامل ا شور ایران،  شمال غربی ک ستان غربی و  ستان، ا شاه، کرد های کرمان

 باشد. زنجان و همدان می

رود. مختصتتات شتتمار میاز نظر وستتعت به ایران کیلومتر مربع، هفدهمین استتتان 24۶40با مستتاحت استتتان کرمانشتتاه 

شاه از طول جغرافیایی  ستان کرمان شرقی تا  3۹دقیقه و  20درجه و  4۵جغرافیایی ا ثانیه  ۵8دقیقه و  1درجه و  48ثانیه 

شمالی تا  8دقیقه و  3۷درجه و  33ایی شرقی و از عرض جغرافی شمالی می 8دقیقه و  1۷درجه و  3۵ثانیه  شدثانیه  . با

این استان  مساحت .است که در غرب کشور واقع شده است سنندج به مرکزیت ایران هایاستان یکی از استان کردستان

های پراکنده رشتتته ها و دشتتتمستتاحت کل کشتتور ایران استتت. این استتتان در دامنه ٪1/۷کیلومتر مربع معادل  2۹13۷

 (.13۹۵)مرکز آمار ایران،  های زاگرس میانی جای گرفته استکوه

 خط از شمالی عرضدقیقه  48درجه و  3۵دقیقه تا  ۵۹درجه و  33کیلومتر مربع وسعت، بین مدارهای  201۷3مدان با ه

است )پایگاه اطالعات  قرار گرفته گرینویچ النهارنصف از شرقی طولدقیقه  3۶درجه و  4۹دقیقه تا  34درجه و  4۷ و استوا

شور،  سانی وزارت ک ستان زنجان(. 1388ر شمال ا شور  در   3۵منطبق بر عرض جغرافیایی  جغرافیاییموقعیت با غرب ک

دقیقه شرقی  2۵درجه و  4۵دقیقه تا  1۵درجه و  4۷دقیقه شمال و طول جغرافیایی  1۵درجه و  3۷دقیقه تا  3۵درجه و 

 (.1388ت )پایگاه اطالعات رسانی وزارت کشور، از نصف النهار گرینویچ اس

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%DA%86
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 مناطق مورد مطالعه : موقعیت جغرافیایی1 شکل

 مراحل انجام مطالعه -2-2

  استفاده شده است. IDL 8.5برای برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از الگوریتم سبال از زبان برنامه نویسی 

 

 باشد:معادله کلی الگوریتم سبال به منظور برآورد تبخیر و تعرق به شکل زیر می

ƛ ET = Rn - H - G  

 

𝑊شتتار گرمای نهان ) λETدر معادلۀ باال،  𝑀2⁄ ،)Rn زمین ستتطح در خالص تابش شتتار (𝑊 𝑀2⁄ ،،)G  شتتار گرمای

𝑊خاک ) 𝑀2⁄ و ،)H ( شار گرمای محسوس𝑊 𝑀2⁄.است ،) 

تعرق در مناطق هموار و نواحی کشتتتاورزی ارائه شتتتد )باستتتتیانستتتن و  -منظور برآورد تبخیرروش ستتتبال، اولین بار به

سخه در اما(. 1۹۹8 ،همکاران سال ان صحیح 2002ی که آلن و همکاران در  سبال در ارائه دادند، ت های الزم برای کاربرد 

 -یابی به پراکنش مکانی تبخیرمناطق ناهموار و کوهستتتانی نیز به روش اضتتافه شتتد. بنابراین در این پژوهش، برای دستتت

 نی استفاده شد.، از روش سبال ویژۀ مناطق ناهموار و کوهستااستان نیمه غربی کشور 4تعرق در 

 

 پارامترهای برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از الگوریتم سبال -1-2-2

 (Rn) شار تابش خالص سطحی

( با Rnمنظور حل معادلۀ توازن انرژی ستتطحی در الگوریتم ستتبال، محاستتبۀ شتتار تابش خالص ستتطحی )اولین مرحله به

 استفاده از شارهای تابش ورودی و خروجی است.

Rn = (1- α)Rs↓ + RL↓- RL↑- (1- ε0) RL↓ 
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𝑊ه ورودی)کوتا موج تابش ↓RSکه در آن  𝑀2⁄ ،)RL↓ ند موج تابش 𝑊) ورودی بل 𝑀2⁄ ،)RL↑ ند موج تابش  بل

𝑊) خروجی 𝑀2⁄ ،)α 0 آلبیدوی سطحی وε است. 8-ی لندستماهواره 11و  10 توان تشعشعی سطحی باندهای 

 (G) شار گرمای خاک

ستقیم شار گرمای خاک، میزان  سبۀ م ست. از آنجا که محا شش گیاهی بر اثر هدایت مولکولی ا انتقال گرما در خاک و پو

صاویر ماهواره شار گرمای خاک با ت ست،مقدار  شکل ا سبت  ای م سبال، ابتدا ن ستفاده با روز، نیمۀ در G/Rnدر روش   از ا

 شود.صورت زیر محاسبه میبه باستیانسن از شدهارائه تجربی معادلۀ

 G/Rn  =Ts/ α (0.0038 α + 0.0074 α2)(1-0.98 NDVI4) 

ست. مقدار  α( و C˚) سطحی دمای Tsدر معادلۀ باال،  سطحی ا ضرب Gآلبیدوی  سبت باال در با  ست به Rnکردن ن د

در  ۵/0 با برابر آن برای G/Rnشود و نسبت کمتر از صفر باشد، سطح مذکور، آب تلقی می NDVI مقدار چنانچه. آیدمی

شتتوند و ، مناطق پوشتتیده از برف فرض می4۵/0بیشتتتر از  αو  C 4 از کمتر Tsشتتود. مناطق دارای مقدار نظر گرفته می

 .شودمی لحاظ ۵/0 نیز مناطق این برای G/Rnنسبت 

 (H) شار گرمای محسوس

سوس، میزان هدررفتن گرما به هوا، به ست که با علت وجود اختالف دما از راه همرفشار گرمای مح ت و هدایت مولکولی ا

 شود.معادلۀ زیر محاسبه می

H =
ρ.Cp.dT 

𝑟𝑎ℎ
               

( بین دو T2 – T1اختالف دما ) dT، (J/Kg/K 1004) هوا ویژۀ گرمای Cp(، kg/m3چگالی هوا ) ρدر این معادله، 

(. شتتار گرمای s/mقال گرماستتت )انت برابر در آیرودینامیکی مقاومت rah( و K( بر حستتب درجۀ کلوین )Z1-Z2ارتفاع )

 محسوس تابعی از گرادیان دما، زبری سطح و سرعت باد است.

ست. به dTو  rahدلیل وجود دو مجهول حل معادلۀ باال به شکل ا سرد و گرم  م سل  سبات، از دو پیک سهیل محا منظور ت

داشتتت( و ستترعت باد در ارتفاع  dTه، برآوردی از بینی کرد و در نتیجپیش Hها میزان مناستتبی برای توان در آن)که می

 باید و ندارد صتتریح حل فوق معادلۀ استتت، محستتوس گرمای شتتار از تابعی rahشتتود. با توجه به اینکه معین استتتفاده می

( Monin-Obukhov) فآبخو مانین طول از جَو، پایداری هایتصتتتحیح اعمال منظوربه. شتتتود حل ایچرخه روشبه

 استفاده شد.

ها، کند. این پیکسلروش سبال از دو پیکسل شاخص برای تعیین وضعیت مرزی ثابت، در معادلۀ توازن انرژی استفاده می

سرد و گرم نامیده می سل  سرد از که پیک سل  شند. پیک شته با صویر قرار دا ستِ مطالعه، در ت شوند، باید در محدودۀ درد

شش گیاهی امنطقۀ کامل آبیاری شار از پو سر سطحی برابر با دمای هوای نزدیک  گرددنتخاب میشده و  که در آن دمای 

شش گیاهی، با فرض تبخیرسطح، فرض می شاورزی خشک و بدون پو صفر،  -شود. پیکسل گرم نیز از یک زمین ک تعرق 

های ستترد و گرم دقت زیادی صتتورت گرفت؛ زیرا کیفیت نتایج و محاستتبات در روش . در انتخاب پیکستتلگرددانتخاب می

 سبال، وابسته به دقت در انتخاب این دو پیکسل است.

سل  شاخصدر انتخاب پیک سطحی، آلبیدو و  شد. بدین های مذکور، از عواملی چون دمای  ستفاده  شش گیاهی ا های پو

باال  NDVIمطابق با زمین یونجه و مقدار  24/0تا  22/0صتتورت که پیکستتل ستترد دارای دمای کم، آلبیدویی در حدود 

 NDVIهای خشک و بدون پوشش گیاهی و مقدار کسل گرم دارای دمای زیاد، آلبیدوی باال مشابه با سایر زمیناست و پی

های سرد و گرم دقت شد تا از انتخاب دماهای خیلی کم یا خیلی زیاد اجتناب شود. چنانچه پایین است. در انتخاب پیکسل

اند اما تعرق کامل داشتتته -هایی که تبخیرعرق در پیکستتلت -دمای پیکستتل ستترد خیلی پایین انتخاب شتتود، مقدار تبخیر

شود. در رابطه با پیکسل گرم نیز، چنانچه دمای آن خیلی زیاد انتخاب دمای بیشتری دارند، کمتر از مقدار واقعی برآورد می
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شد. با وجود تعرق معادل صفر، بیشتر از صفر خ-های با دمای کمتر اما مقدار تبخیرتعرق پیکسل-شود، مقدار تبخیر واهد 

در روند محاسبات  Gو  Rnعلت استفاده از مقادیر در هر دو روش الگوی سبال و متریک، به Hبودن روش محاسبۀ یکسان

H نتایج خروجی مقدار ،H  نیز برای دو روش متفاوت خواهد بود. پس از آنکه مقدار شار گرمای محسوس بر اساس شرایط

ƛر گرمای نهان تبخیر مطابق با معادلۀ ای شتتاجوی تصتتحیح شتتد، مقدار لحظه ET = Rn – H - G  برای هر پیکستتل

 .گردیده استمحاسبه 

 ایشار گرمای نهان و تبخیر وتعرق لحظه

ƛ تعرق است که با استفاده از معادلۀ -علت فرآیند تبخیر شار گرمای نهان، میزان هدررفت گرما از سطح، به ET = Rn 

- H - G ست به شار تابش خالص )آید. از مید شار گرمای محسوس )Rnآنجا که مقادیر   ،)H( شار گرمای خاک ( G( و 

ست آمده، مقادیر لحظهکه تاکنون به شار گرمای نهان )د ستند، مقدار  صورت ( نیز بهλETای و برای زمان گذر ماهواره ه

ست. لحظه ست که به λETای ا صاویر ماهوارهمقداری ا سیلۀ ت صل میو سبه  λابراین مقدار عددی شود. بنای حا باید محا

 حاصل شود. ETشود تا با تقسیم عدد مربوط در هر پیکسل، مقدار 

 شود.صورت زیر محاسبه میای بهلحظه ETای، مقدار با استفاده از شار گرمای نهان لحظه

ETinst = 3600 
λET

λ
 

برای تبدیل زمان از  3۶00( و عدد J/Kgگرمای نهان تبخیر ) λ، (mm/hr) ایلحظه تعرق - تبخیر مقدار ETinstکه 

 .باشدزیر قابل محاسبه میاز معادله  λثانیه به ساعت است. مقدار 

 

 (ETrF) کسر تبخیر و تعرق مرجع

( به mm/hrشده برای هر پیکسل )( محاسبهETinstای )صورت نسبت تبخیر و تعرق لحظهکسر تبخیر و تعرق مرجع، به

های هواشناسی)دمای بیشینه، دمای کمینه، رطوبت نسبی، ساعات آفتابی شده از داده( محاسبهETrو تعرق مرجع )تبخیر 

 شود.( تعریف میmm/hrو سرعت باد در ایستگاه سینوپتیک( برای زمان تصویر )

ETrF =
𝐸𝑇𝑖𝑛𝑠𝑡

𝐸𝑇𝑟
     

 ETrF ( مشتتابه ضتتریب گیاهیKcبوده استتت و برای برون ) یابیET  تر ستتاعته یا طوالنی 24از زمان تصتتویر برای دورۀ

 ETrFو  ET=0طوری که در پیکسل کامالً خشک مقدار متغیر است؛ به 1و  0اغلب بین  ETrFشود. مقدار استفاده می

شد،  0= سرد در صورتی که در مزرعه یونجه یا ذرت کاشت شده با ست؛ ETrای بیشتر از آن تا اندازه ETو در پیکسل   ا

های مختلف علت خطاهای سیستماتیک با فرضیهبه ETrFشود. مقادیر منفی برای ( می1/1)احتماالً  ETrF >1 براینبنا

 (.Allen et al, 2002) شوددر سبال، انجام می

 ساعته 24تبخیر و تعرق 

سبت به مقادیر لحظه24ETتعرق )-غالباً مقادیر روزانۀ تبخیر شتری ن سبال م( کاربرد بی  فرض با را 24ETقدار ای دارند. 

شابه با میانگین لحظه ETrF اینکه سبه می 24در طول  ETrFای، م ست، محا 24ET (mm/day )کند. مقدار ساعت ا

 .شودصورت زیر حساب میبه

 

= ETrF * ETr24 24ET 
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 روز، در یکدیگر با ETrکردن مقادیر ساعتی ساعت برای همان روز است که با جمع 24طی  در ETr مجموع ETr24که 

 .آیدمیدست به ماهواره گذر

 

وسیلۀ فائو برای اکثر کشورهای با مانتیث به -ها رابطۀ پنمنزیادی ارائه شده است که از میان آن روابط ETrبرای محاسبۀ 

شک و نیمه ست. روش پنمناقلیم خ شده ا شنهاد  شک از جمله ایران پی سخه-خ ست که از مانتیث دارای ن های متعددی ا

تعرق مرجع، برای استتتتفادۀ -ها برای تخمین تبخیرروش معتبرترین از یکی عنوانبه مانتیث-پنمن–ها روش فائوبین آن

  است. شده استفاده ETrمنظور محاسبۀ به مانتیث-پنمن–، از نسخۀ فائوطرح. بنابراین در این ته استمتخصصان قرار گرف

 صحت سنجی -2-2-2

به دستتت آمده از پارامترهای مرثر بر میزان تبخیر و تعرق، نتایج به دستتت آمده برای بعد از اطمینان نستتبی از روند نتایج 

 های زیر صحت سنجی شده است:تبخیر و تعرق سبال با روش

ضیحات مربوط به  سبال تبخیر و تعرق را  1تا  0ای باید بین مقدار تبخیر و تعرق لحظه ،سبالبا توجه به تو شد و چون  با

های دارای پوشش گیاهی رنج اعداد مثبت باشد. که در کل کند بنابراین باید در قسمتبرای مناطق کشاورزی محاسبه می

 دست آمده است.لی بههای محاسبه شده این قاعده در اکثر مناطق درست اجرا شده و نتایج قابل قبودوره

 معادله پنمن مانتیث: 

ست آمده با معادله سیمتر در محدوده مورد مطالعه از مقادیر به د صورت نبود الی ست )در  شده ا سه  ی پنمن مانتیث مقای

 این معادله استفاده شده است(. 

 شکل کلی معادله پنمن مانتیث به صورت زیر است:

ET =

0.408 × Δ × ( Rn –  G)  +  γ × Cn × 𝑈2 × ( es –  ea)
T instance + 273.15

Δ × γ × ( 1 +  Cd × U2)
 

 

Δبخار،  فشار منحنی : شیبRnسطح در خالص تشعشع : شار ،Gخاک : شارگرمای ،γسایکرمتری، : ثابت 

 

 Cn ۶۶: ضریب ثابت برابر با ،es –  eaمولفه ، پاسکال کیلو حسب بر آب بخار فشار : کمبودU2 2: سرعت باد در ارتفاع 

 باشد.می 2۵/0یک ضریب ثابت برابر با  Cdمتری، 

 های هواشناسی زیر نیاز است:ی پنمن مانتیث به دادهی پارامترهای معادلهبرای محاسبه

 (Tmax( و بیشترین دما )Tminکمترین دما )

 (RHmax( و بیشترین رطوبت نسبی )RHminکمترین رطوبت نسبی )

 سرعت باد

 تشعشع خورشیدی.

 ی روابطآماری برای مقایسهمعیارهای  -2-2-2-1 
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هایی متداول دست آمده از الگوریتم پنمن مانتیث از آمارهبا هدف مقایسه نتایج حاصل از کاربرد الگوریتم سبال با مقادیر به

 زیر استفاده شده است.

 )میانگین جذر مربعات خطا( RMSEپارامتر 

 )میانگین خطای مطلق( MAEپارامتر 

 ی()ضریب همبستگ R2پارامتر 

 

 Root Mean Square کنند، مخفف کلمهنیز یاد می RMSE عنوان خطایکه از آن بهمیانگین جذر مربعات خطا: 

Error استتتتفاده یکی از پارامترهای تاثیرگذار در کاربردهای زمین عنوان به .باشتتتدو به معنی میانگین مربع خطاها می

 گردد. می

 RMSE مقادیر و شتتتده بینیپیش مقادیر معموالً پارامتر این. کندمی میزان خطای بین دو مجموعه داده را اندازه گیری 

 در رابطه زیر نوشته شده است. RMSEدست آوردن . شیوه بهدکنمی مقایسه یکدیگر با را شده گیری اندازه

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑁
∑(𝑥𝑖 − �̂�𝑖)2

𝑁

𝑖=1

 

عنوان معیار بینی شده و واقعی بهپیش(:این تابع از فاصله بین مقدار Mean Absolute Errorمیانگین قدر مطلق خطا )

سبه خطا  ضل را در نظر نمی گیرد. بنابراین در محا ستفاده کرده ولی جهت این تفا صله و نه جهت  MAEا فقط میزان فا

صله به کار می ضل بین مقدار MAEرود. بنابراین فا سبه میپیش، میانگین قدر مطلق تفا شیوه بینی و واقعی را محا کند. 

 در رابطه زیر نوشته شده است. MAEدست آوردن به

 

𝑀𝐴𝐸 =
∑ |𝑦𝑖 − 𝑥𝑖|𝑛

𝑖=1

𝑛
=

∑ |𝑒𝑖|𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 

 

 

ستگی  ستگی: R2ضریب همب با متغیر کمی دیگر  متغیر کمی یک یرابطه یبرای تعیین نوع و درجه آماری ضریب همب

ستفاده در تع ستگی، یکی از معیارهای مورد ا ضریب همب ست.  شدت ا ستگی  ضریب همب ست.  ستگی دو متغیر ا یین همب

شان می ستقیم یا معکوس( را ن ضریب بین رابطه و همچنین نوع رابطه )م صورت عدم وجود  -1تا  1دهد. این  ست و در  ا

 .رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است

 نتایج -2-3

ستفاده از الگ ستان در این پژوهش، مقادیر تبخیر و تعرق واقعی روزانه با ا شده در چهار ا صالح  سبال ا وریتم توازن انرژی 

شان داد که در مکان سبال ن صل از برآورد تبخیر و تعرق روزانه به روش  شد. نتایج حا سبه  های دارای پوشش منتخب محا

شتتود و در نواحی با پوشتتش گیاهی تنک و خاک گیاهی بیشتتتر، به دلیل تبخیر و تعرق بیشتتتر دمای کمتری مشتتاهده می

 باشد. ن، دمای سطح زمین به دلیل نبود منبعی برای تبخیر و تعرق، زیاد میعریا

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1


 

P
ag

e1
0

 

 

 استان همدان 13۹۹خرداد ماه سال  8: نقشه وضعیت برآورد تبخیر و تعرق روزانه 2شکل 

 

 

 

 استان همدان 13۹۹سال  مرداد ماه 10: نقشه وضعیت برآورد تبخیر و تعرق روزانه 3شکل 

 



 

P
ag

e1
1

 

 

 استان کرمانشاه 13۹۹مرداد ماه سال  1۵: نقشه وضعیت برآورد تبخیر و تعرق روزانه 4 شکل

 

 

 

 

 

 استان کرمانشاه 13۹۹شهریور ماه سال  2: نقشه وضعیت برآورد تبخیر و تعرق روزانه ۵ شکل
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 استان کردستان 13۹۹مرداد ماه سال  1۵: نقشه وضعیت برآورد تبخیر و تعرق روزانه ۶ شکل

 

 

 

 

 

 

 استان کردستان 13۹۹مرداد ماه سال  1: نقشه وضعیت برآورد تبخیر و تعرق روزانه ۷ شکل
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 استان زنجان 13۹۹خرداد ماه سال  24تبخیر و تعرق روزانه : نقشه وضعیت برآورد 8 شکل

 

ی اندازه گیری شده در مناطق کشاورزی با استفاده از روش پنمن مانتیث و مقادیر محاسبه تعرق روزانه -ی تبخیر : مقایسه1جدول 

 همداناستان  _13۹۹بهار و تابستان سال  _شده به وسیله الگوریتم سبال

 

 تاریخ

Date 

 پنمن مانتیث

Penman_Mantis 

(mm/ day-1) 

 الگوریتم سبال

Sebal algorithm 

(mm/ day-1) 

 اختالف مطلق

Absolute 

difference 

(mm/ day-1) 

1399/1/6 1/5 6/6 -5/1 

1399/1/22 1/9 9/4 -7/5 

1399/2/7 3/5 5/6 -2/1 

1399/2/23 4/8 6/9 -2/1 

1399/3/8 4 5/3 -1/3 

1399/3/24 5/5 7/6 -2/1 

1399/4/9 5/4 7 -1/06 

1399/4/25 4/4 7 -2/06 

1399/5/10 6/03 8/1 -2/07 

1399/5/26 5/82 7/8 -1/98 

1399/6/11 4/13 5/2 -1/07 

1399/6/27 5/6 6/7 -1/1 
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تصویر استان همدان )بهار و تابستان سال  1۷پنمن مانتیث  های: نتایج ارزیابی عملکرد الگوریتم سبال نسبت به داده2 جدول

13۹۹) 

MAE R2 RMSE 

۵/1 ۹۵/0 ۶2/1 

 

ی اندازه گیری شده در مناطق کشاورزی با استفاده از روش پنمن مانتیث و مقادیر محاسبه تعرق روزانه -ی تبخیر : مقایسه3 جدول

 استان کرمانشاه -13۹۹بهار و تابستان سال  _شده به وسیله الگوریتم سبال

 تاریخ

Date 

 پنمن مانتیث

Penman_Mantis 

(mm/ day-1) 

 الگوریتم سبال

Sebal algorithm 

(mm/ day-1) 

 اختالف مطلق

Absolute 

difference 

(mm/ day-1) 

1399/2/7 3/5 5/6 -2/1 

1399/2/23 4/8 6/9 -2/1 

1399/3/8 4 5/3 -1/3 

1399/3/24 5/5 7/6 -2/1 

1399/4/9 5/4 7 -1/06 

1399/4/25 4/4 7 -2/06 

1399/5/10 6/03 8/1 -2/07 

1399/5/26 5/82 7/8 -1/98 

1399/6/11 4/13 5/2 -1/07 

1399/6/27 5/6 6/7 -1/1 

 

 (13۹۹های پنمن مانتیث تصاویر استان کرمانشاه)بهار و تابستان سال : نتایج ارزیابی عملکرد الگوریتم سبال نسبت به داده4جدول 

MAE R2 RMSE 

2/1 ۹0/0 4/1 

 

ی اندازه گیری شده در مناطق کشاورزی با استفاده از روش پنمن مانتیث و مقادیر محاسبه تعرق روزانه -ی تبخیر مقایسه: ۵ جدول

 استان کردستان -13۹۹بهار و تابستان سال  _شده به وسیله الگوریتم سبال

 تاریخ

Date 

 پنمن مانتیث

Penman_Mantis 

(mm/ day-1) 

 الگوریتم سبال

Sebal algorithm 

(mm/ day-1) 

 اختالف مطلق

Absolute 

difference 

(mm/ day-1) 

4/1/13۹۹ 4/2 ۶4/1 ۷۶/0 
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20/1/13۹۹ 3/3 ۶/3 3/0- 

۵/2/13۹۹ 3/۶ 8/۵ ۵/0 

21/2/13۹۹ 3/۹ 02/۹ 28/0 

۶/3/13۹۹ 1/8 ۶/۷ ۵/0 

22/3/13۹۹ ۶/4 ۷/4 1/0- 

1399/4/7 9/6 8/1 1/5 

1399/4/23 8/08 7/1 0/98 

1399/5/08 5/7 4/15 1/55 

1399/5/24 6/06 6/08 -0/02 

1399/6/9 9/47 9/7 -0/23 

1399/6/25 3/73 4 -0.27 

 

 (13۹۹های پنمن مانتیث تصاویر استان کردستان )بهار و تابستان سال : نتایج ارزیابی عملکرد الگوریتم سبال نسبت به داده۶جدول 

MAE R2 RMSE 

۵3/0 ۹۷/0 ۶8/0 

 

ی اندازه گیری شده در مناطق کشاورزی با استفاده از روش پنمن مانتیث و مقادیر محاسبه تعرق روزانه -ی تبخیر : مقایسه۷ جدول

 استان زنجان -13۹۹بهار و تابستان سال  _شده به وسیله الگوریتم سبال

 تاریخ

Date 

 پنمن مانتیث

Penman_Mantis 

(mm/ day-1) 

 الگوریتم سبال

Sebal algorithm 

(mm/ day-1) 

 اختالف مطلق

Absolute 

difference 

(mm/ day-1) 

1399/1/6 1/23 1/64 -0/4 

1399/1/22 0/98 1/023 -0/04 

1399/2/7 2/52 1/68 0/84 

1399/2/23 2/73 2/05 0/68 

1399/3/8 3/88 3/41 0/46 

1399/3/24 4/29 3/71 0/58 

1399/4/9 4/23 4/01 0/21 

1399/4/25 4/14 3/87 0/28 

1399/5/10 4/77 5/11 -0/33 

1399/5/26 3/28 3/59 -0/3 

1399/6/11 3/75 3/81 -0/06 
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1399/6/27 3/4 3/32 0/07 

 

 

 (13۹۹تصاویر استان زنجان )بهار و تابستان سال های پنمن مانتیث : نتایج ارزیابی عملکرد الگوریتم سبال نسبت به داده8جدول 

MAE R2 RMSE 

3۶/0 ۹۶/0 ۵۹/0 

 

 مراجع -2-4

 .)13۹۵(رکز آمار ایران، سرشماری سال م[1]-

 .، جدول عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری(1388) رسانی وزارت کشورالعپایگاه اط[2]-

[3]- Ahmad, MD., Biggs, T., Turral, H., and Scott, CA., (2006)., 

Application of SEBAL approach and MODIS time-series to map 

vegetation water use patterns in the data scarce Krishna River Basin of 

India. Water Science and Technology, 53(10), 83-90. 

[4]-Allen, Rg., Tasumi, M., Trezza, R., (2007)., Satellite-based energy 

balance for mapping evapotranspiration with internalized calibration 

(METRIC)-Model. J. Irrig. Drain. 133 395–406. 

[۵]-Bastiaanssen, WGM., (1995)., Regionalization of Surface Flux 

Densities and Moisture Indicators in Composite Terrain: A Remote 

Sensing Approach under Clear Skies in Mediterranean Climates. Ph. D. 

Dissertation. Wageningen: Wageningen Agricultural University. 

[۶]-Bastiaanssen, WGM., Menenti, M., Feddes, R. A., Holtslag, A AM., 

(1998)., A remote sensing surface energy balance algorithm for land 

(SEBAL): 1. Formulation. Journal of Hydrology, 212-213, 198-212. 

[۷]-Bastiaanssen, WGM., Bos, MG., (1999)., Irrigation performance 

indicators based on remotely sensed data: A review of literature. Irrigation 

and Drainage Systems, 13(4), 291-311. 

[8]-Granger, RJ., (1997)., Comparison of surface and satellite-derived 

estimates of evapotranspiration using a feedback algorithm. Kite, G. W., 

Pietroniro, A., and Schultz, T. J., eds., Applications of Remote Sensing in 

Hydrology, Proceedings of the 3rd International Workshop NHRI 

Symposium. Greenbelt: NASA Goddard Space Flight Center. 

[۹]-Hemakumara, HM., Chandrapala, L., Moene, A., (2003)., 

Evapotranspiration fluxes over mixed vegetation areas measured from 

large aperture scintillometer., Agricultural Water Management, 58(2), 

109-122. 

[10]-Jha, Mk., Chowdary, Vm., (2006)., Challenges of using remote sensing 

and GIS in developing nations. Hydrogeol. J. 15 197–200. 

https://web.archive.org/web/20120503044808/http:/www.moi.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=25bdb60a-cbea-4641-94ac-5ef525670863&WebPartID=b19583be-e43d-459b-8110-f0453f12adca&ID=294aef3e-caa2-4e2a-bb0a-5283dfeb0b65
https://web.archive.org/web/20120503044808/http:/www.moi.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=25bdb60a-cbea-4641-94ac-5ef525670863&WebPartID=b19583be-e43d-459b-8110-f0453f12adca&ID=294aef3e-caa2-4e2a-bb0a-5283dfeb0b65


 

P
ag

e1
7

 

[11]-McCabe, MF., Wood, EF., (2006)., Scale influences on the remote 

estimation of evapotranspiration using multiple satellite sensors. Remote 

Sensing of Environment, 105(4), 271-285.  

[12]-Melesse, Am., Oberg, J., Nangia, V., Beeri, O., Baumgartner, D., 

(2006)., Spatiotemporal dynamics of evapotranspiration at the Glacial 

Ridge prairie restoration in northwestern Minnesota., Hydrol., Process., 20 

1451–1464. 

[13]-Morse, A., Tasumi, M., Allen, RG., Kramber, WJ., (2000)., 

Application of the SEBAL Methodology for Estimating Consumptive Use 

of Water and Streamflow Depletion in the Bear River Basin of Idaho 

Through Remote Rensing. Boise: Idaho Department of Water Resources. 

[14]-Mu, Qz., HeinsCch, Fa., Zhao, M., Running, Sw., (2007)., 

Development of a global evapotranspiration algorithm based on MODIS 

and global meteorology data., Remote Sens., Environ., 111 519–536. 

[1۵]-Oliveira, L., (2012) Estimativa da evapotranspiração real por 

sensoriamento remoto na bacia do rio Tapacurá-PE. 136 f. Tese ( 

Doutorado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos). Universidade 

Federal de Pernambuco, Recife. 

[1۶]-Singh, RK., Irmak, A., Irmak, S., Martin, DL., (2008)., Application of 

SEBAL model for mapping evapotranspiration and estimating surface 

energy fluxes in south-central Nebraska. Journal of Irrigation and 

Drainage Engineering, 134(3), 273-285. 

[1۷]-Silva, Bb. Barbosa, Ac., Braga, cc., Maria, L., (2012)., 

Evapotranspiração e estimativa da água consumida em perímetro irrigado 

do Semiárido brasileiro por sensoriamento remoto. Pesquisa Agropecuária 

Brasileira, v. 47, n. 9, p. 1218-1226. 

[18]-Sun, Z., Wei, B., Su, W., Shen,, W., Wang, C., You, D., Liu, Z., (2011) ., 

Evapotranspiration estimation based on the SEBAL model in the Nansi 

Lake Wetland of China. Mathematical and Computer Modelling, v. 54, n. 

3/4, p. 1086-1092. 

[1۹]-Verstraeten, Ww., Veroustaete, F., Feyen, J., (2008)., Assessment of 

evapotranspiration and soil moisture content across different scales of 

observation., Sensors 8 70–117. 

[20]-Vidal, A., Perrier, A., (1989)., Analysis of a simplified relation used to 

estimate daily evapotranspiration from satellite thermal IR data., 

International Journal of Remote Sensing, 10(8), 1327-1337. 

[21]-Zhang, SW., Lei, YP., Li, HJ., Wang, Z., (2010)., Temporal-spatial 

variation in crop evapotranspiration in Hebei Plain, China., Journal of 

Food, Agriculture and Environment, 8(2), 672-677. 

 

 



 

P
ag

e1
8

 

 تعالی   بسمه

 برآورد عملکرد گندم دیم با استفاده از تصاویر ماهواره ای

 )نمونه موردی گندم دیم استان کردستان(
 2علیرضا حاجی تبار،  1حسن مطلبی ، 2حمید فرهمند، 1سعیدیتورج 

 تهران، صندوق بیمه کشاورزی، اداره کل فناوری اطالعات 1

Bimeh-keshavarzi@sbkiran.ir 
 شرکت بوم نگاران هوشمند امید، ست پلت، تهران 2

info@satplat.com 

 چکیده 

برآورد و پیش بینی درست عملکرد محصوالت کشاوزری یکی از الزامات اساسی در مدیریت تولیدات بخش 

 اند مختلفی جهت تخمین عملکرد محصوالت زراعی توسعه یافتهمدل های کشاورزی است. در طول سالیان گذشته 

اما بدلیل وابستگی به متغیرهای ورودی زیاد، در سطح وسیع قابلیت پیاده سازی نداشته اند. اما با توسعه فناوری 

سنجش از دور بخشی از پارامترهای مدل ها با استفاده از تصاویر ماهواره ای تخمین و مدل ها دچار تغییر و مدل 

هره گیری از تصاویر ماهواره ای و پیاده سازی مدل بهره های جدیدی توسعه داده شدند. هدف از تحقیق حاضر نیز ب

وری مصرف نور می باشد. در این مدل با شبیه سازی رابطه میان انرژی خورشید، فرایند فتوسنتز و تولید بیومس گیاه، 

مقدار بیومس تولید شده در طول رشد گیاه برآورد می شود. با پیاده سازی این مدل پیش بینی عملکرد در سطح 

اراضی گندم دیم استان کردستان بخوبی صورت گرفت. داده های حاصل حاکی از کاهش عملکرد گندم دیم در سطح 

نسبت به سال های قبل بود. با توجه به اینکه این مدل برای اولین بار در  1400-1399استان کردستان در سال زراعی 

هت اصالح پارامترهای مدل بر اساس شرایط محلی و مورد گندم دیم پیاده سازی می شود نیازمند مطالعات بیشتر ج

 در نتیجه افزایش دقت مدل می باشد . 

   کلمات کلیدی

 گندم دیم، برآورد عملکرد، تصاویر ماهواره ای، استان کردستان
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  مقدمه -1

برآورد و پیش بینی درست عملکرد محصوالت کشاوزری یکی از الزامات اساسی در مدیریت تولیدات بخش 

جهت دستیابی به امینت غذایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی است . در طول سالیان گذشته روش های  کشاورزی

مختلفی جهت تخمین عملکرد محصوالت زراعی توسعه یافته که می توان بصورت کلی آنها را در سه دسته مدل های 

 مود )(. آماری تجربی ، مدل های شبیه سازی و مدل های تعادل آب مصرفی تقسیم بندی ن

، تولید رابطه رگرسیون )یا در قالب مدل های تجربی یکی از روشهای مرسوم در محاسبه میزان عملکرد تولیدی گیاه

رابطه های مبتنی بر مدلهای یادگیری ماشین( میان یک شاخص ماهواره ای و میزان عملکرد گیاه مورد نظر است. 

و  CHIو  NDVIماهواره ای )مانند  صهایو همکارانش، رابطه رگرسیونی میان ماکزیمم شاخ Zhaoبعنوان نمونه، 

STR )زمانی دوره رشد گیاه و عملکرد گندم بر اساس اطالعات زمینی تولید کردند  مدتدر طول  را(Zhao et al., 

. در این مطالعه، شاخص های ماهواره ای که به تنش آبی گیاه وابسته هستند نیز مورد استفاده قرار گرفت تا (2020

فرآیند کلی این روش تقریبا در تمام مطالعات آن، بشود. نش آب در تخمین عملکرد زمین زراعی در نظر گرفته تاثیر ت

ثابت است و تنها تغییر مربوط به نوع شاخص ماهواره ای یا تاریخ مورد نظر از نقشه شاخص ماهواره ای است. بعنوان 

استفاده کردند تا میان بیومس گندم در شرایط  NDVIو همکارانش از شاخص  Cabrera-Bosquetنمونه دیگر، 

  .(Cabrera-Bosquet et al., 2011)مختلف آبی و ماده مغذی نیتروژن، مقدار بیومس را تخمین بزنند 

Bao  قدرت گندم زمستانه با استفاده از داده های سنجش از دور و با عملکرد به برآورد نیدر کشور چو همکارانش 

 ر مراحل سبز شدن،دبا برآورد ماده خشک گندم زمستانه طبق گزارش آنها و مکانی متنوع پرداختند.  فییط کیتفک

 ریتصاوآنها با استفاده از را بررسی نمود  اهیگ رشد تیزنی، ساقه دهی، گلدهی و پر شدن دانه می توان وضع پنجه

 Baoند )را محاسبه کرد NDWI و  NDVI  ،RDVI  ،EVI ، MSAVIمانند  فییشاخص های ط لندست و سیماد

et al,2009 ). ر گیای د مطالعه درAboelghar  التینظام آباد ا هیناح در عملکرد برنج نیبرای تخموهمکاران 

 انگریب جینتا پرداختند. برنج  عملکردو  IRS سنجنده ریتصاو از حاصل  NDVIبه بررسی ارتباط شاخصآندهارا، 

 ,Aboelghar et al ) شاخص و عملکرد محصول در سطح مزارع برنج بود نیا نیب همبستگی مثبت و معنی دار

داده های بدست آمده از ماهواره و شاخص سطح  عملکرد ونیرگرس رییاندازه گ هیبر پا ی دیگرقیحق. در ت(2011
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 مورد بررسی  DVIو   NDVI  ،SAVI  ،GVI  ،IPVI  ،RVI اهییگرفت که در آن شش شاخص پوشش گ انجام برگ

 شاخص ها؛ برتری نسبی داشته است و با استفاده ریبه سا نسبت نشان داد که شاخص سطح برگ جیگرفت. نتا قرار

(. در کشور Ren et al, 2008د)نمو نییب شیپ از برداشت؛ عملکرد محصول را شیماه پ کیمدل می توان  نیا از

بارندگی و خاکشناسی میزان عملکرد گندم دیم را ایران نیز تاتاری و همکارانش در خراسان با استفاده از داده های 

برآورد کردند . در این تحقیق مدل رگرسیونی بر اساس مجموع بارندگی در فصل رشد گندم ، درصد رس و میزان 

(. زانگ و همکاران از تصاویر سنجنده مادیس برای 1388رطوبت خاک مورد استفاده قرار گرفت )تاتاری و همکاران، 

رد گندم استفاده کردند. در این روش با استفاده از شاخص پوشش گیاهی سه عامل بیومس سطح پیش بینی عملک

خاک، شاخص پوشش گیاهی تجمعی از جوانه زنی تا سنبله و از سنبله تا رسیدگی بر اساس سری زمان شاخص 

زانگ و همکاران، پوشش گیاهی محاسبه و در نهایت با استفاده از شاخص برداشت میزان عملکرد محاسبه گردید )

2012.) 

در این  . می باشدروند رشد گیاه استفاده از مدل های شبیه سازی برای تخمین بیومس گیاه دیگر روشهای از جمله 

ه می مدل ها با شبیه سازی ارگان های مختلف گیاه مقدار کل زیست توده و عملکرد اقتصادی ناشی از آن محاسب

مدول  و AquaCropکنند. مدلهایی مانند  ستفاده از تصاویر ماهواری کار میاین مدلهای شبیه سازی، بدون اشود. 

ت که روند رشد گیاه را شبیه هیدرولوژی اس-مدلهای آگرواز این قبیل مدل ها هستند. این مدلها،  SWAPاصلی 

شد گیاه یط رزند. در این روش، اطالعات زیادی از شرا سازی کرده و در نهایت، مقدار بیومس تولیدی را تخمین می

تواند  ف میبعنوان متغیرهای ورودی مدل نیاز است و در نتیجه، استفاده از آن برای یک منطقه بزرگ که عوامل مختل

زیاد  تغییرات زیادی روی آن متغیرهای ورودی بگذارد، عدم قطعیت زیادی ایجاد خواهد کرد که منجر به دشواری

 در کالیبراسیون آن خواهد شد

 (Steduto et al., 2009).  

از آنجا که برخی از متغیرهای ورودی مدلهای شبیه سازی تولید بیومس را میتوان با استفاده از تصاویر ماهواره ای 

تخمین زد، مدلهای شبیه سازی دچار تغییر شده و مدلهای جدیدی توسعه داده شده است که در آنها از تصاویر 

یاه و تصاویر ماهواره ای، میتواند منجر به تولید مدلهایی ماهواره ای استفاده میشود. ترکیب مدلهای شبیه سازی رشد گ
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است.  1یکی از مرسوم ترین این مدلها، مدل بهره وری مصرف نور (. ,2008Ren et al) بشود که دقت بهتری دارند

ساخته شده است که در آن، با شبیه سازی رابطه میان انرژی خورشید موثر در  1972بخش اصلی این مدل در سال 

زند و در  یند فتوسنتز و تولید بیومس در گیاه، مقدار بیومس تولید شده در طول دوره رشد گیاه را تخمین میفرآ

 .(Monteith, 1972)دهد  نهایت، حاصل جمع تمام آنها در بازه زمانی رشد گیاه، بیومس نهایی را نشان می

Campos  با مقادیر زمینی بیومس مقایسه کرده و پس از کالیبراسیون و همکارانش در یک مطالعه، این روش را

  .(Campos et al., 2018)ضرایب مدل، دقت خوب این مدل در تخمین بیومس را نشان دادند 

صورت اره ای ماهو ریمحصول با استفاده از تصاو دیتول مقدار نیبرای تخم ایگسترده ای که در دن قاتیتوجه به تحق با

در این  تاکید بیشتر بر مدل های بهره وری نور جهت تخمین دقیق تر میزان محصوالت زراعی،گرفته است و همچنین 

و سپس  تحقیق سعی گردید مدل بهره وری نور در برآورد میزان عملکرد گندم دیم استان کردستان پیاده سازی شده

 با داده های زمین میزان دقت آن بررسی گردد.

 روشمواد و  -2

شده است . از نظر جغرافیایی واقع  عراق مجاور کشور ایران در غربمربع  کیلومتر 28230ی معادل استان کردستان با مساحت

دقیقه طول  1۶درجه و  ۴8دقیقه تا  31درجه و  ۴۵دقیقه عرض شمالی و  30درجه و  3۶دقیقه تا  ۴۴درجه و  3۴بین 

. این استان با داشتن اراضی حاصلخیز و آب و هوایی مناسب از جمله استان های شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد

 د.دیم خیز کشور می باش

 ( موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه1شکل )

  

                                      
 Light Use Efficiency (LUE) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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قطعه زمین گندم دیم بیمه شده توسط صندوق بیمه بود که میزان  293۵تعداد نمونه های زمینی مورد استفاده در این تحقیق 

 مورد بازدید و کل گیری شده بود.  1۴00-1399عملکرد آنها توسط پایشگران صندوق بیمه در پایان سال زراعی 

 

 موقعیت و پراکنش نمونه های زمین: (2شکل )

 

 مراحل اجرایی پیاده سازی مدل بشرح زیر صورت گرفت : 

 اقلیم استان کردستان بر اساس شاخص های هواشناسی تهیه نقش -

 تعیین تاریخ های کشت گندم دیم بر اساس نوع اقلیم منطقه  -

 اخذ تصاویر ماهواره ای سنتینل و لندست از ابتدای دوره کشت تا پایان کشت -

 پیش پردازش تصاویر ماهواره ای -

  نیشده در سطح زم افتیدر دیخورش یمحاسبه انرژ -

 اهیجذب شده توسط گ دیخورش یانرژ زانیم محاسبه -

  فعال در فتوسنتز یجذب انرژ بیضر محاسبه -

 (RUE)  یمصرف انرژ یبهره ور محاسبه -

 (EF) رینسبت تبخ بیضر محاسبه -

 ومسیب محاسبه -
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 محاسبه عملکرد -

به  ردیگ یفتوسنتز مورد استفاده قرار م ندیکه در فرآ دیخورش یالزم است آن بخش از انرژ ومس،یمحاسبه ب یبرا

 یاطالعات را با استفاده از مدلها نیکه ا یداده ا یها گاهیزده شود. با توجه به وجود پا نیصورت روزانه تخم

بخش از  نی. اشودی زده م نیتخم اهیسطح برگ گ رشده د افتیدر دیخورش یمقدار انرژ کنند،ی م دیتول یهواشناس

داده  گاهیپروژه، از پا نی. در اشودی م یمعرف PARخفف با نام امواج فعال در فتوسنتز با نام م دیخورش یانرژ

CFSV2 محاسبه کل  یبرا نیو بنابرا شوندی م دیساعته تول ۶داده، داده ها به صورت  گاهیپا نی. در اشودی استفاده م

 ریجمع بشوند. مقاد گریکدیداده در هر روز با  ۴الزم است تا  ن،یشده در سطح زم افتیدر موج کوتاه ولط یانرژ

 .شوندی م دیداده به واحد وات بر متر مربع تول گاهیپا نیارائه شده در ا

از  زانی. آن منمی کندشده استفاده  افتیفعال در فتوسنتر در یمختلف رشد خود، از تمام انرژ یدر دوره ها اهیگاز آنجاکه 

جذب شده فعال در فتوسنتز  با نام مخفف  یبه نام انرژ رد،یگی مورد استفاده قرار م اهیفعال در فتوسنتر که توسط گ یانرژ

APAR استفاده می شود  ریاز فرمول ز ر،یمتغ نیحاسبه ابرای م. شودی م یمعرف: 

𝐴𝑃𝐴𝑅 = 𝑓𝑃𝐴𝑅 × 𝑃𝐴𝑅 

داده خواهد  حیدر ادامه توض بیضر نیاست. ا اهیفعال در فتوسنتز توسط گ ینسبت جذب انرژ  fPARفرمول باال،  در

مقدار  ن،یباشد. بنابرا یدارد و بدون بعد م اهیگ یبا تراکم برگها یمیفعال در فتوسنتز ارتباط مستق یجذب انرژ بیضر شد.

محاسبه  یبرا یبه طور گسترده ا NDVIمانند  ی. شاخصشودی مشخص م یماهواره ا یبا استفاده از شاخصها بیضر نیا

 یو شاخص ها fPAR انی(. رابطه مSilva et al., 2018; Zheng et al., 2016) شودیاستفاده م fPAR بیضر

 (:Sellers et al., 1996) شود یم دیتول ریبر اساس رابطه ز NDVIمانند  یماهواره ا یاهیگ

𝑓𝑃𝐴𝑅 =  
(𝑛𝑑𝑣𝑖 − 𝑛𝑑𝑣𝑖𝑚𝑖𝑛)(𝑓𝑃𝐴𝑅𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝑃𝐴𝑅𝑚𝑖𝑛)

𝑛𝑑𝑣𝑖𝑚𝑎𝑥 − 𝑛𝑑𝑣𝑖𝑚𝑖𝑛
+ 𝑓𝑃𝐴𝑅𝑚𝑖𝑛  

 بیاست که به ترت اهیتوسط گ یمربوط به حداکثر حداقل توان جذب انرژ 𝑓𝑃𝐴𝑅𝑚𝑖𝑛و  𝑓𝑃𝐴𝑅𝑚𝑎𝑥رابطه باال،  در

 میاقلمتناسب با  زین NDVI نهیشیو ب نهیکم ری(. مقادLobell et al., 2003در نظر گرفته شد ) 0.01و  0.9۵ا برابر ب

 می شود .در نظر گرفته  منطقه مورد مطالعه

از فرمول  دهدی را نشان م یواحد انرژ کی یشده به ازا دیتول ومسیگرم ب زانیمکه  ،یمصرف انرژ یور بهرهبرای محاسبه 

 (:Field et al., 1995)زیر استفاده شد 
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𝑅𝑈𝐸 = 𝑅𝑈𝐸𝑚𝑎𝑥 × 𝐸𝐹 × 𝑇1 × 𝑇2  

نوع  اهیگندم )بعنوان گ یاست که برا دیخورش یانرژ افتیدر واحد در ومسیب دیمقدار تول نیشتریب 𝑅𝑈𝐸𝑚𝑎𝑥ار مقد

C3 بیگرم بر واحد مگاژول است. ضرا 2.۵( برابر با T_1  وT_2 یهوا برا یمناسب بودن دما زانیم ی، نشان دهنده 

 نیشتری( به بLAI) اهیکه مقدار سطح برگ گ یدر ماه نیانگیم یماهانه و دما نیانگیم یدما یاست که بر مبنا اهیرشد گ

 Field) دهدی  رخ م NDVI نهیشیهمزمان با مقدار ب اهیسطح برگ گ نهیشیمقدار ب .شودی ه ممحاسب د،یرس یمقدار خود م

et al., 1995 .) 

حاصل از  است اهیدر گ یتنش آب زانیو نشاندهنده م شودی م دهینام رینسبت تبخکه ضریب ،  EF بیضربرای محاسبه 

محسابه  ریبه صورت فرمول ز بیضر نیمقدار ابدست می آید.  لیو تعرق پتانس ریبه تبخ یو تعرق واقع ریتبخ میتقس

 (:Mokhtari et al., 2021) شودیم

𝐸𝐹 = 𝜑[
∆

∆ + 𝛾
] 

 یکینامیبعد است که متاثر از مقاومت آئرود یپارامتر ب φو  کیکرومتریثابت سا بیضر γفشار بخار،  بشی ∆فرمول باال،  در

 اهیگ یاب طیباشد، شرا کترینزد کیعدد به  نیکه هرچه ا یبه طور دهدی را نشان م اهیگ یتنش آب زانیم EFاست. مقدار 

باشد،  کتریاست و هرچه به عدد صفر نزد کترینزد دهدی رخ م لیپتانس تعرقو  ریکه در آن تبخ یطیبهتر بوده و به شرا

استفاده از  یوژه، بجاپر نی. در ادهدی را کاهش م ومسیب دیمقدار تول جه،یبوده و در نت کترینزد یبه خشک اهیگ طیشرا

 OPTRAM(، از رابطه Mokhtari et al., 2021) سندهینو هی(، با توصTang et al., 2010فرمول ارائه شده در )

 (.Sadeghi et al., 2017استفاده شد ) کسلیدر هر پ EF نیتخم یبرا

 استفاده شد. ریاز فرمول زاز  اه،یشده در طول دوره رشد گ دیتول ومسیکل ب مقداربرای محاسبه 

𝐴𝐺𝐵 = ∑(𝐴𝑃𝐴𝑅𝑖 × 𝑅𝑈𝐸𝑖 × ∆𝑡)

𝑛

𝑖−1

 

از زمان کاشت تا زمان برداشت محصول به ازای هر یک از تصاویر ماهواره ای  فرمول باال در طول دوره رشد یرهایمتغ

برای محاسبه میزان عملکرد با ضرب میزان بیومس در عدد شاخص برداشت میزان عملکرد . شوندی محاسبه ماخذ شده 

  بدست می آید. محصول گندم دیم محاسبه شد . اعداد شاخص برداشت بر اساس نمونه های زمینی 

 نتایج و بحث -3
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 بر اساس بررسی های انجام شده استان کردستان، به دو اقلیم سردسیر و معتدل سرد تقسیم شد . تاریخ کاشت در اقلیم

 تیر بود. 31 از آبان و تاریخ برداشت 30در اقلیم معتدل سرد مرداد و تاریخ کاشت  1۵آبان و تاریخ برداشت از  1۵سرد از 

(: تقسیم بندی شهرستان های استان کردستان بر اساس نوع اقلیم3شکل )

 

توزیع و میزان عملکرد گندم دیم در مناطق مختلف استان مشاهده می  8و  7،  6، 5در شکل های شماره 

میزان متوسط عملکرد برآوردی بر اساس مدل را در شهرستان های مختلف استان  1گردد . جدول شماره 

ملکرد پایین کردستان نشان می دهد. داده های حاصل حاکی از وقوع خشکسالی در استان کردستان و ع

 گندم دیم در این استان می باشد.  

 (: متوسط عملکرد گندم دیم برآوردی در شهرستان های استان کردستان1جدول )

 عملکرد شهرستان ردیف عملکرد شهرستان ردیف

 686 سقز 6 752 بانه 1

 506 سنندج 7 367 بیجار 2

 833 قروه 8 675 دهگالن 3

 875 کامیاران 9 340 دیواندره 4

 783 مریوان 10 946 سرو آباد 5

 

 1۴00-1399(: پراکنش و میزان عملکرد گندم دیم در مناطق گرگین و کرانی در سال زراعی ۴شکل)
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 1۴00-1399در سال زراعی پیرتاج و باباشارنی (: پراکنش و میزان عملکرد گندم دیم در مناطق ۵شکل)

 

 

 1۴00-1399در سال زراعی نیالق شمالی و حومه دهگالن (: پراکنش و میزان عملکرد گندم دیم در مناطق ۶شکل)
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 1۴00-1399در سال زراعی حومه دهگالن و بالغوزآغاج (: پراکنش و میزان عملکرد گندم دیم در مناطق 7شکل)
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دقت مناسب مدل در برآورد گندم دیم استان کردستان  داده های حاصل از تحقیق حاکی ازبررسی های انجام شده بر روی 

و همکاران نیز انجام شده بود   Camposو همکاران،  Ren بر اساس تحقیقات قبلی که به روش فوق توسط می باشد.

 از آنجاکه در این روش برخالف سایر مدل هایآنها نیز توانسته بودند میزان عملکرد را با دقت مناسبی برآورد نمایند. 

تجربی تاثیر میزان رشد گیاه از زمان کاشت تا برداشت بر میزان تولید بیومس لحاظ می گردد بروز هرگونه تنش در فرایند 

رشد گیاه را بخوبی نمایان می سازد در صورتیکه در روش های تجربی و رگرسیونی تنها رابطه رگرسیونی و میزان عملکرد 

 تولید بیومس مورد بررسی قرار نمی گیرد. تعیین می گردد بنابراین نحوه و سازو کار

باشدددد . هرچقدر داده های زمینی از نظر  تاثیرگذار بر روی دقت مدل کیفیت داده های زمینی می  مل مهم  یکی از عوا

پراکنش و همچنین میزان عملکرد اندازه گیری شدددده دقیق تر باشدددد عملکرد مدل نیز در برآورد میزان عملکرد بهبود می 

 یابد. 

از آنجاکه این مدل برای اولین بار در ایران بصدددورت عملی و میدانی برای برآورد گندم دیم مورد اسدددتفاده قرار می گیرد 

 نیازمند بررسی بیشتر و تعیین دقیق تر پارامترهای مدل براساس شرایط محلی می باشد.   

 مراجع
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 چکیده

عملکرد محصتتول، اندازه گیری میزان تولید محصتتوالت کشتتاورزی برداشتتت شتتده محصتتول در واحد ستتطح زمین استتت. 

سنجش از دور وجود دارد. NPPو  GPPهای مختلفی نظیر روش ستفاده از  صول با ا با توجه به  برای برآورد عملکرد مح

شتر ستفاده از روش کاربرد  دقت باال و نیز کارایی بی شد.از میان GPPسازی مدلا ستفاده  ، در این مطالعه از این روش ا

ریاضی مشخصی دارند و برای اجرا در کاربردهای بزرگ مقیاس عملی تر شکل  LUEهای ، روشGPP های موجودروش

ای امکان پذیر استتت. در این مطالعه برای برآورد عملکرد هستتتند و نیز تخمین آن با استتتفاده از پتانستتیل تصتتاویر ماهواره

شاورزی، تمامی مدل صوالت ک ستان  LUEهای موجود در روش مح ستان قروه در ا شهر شاورزی  صوالت ک بر روی مح

کردستان و شهرستان داشلی برون در استان گلستان، مورد بررسی و مطالعه گرفت که از بین این مدل ها، مدل الگوریتم 

در این مطالعه برآورد عملکرد به  این مدل استفاده شده است. ی روند کار ازمادیس نتایج بهتری را نشان داد که برای ادامه

محصول و  ۶( و سنجنده مادیس )13۹8-۹۹و برای سال زراعی  محصول 4) 2-صورت جداگانه با تصاویر ماهواره سنتینل

صحت بیشتری نسبت  2-( برای کل کشور صورت گرفت که نتایج ماهواره سنتینل13۹۷-۹8تا  ۹3-۹4برای سال زراعی 

 به نتایج سنجنده مادیس داشت.

 

 کلمات کلیدی

 ، سنجنده مادیس، روش الگوریتم مادیس2-، ماهواره سنتینلGPP ،LUEبرآورد عملکرد، 

  مقدمه -4

شود که گرم شدن کره زمین در نیمه دوم قرن بیست و یکم باعث از بین رفتن عملکرد محصول بینی میپیش

رود که این ضررها قیمت جهانی مواد غذایی (. انتظار میChallinor et al., 2014در بیشتر نقاط جهان شود )

شاورزی تحت تأثیر قرار دهد و درآمد  صادرکنندگان خالص محصوالت ک را افزایش داده، تراز تجاری را به نفع 

سم سانی را که فاقد مکانی ستند، کاهش دهد)واقعی ک (. از دیدگاه Hertel et al., 2010های مقابله کافی ه

ض شیوهعر شی از اقلیم مانند تغییر یا های مدیریتی را میه،  ست دادن عملکرد نا توان برای کاهش تأثیر از د

سردتر؛ و  سترش آبیاری یا انتقال کشت به آب و هوای  شت؛ گ مهندسی انواع جدید محصول؛ تنظیم تاریخ کا

رد محصووول برای تعیین های عملک(. مدلLobell et al., 2011بهبود مدیریت بقایای محصووول اجرا کرد)

خاک را کمی  -آب و هوایی-بخشوود، تعام ت گیاهیعملکردهای مدیریتی که عملکرد محصووول را بهبود می

های زراعی هستند که به منظور اط ع از تصمیم گیری مدل های عملکرد محصول در سطح وسیعکند. مدلمی

 (.Challinor et al., 2004رفته شده است )در مقیاس ک ن در مسیرهای مختلف تغییر آب و هوا در نظر گ
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Moulin et al., 1997) وLobell, 2013 های عملکرد محصووول را با اسووتفاده از رصوود زمین مرور ( مدل

شده در طول ها به طور معمول کاند. مدلکرده شک زیر زمینی تولید  صول یا میزان ماده خ ست توده مح ل زی

شد را تخمین می صل ر صول تبدیل ف شت به عملکرد بذر یا مح شاخص بردا ستفاده از  سپس با ا زنند، که 

توانند تجربی، نیمه تجربی یا مکانیکی های برآورد زیسووت توده از راه دور می(. مدلHay, 1995شووود)می

(، NDVIهای تجربی شامل روابط آماری بین زیست توده و شاخص تفاوت طبیعی پوشش گیاهی )باشند. مدل

شتق از بازتاب قرمز و مادون قرمز نزدیک ) شش گیاهی م صهای پو شاخ سایر  ستند)NIRیا   ,Tucker(ه

سایبان1979 سنتزی ترجیحاً به رنگ قرمز جذب می(.  ها و شوند و به دلیل ترکیب و اندازه برگهای فعال فتو

های سنجش از دور و اط عات (. با بهبود سیستم عاملOllinger, 2011شوند )پراکنده می NIRها در ساقه

شاخص شتر،  شد. تکنیکبرای غلبه بر این محدودیت های پهن باند جدیدطیفی بی های داده کاوی، ها ایجاد 

شاخصمانند تجزیه ارزش منفرد و ر سعه  سیون گام به گام، بعداً برای تو ست توده گر سبت به زی هایی که ن

ستند، هنگامی که داده ساس تر ه ست. ح ستفاده قرار گرفته ا سترس قرار گرفت، مورد ا های فراطیفی در د

به طور معمول توسووعه داده میمدل شوووند و برآورد زیسووت توده در یک منطقه خاظ تنظیم های تجربی 

ها مستعد چسبندگی بیش از حد هستند و اغلب باید مجدداً کالیبره شوند یا در مواقع دیگر ن مدلشوند. ایمی

 ,.Marshall and Thenkabail؛  Mariotto et al., 2013در موارد دیگر نتایج قابل اطمینان ایجاد نکنند)

2015.) 

ستفاده از نور یا مدلمدل شناخته  (PEMsبهره وری تولید )های های نیمه تجربی، که به عنوان کارآیی ا نیز 

؛ Monteith, 1972شوووند، بر پاسووخ مجبت جذب کربن به افزایش تشووعشووع خورشووید متکی هسووتند )می

Monteith and Moss, 1977 .) 

سطح برگ ) شاخص  سنجش از دور پارامترهای بیوفیزیکی، مانند  ساً،  سا صول  (LAIا شد مح را برای مدل ر

 .,Ryu, et alدهد )(،ارائه میNPP( و تولید اولیه خالص )GPPبرای شووبیه سووازی تولید اولیه ناخالص )

2019.)  

GPP  .میزان جذب و ذخیره دی اکسید کربن در جو برای تولید اکسیژن و انرژی به عنوان زیست توده است

NPP  تفاوت بینGPP  .و انرژی از دست رفته در طول تنفس خودگردان گیاه استNPP تجمع روزانه زیست ،

های پیچیده رشد محصول، تفاده از مدلبرخ ف اس (.Hebbar, et al,. 2008دهد)توده ایستاده را نشان می

 LUE(  برای پیاده سازی در تخمین عملکرد محصوالت کشاورزی ساده است. مدل LUEمدل بهره وری نور )

 ,Alganciتواند برخی از پارامترهای هواشناسی مانند کمبود دما و فشار بخار را در فرآیند برآورد عملکرد )می

et al,. 2014لی که اغلب فاقد قابلیت شبیه سازی تنش آب خاک و مکانیزم توضیح اثرات ( گنجانیده، در حا

است )به عنوان مجال، افزایش میزان فتوسنتز در گیاهان که ناشی از افزایش سطح دی اکسید  2COکود دهی 

 (.Kirschbaum, et al,. 2011کربن در جو است( )

صاویر ماهواره سازی، ت شرفت در مدل  ضایی کم به زیاد تکامل ای برای ع وه بر پی ضوح ف تخمین عملکرد از و

، 2-ای سنتینلای سنجنده مادیس دارای وضوح کم و تصویر ماهوارهیافته است به عنوان مجال تصاویر ماهواره

ستند ضوح باالیی ه  Lambert, et) ,(Guo, et al,. 2012) ,(Palacios-Orueta, et al,.2012) دارای و

al,. 2018). 
 

ست که از دو ماهواره ) Sentinel-2مأموریت  شده  Sentinel-2B)و  Sentinel-2Aصورت فلکی ا شکیل  ت

سط برنامه کوپرنیک اتحادیه اروپا اداره می ست و تو ستفاده از این دو ماهواره، ا قادر  Sentinel-2شود. با ا

سطح زمین را با  ست  شاهده، نزدیک به مادون قرمز و موج کوت 13ا اه مادون قرمز، زمان باند در طیف قابل م

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425718303663#bbb0210
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425718303663#bbb0135
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425718303663#bbb0345
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425718303663#bbb0345
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425718303663#bbb0345
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425718303663#bbb0245
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425718303663#bbb0200
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425718303663#bbb0205
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با توجه به قابلیت قوی جمع آوری  Sentinel-2متر ترسوویم کند.  10بازنگری پنج روزه و وضوووح فضووایی تا 

های رایگان، کامل و باز، عصوور جدیدی را برای نظارت عملیاتی بر روی کشوواورزی باز ها و سوویاسووت دادهداده

 .(Feng, et al,. 2006)(، Gao, et al,. 2017)کند می

و مادیس  2-محصوالت زراعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل GPPهدف از این مطالعه شبیه سازی 

 Modisو  Sentinel-2های بازتاب برای این منظور، دادهبه منظور برآورد عملکرد محصوالت زراعی می باشد.  

سری زمانی  شد تا  س LAIجمع آوری  سی ستم را به عنوان ورودی یک مدل اکو سی ست آید. مدل اکو تم بد

LAIهای خاک را برای شبیه سازی های هواشناسی و داده، دادهGPP  محصوالت کشاورزی گندم و جو آبی و

و عملکرد محصوووالت فوا الذکر با اسووتفاده از  GPPدیم، برنج و کلزا یکپارچه کرده اسووت. سووپس رابطه 

 دوا بیمه کشاورزی کشور کالیبره شد.های عملکرد جمع آوری شده از آمار موجود در صنداده

 مواد و روش ها -5

 

 معرفی منطقه مورد مطالعه 2-1 .1

ایران فالتی است مرتفع که در عرض جغرافیایی بیست و پنج تا چهل درجه در نیم کره شمالی و در منطقه گرمی واقع شده 

است. حدود یک سوم ایران نیز کوهستانی است. مناطق کویری و نیمه کویری بیش از نیمی از مساحت کشور را اشغال نموده 

های حاصلخیز تشکیل شده است. است و بخش کوچکی از ایران )شامل جلگه جنوب دریای خزر و جلگه خوزستان( از جلگه

شویم. باشد. از شمال تا جنوب کشور، به تدریج با مناطق آب و هوایی متفاوتی مواجه میایران دارای تنوع اقلیمی باالیی می

رود. میزان بارش ساالنه در نقاط کشور و در ن از نظر بارندگی جزو مناطق آب و هوایی خشک و نیمه خشک به شمار میایرا

 فصول مختلف سال متغییر است.

موقعیت  1اقلیم متفاوت معتدل و مرطوب، گرم و خشک، سرد و کوهستانی و گرم و مرطوب است شکل  4ایران دارای 

 را نشان میدهد.عمومی کشور ایران در جهان 
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 موقعیت عمومی کشور ایران در جهان: 9 شکل

 

 مراحل انجام مطالعه 2-2

ای مد نظر در تحقیق پیش رو برآورد و تخمین عملکرد محصوالت کشاورزی با تکیه بر پتانسل تصاویر ماهواره

 دهد(.میمراحل انجام مطالعه را نشان  2قرار گرفته است )شکل 

 

 

 : مراحل برآورد عملکرد محصوالت کشاورزی10 شکل

 

دهد موارد مختلفی اعم از تعیین زمان مناسووب اخذ های پیشووین پیرامون این حوزه نشووان میمرور پژوهش 

هواشووناسووی و اقلیم ای های ماهوارهبینی کننده اعم از ویژگیدیتای ماهواره ای، گسووتردگی متغیرهای پیش

کشاورزی، ایجاد معادله رگرسیونی برای تخمین عملکرد، ارزیابی دقت و برآورد میزان خطا بایستی در طی این 

 شود:فرآیند مدنظر قرار گیرد که به اختصار به آن پرداخته می

 

 تعیین زمان مناسب جهت برآورد عملکرد محصوالت 

صوالت دور سب جهت تخمین عملکرد مح سبزینگی درنظر گرفته میزمان منا ستفاده از تقویم ه اوج  شود. ا

شت داده سب جهت بردا شاورزی امکان تعیین زمان منا صوالت ک ای را فراهم های ماهوارهزراعی هریک از مح

 کند.می
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 بینی کنندهمتغیرهای پیش 

 

 NDVI ،LAI ،EVI های گیاهی مانندای نظیر شاخصهای استخراجی از تصاویر ماهوارهای از ویژگیمجموعه

بت و... می بارش، رطو مایی،  های محیطی دیگری چون تغییرات د بهو همچنین متغیر ند  عنوان متغیر توا

 ای مورد استفاده قرار گیرد.بینی کننده در فرآیند تخمین عملکرد محصول مبتنی تصویر ماهوارهپیش

 سازی و ایجاد معادله رگرسیونیمدل 

ای و عوامل محیطی و نیز مشووخص نمودن تعداد دسووت آمده از تصووویر ماهوارهبههای مؤثر با تعیین ویژگی

گیرد. این سووازی جهت تخمین عملکرد محصوووالت کشوواورزی انجام میمدلمحدودی داده زمینی از منطقه، 

شکال مختلفی نظیر تجربی، نیمه تجربی، زمین آمار، مدلمدل ضی با کرنلها به ا های خطی، غیرخطی، های ریا

 پلی نومیال، هیبریدی و... هستند.

ستفاده از روشاز میان رویه شاورزی، ا صول ک سازی مبتنی بر مدلهای های موجود برای تخمین عملکرد مح

 سزایی برخوردار است.( به دلیل دقت باال و نیز کارایی بیشتر از اهمیت بهGPPتولید اولیه ناخالص گیاهی )

 صحت سنجی و برآورد دقت 

صورت مجزا میهای بهبرآورد دقت مدلجهت  شاخص آماری به  ست آمده از چند  توان بهره برد که عبارتند د

ستخراجی دقت عملکرد مدل. خروجی این آمارهRMSE , NRMSE , R2 , MAE , MBAاز:  های های ا

 کند.توسعه یافته را جهت تخمین عملکرد محصوالت مشخص می

شده، در  ستفاده از روش تحقیق پیشبا توجه به مطالب بیان  در برآورد عملکرد  GPPسازی مدلرو کاربرد ا

 محصوالت کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. 

ای انجام با استفاده از پتانسیل تصاویر ماهواره GPPدست آوردن های مطلوب جهت بهاجمالی بر روشمروری 

ست. برآورد شور مورد سازی آن در کشده و پارامترهای مورد نیاز جهت پیاده با  GPPارزیابی قرار گرفته ا

 کند.های مطلوب فراهم می( را با دقتYieldصحت باال امکان تخمین عملکرد محصول )

ستخراج روش شامل GPPهای متنوع ا های مبتنی های مبتنی بر پردازش، مدلهای آماری، مدلمدل گیاهی 

صرف نور یا  ست که از میان روشجربی، روشهای نیمه ت، مدلLUEبر راندمان م شینی ا های های یادگیری ما

تر هستند شکل ریاضی مشخصی دارند و برای اجرا در کاربردهای بزرگ مقیاس عملی LUEهای موجود، روش

صاویر ماهواره سیل ت ستفاده از پتان ست. در روشو نیز تخمین آن با ا سو LUEهای ای امکان پذیر ا ، از یک 

ستخراجی از ماهواره به ضرب چندعامل محیطی سو و یا فیچرهای ا عنوان متغیر مستقل وجود دارد و از دیگر 

شده مقادیر اندازه ست. هدف ایجاد مدلی به GPPگیری  سته و داده حقیقت زمینی موجود ا عنوان متغیر واب

 GPPت باال مقادیر ای است تا بتواند با دقهای رگرسیونی و مبتنی بر تصویر ماهوارهریاضی با استفاده از روش

 را تخمین بزند. 

صرف راندمان مبنای بر GPPهای تخمین روش ستفاده با نور م سیل از ا صاویر ماهواره پتان شامل؛ مدل ت ای 

تشعشعی، مدل  بندی تقسیم یا (RP) ، مدل(EC-LUE)، مدل (VPM)(، مدل MOD17الگوریتم مادیس )

(VI)،  مدل (CASA) های باشود. در این مطالعه برای برآورد عملکرد محصووالت کشواورزی، تمامی مدلمی

فوا الذکر بر روی محصوالت کشاورزی شهرستان قروه در استان کردستان و شهرستان داشلی برون در استان 

سی و مطالعه گرفت که از بین  ستان، مورد برر شان داد این مدل ها، مدل الگوریتم مادیس نتایج بهتری را گل ن

 ی روند کار از این مدل استفاده شده است.که برای ادامه
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  (MODS) مادیس الگوریتم مدل 2-2-1

متر در اختیار است توسعه  ۵00روز یک بار و با توان تفکیک مکانی  8مادیس که هر  GPPاین مدل برای تهیه محصول 

گیرد. شکل کلی آن به صورت زیر بازدهی محصول در نظر میهای آبی را بر یافته است. این مدل اثر درجه حرارت و استرس

 است: 

 

 
 که در آن:

 𝜀𝑚𝑎𝑥  میزانLUE  ماکسیمم در شرایط محیطی ایده آل و بدون استرس وPAR  مقدار تابش فعال فتوسنتزی

 .گرددای استخراج میکسری از تابش فعال فتوسنتزی جذب شده توسط گیاه است و از تصویر ماهواره بیانگر FPARاست.

K  در نظر گرفته شده است. 0.۵مقدار ضریب خاموشی نور و برابر با Tmin و VPD اعداد مقیاس در شرایط زیر  بیانگر

 شود. های زیر بیان میتعیین شده و با فرمولسطح مطلوب )بهینه( است و با مینیمم دمای روزانه و کسری فشار بخار 

گیرد. شکل کلی آن به صورت زیر های آبی را بر بازدهی محصول در نظر میاین مدل اثر درجه حرارت و استرس -

 است: 

 

 
- Tmin دمای روزانه و  مینیممVPD فشار بخار روزانه است.  کسریTminmin و Tminmax کننده  تعیین

دهنده حد نشان نیز VPD max, minدهد. را کاهش می LUE حد دمایی مینیمم دمای روزانه است که میزان

 دهد.کاهش می را LUEباال و پایین کسری فشار بخار است که میزان 

ای ( و نیز مجموعهPAR , FAPARای )های تصویر ماهوارهای از ویژگیبه طور کلی این مدل با استخراج مجموعه -

عنوان مقادیر ثابت وارد معادله ( که با توجه به منطقه مورد مطالعه به𝜀𝑚𝑎𝑥VPD, Tminاز پارامترهای محیطی )

 شوند قابل اجرا است.می

  تعیین پارامترهای محیطی و اقلیمی 2-2-1-1

گیری و محاسبه پارامترهایی اندازهای، بعضا نیاز به سازی مبتنی بر تصاویر ماهوارهمدلهای با استفاده از روش GPPمحاسبه

دارد که مختص به منطقه مطالعاتی و یا محصول مورد بحث است. این متغیرها شامل ضرایب اسکالری چون کسری فشار 

شوند تا ضرب می FAPARو  PARگیری حداقل دمای روزانه، ماهیانه، فصلی و... است که در پارامترهای بخار و اندازه

 دست آید.تری بهنتایج دقیق

  

 (VPD) بخار فشار کسری 2-2-1-1-1

( در یک بازه زمانی مشخص. 𝑒𝑠( از فشار بخار در حالت اشباع )𝑒𝑎عبارت است از حاصل تفریق فشار بخار در حالت واقعی )

 های زیر قابل محاسبه است: ( از فرمول𝑒𝑎(، و فشار بخار واقعی )𝑒𝑠(، فشار بخار اشباع )VPDمقادیر کسری فشار بخار )

𝑉𝑃𝐷 = 𝑒𝑠 − 𝑒𝑎 

𝑒𝑠 = 0.6108𝑒
17.2694×𝑇𝑚𝑎𝑥

𝑇𝑚𝑎𝑥+237.3  

𝑒𝑎 = 0.6108𝑒
17.2694×𝑇𝑑𝑒𝑤

𝑇𝑑𝑒𝑤+237.3  
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 نشان داده شده است. 1نتایج کسری فشار بخار در جدول 

 

 

 

 های مورد مطالعهایستگاه: نتایج پارامتر کسری فشار بخار ۹ جدول

 Tmax Tdew es ea VPD ایستگاه

 1.4- 4.4 2.9 7.6 25.4 اردبیل

 3.6 0.2- 3.4 0.4- 30.2 اصفهان

 1.0 2.0 3.0 3.4 26 کرج

 2.2 1.0 3.2 1.8 28.2 ای م

 1.7- 4.2 2.6 7.4 22.1 تبریز

 2.3- 4.7 2.4 8.3 20.8 ارومیه

 3.6- 7.1 3.6 12.8 32 بوشهر

 3.3 0.1- 3.2 0.1- 28.4 تهران

 2.0 0.7 2.7 1.1 23 شهرکرد

 4.7 1.4- 3.3 2.4- 29.1 بیرجند

 1.7- 4.9 3.2 8.6 28.4 مشهد

 0.8- 3.9 3.1 6.8 27 بجنورد

 1.2 3.1 4.3 5.4 40 اهواز

 0.1 2.6 2.7 4.5 23.3 زنجان

 3.7 0.2- 3.4 0.4- 30.6 سمنان

 2.3 1.2 3.6 2.1 32.1 زاهدان

 1.6 1.7 3.3 2.9 29.2 شیراز

 2.2- 5.2 2.9 9.1 25.6 قزوین

 0.8- 4.1 3.4 7.3 30 قم

 3.4 0.5- 2.9 0.9- 25.6 سنندج

 3.1 0.1 3.3 0.3 29.2 کرمان

 2.5 0.6 3.1 1.0 27 کرمانشاه

 1.1 1.9 3.0 3.3 26 یاسوج

 5.3- 9.2 3.8 16.6 34.6 گرگان

 5.7- 8.7 3.0 15.8 26 رشت

 0.3- 3.7 3.3 6.4 29.4 آبادخرم 

 4.7- 8.2 3.5 14.8 31.4 بابلسر

 1.4 1.5 3.0 2.6 26 اراک

 5.8- 9.9 4.1 18.0 37 بندرعباس

 0.5 2.3 2.8 4.0 24.2 همدان

 5.4 1.6- 3.7 2.8- 33.6 یزد
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2-2-1-1-2 Biome Properties Look-up Table (BPLUT) 

برخی از پارامترهای ثابت وجود دارند که بسته به نوع پوشش منطقه و محصول  GPPدر معادالت مطرح شده جهت تخمین 

برای همه مناطق جهان از این  GPPگیری شده اند و برای تخمین مورد نظر متغیر است. این مقادیر توسط ناسا اندازه

 , Tmin_minگردد. این مقادیر شامل تهیه شده است استفاده می BPLUTمقادیر تقریبی که در قالب جدول 

Tmin_max , VPDmax , VPDmin , Topt Harvest Index (HI) عنوان مقدار ثابت به شوند و بهو... می

 شوند.معادالت وارد می
 

 Photosynthesis Active Radiation (PAR)تعیین رادیانس تابشی فعال  2-2-1-1-3

 گیاهان توسط که است نوری طیف از بخشی و است نانومتر ۷00-400 موج طول با نوری (PAR) فتوسنتزی فعال تابش

 توسط شده ( جذبPAR) فتوسنتزی فعال تابش (. میزانCarruthers & Aioi, 2001شود )می استفاده فتوسنتز برای

 تعریف( FAPAR) شده جذب فتوسنتزی فعال تابش از عنوان کسریورودی به تابش به نسبت فتوسنتز برای گیاهان

این دو  .(Rahman et al., 2014است ) گیاه رشد سازی مدل و گیاهی بیومس تولید در مهم متغیر یک این. شودمی

شوند در دوره رشد به هم متصل می (SKYL) کسری از تابش خورشیدی ورودی( و (LAIمدل توسط شاخص سطح برگ 

(Kimball et al., 2017.) 

وجود دارد که  PARهای متنوعی مانند اندازه گیری زمینی، استفاده از تصاویر سنجنده مادیس جهت تعیین میزان روش

 در این مطالعه از تصاویر سنجنده مادیس استفاده شد.

 GPPفرآیند اجرایی برآورد عملکرد با استفاده از - 2-2-2

 (Ground Truthهای زمینی )داده 2-2-2-1

های زمین محدوده چندین مزرعه گندم آبی و دیم در استان کردستان برداشت شده و با توجه به ضرورت برداشت داده 

برای  GPPگیری شده است و در نهایت تخمین میزان اندازه ۹۷-۹8های زمینی مورد نظر در سال زراعی عملکرد نمونه

  دست آمده است.ها به طور مجزا بههریک از این پلیگون

 ایهای ماهوارهداده 2-2-2-2

که تخمین عملکرد محصول در مراحل رشد محصول و در حالت بیشترین سبزینگی و حداکثر شاخص گیاهی با توجه به این

به این منظور با استفاده . داشته باشدبایستی تصاویری استفاده شود که در حالت بیشترین سبزینگی قرار  ؛قابل برآورد است

روز یکبار میزان حداکثر شاخص را در  1۵عی هریک از محصوالت و پایش دوره فنولوژی محصول به صورت هر از تقویم زرا

های رو با توجه به تقویم زراعی محصوالت مختلف و پایش شاخصسازی پیشمدلدر  طول دوره رشد محاسبه خواهد شد.

 10*10دوره رشد محصول برای هر پیکسل گیاهی هر محصول در دوره فنولوژی، میزان حداکثر هر شاخص در طول 

 )مادیس( محاسبه شده است.  2۵0*2۵0( و 2-)سنتینل

 های گیاهی و بیوفیزیکیاستخراج شاخص 2-2-2-3 

 LAI, FAPARو پارامترهای بیوفیزیکی  EVI, NDVI, LSWIهای گیاهی ای اخذ شده، شاخصاز تصویر ماهواره 

های مربوط به هر استخراج شد تا در مراحل بعدی مورد استفاده قرار گیرد. سپس با استفاده از شیپ فایل مربوطه پیکسل

  سازی مورد استفاده قرار گیرد.مدلپلیگون به طور جداگانه استخراج شد تا بتواند در 

 استخراج پارامترهای اقلیمی و محیطی 2-2-2-4

دست دست آمده از هر پلیگون استفاده شد و سپس میانگین هر پلیگون بهبه LAIخص و شا K=0.5از  FAPARبرای 

 تصاویر مادیس استفاده شد و مقدار آن برای منطقه مطالعاتی استخراج شد. از  PARآمد. برای 
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 GPPسازی با استفاده از روش رگرسیون خطی جهت تخمین میزان مدل 3-2-2

ی هایی که فاقد همبستگی مناسب بودند برای ادامهمقایسه و داده LAIبا میزان  زمینیهای سازی ابتدا دادهمدلبرای  

های ای با روش)به دست آمده از تصویر ماهواره FPAR(. سپس از ضرب پارامترهای 2محاسبات حذف شده اند )جدول 

اقلیمی و محیطی نیز مطابق  تصاویر سنجنده مادیس( استفاده شد و پارامترهای)به دست آمده از  PARمطرح شده( و 

سازی جهت برقراری ارتباط بین مقادیر دیتای زمینی اندازه گیری شده و مقادیر مدلبخش قبل به آن اعمال شدند. سپس 

  ای انجام گرفت.دست آمده از تصویر ماهوارهمحاسبه شده و به

 

 

 و سنجنده مادیس 2-عملکرد منطبق با سطح برگ در ماهواره سنتینلهای زمینی دارای : تعداد نمونه10 جدول

 سنجنده مادیس 2-ماهواره سنتینل

 محصول
تعداد کل 

 نمونه

 تعداد نمونه منطبق با سطح

 برگ
 محصول

تعداد کل 

 نمونه
 برگ تعداد نمونه منطبق با سطح

گندم و 

 جو آبی
1965 770 

 200 748 جو آبی

 232 582 جو دیم

گندم و 

 جو دیم
1582 511 

 175 1217 گندم آبی

گندم 

 دیم
1000 301 

 7 13 کلزا 7 13 کلزا

 38 200 برنج 30 143 برنج

 

 صحت سنجی و برآورد دقت 

و مقایسه آن با مقادیر حقیقی اندازه گیری شده برآورد دقت با محاسبه پارامترهای آماری  GPPبا محاسبه مقادیر تخمینی 

R2, RMSE (3)شکل  انجام گرفته است . 
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، دانه برنج( d، کلزا( )c، گندم و جو دیم(، )b، گندم و جو آبی(، )aبرآوردی و عملکرد )) GPP: همبستگی بین مقدار 11 شکل

 ، دانه برنج( سنجده مادیس( کشورj، کلزا(، )i، گندم دیم(، )h، گندم آبی(، )g، جو دیم(، )f، جو آبی(، )e(، ))2-ماهواره سنتینل

 

 نتایج 3-2

آن حاصل شد که با اعمال این روابط در سطح  GPPای بین عملکرد هر محصول و بعد از انجام مراحل ذکر شده، رابطه

 4زیرکشت هر محصول، در نهایت مقدار عملکرد برای محصوالت کشاورزی مورد مطالعه برای کل کشور حاصل شد. شکل 

نتایج عملکرد با استفاده از  ۵به صورت نمونه برای استان کرمانشاه و شکل  2-نتایج عملکرد با استفاده از ماهواره سنتینل

 جنده مادیس برای کل کشور نشان داده شده است.سن

 

 

 

 

j 
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، کلزای آبی(، استان کرمانشاه در سال زراعی cدیم(، )، گندم و جو b، گندم و جو آبی(، )a: نقشه عملکرد )12 شکل

99-1398
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، دانه برنج( سنجده مادیس کشور در f، کلزا(، )e، گندم دیم(، )d، گندم آبی(، )c، جو دیم(، )bجو آبی(، )، a: )13 شکل

 1397-98سال زراعی 

 

 

 (2-)ماهواره سنتینل 1398-99زراعی  : مقادیر متوسط عملکرد محصوالت در سال14 شکل

 

 

)ماهواره  1398-99کل محصوالت کشاورزی برحسب تن در سال به تفکیک استان، در سال زراعی  : تولید15 شکل

 (2-سنتینل
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 )سنجنده مادیس( 1397-98تا  1393-94های زراعی مقادیر متوسط عملکرد محصوالت در سال :16 شکل

 

 

 )سنجنده مادیس( 94-1393زراعی  : مقادیر متوسط عملکرد محصوالت به تفکیک استان در سال17 شکل

 

 )سنجنده مادیس( 95-1394زراعی  : مقادیر متوسط عملکرد محصوالت به تفکیک استان در سال18 شکل

 



 

P
ag

e4
6

 

 

 )سنجنده مادیس( 96-1395زراعی  : مقادیر متوسط عملکرد محصوالت به تفکیک استان در سال19 شکل

 

 

 )سنجنده مادیس( 97-1396زراعی  : مقادیر متوسط عملکرد محصوالت به تفکیک استان در سال20 شکل

 

 

 )سنجنده مادیس( 98-1397زراعی  : مقادیر متوسط عملکرد محصوالت به تفکیک استان در سال21 شکل

 2-ماهواره سنتینل 1398-99: متوسط عملکرد به تفکیک استان در سال زراعی 22 شکل
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 برنج کلزا گندم و جو دیم گندم و جو آبی 

متوسط عملکرد )کیلوگرم  استان

 در هکتار(

متوسط عملکرد )کیلوگرم 

 در هکتار(

متوسط عملکرد )کیلوگرم 

 در هکتار(

متوسط عملکرد )کیلوگرم 

 در هکتار(

 _ 814.2 1162.2 4122.2 اردبیل

 _ 848.7 849.4 3921.8 اصفهان

 _ 1708.2  5305.1 البرز

 _ 1694.7 1114.5 4834.5 ای م

آذربایجان 

 شرقی

3063.6 964.1 1107.3 _ 

آذربایجان 

 غربی

3092.9 918.1 1370.8 _ 

 _ 1728.6 999 4453.1 بوشهر

 _ 1220.2 _ 4262.6 تهران

 _ 515.4 1299.4 3358.8 چهارمحال

خراسان 

 جنوبی

900.7 _ 274.6 _ 

خراسان 

 رضوی

3433 737 615.7 _ 

خراسان 

 شمالی

3744.6 829.2 1179.4 _ 

 _ 1556.3 840.1 3506.5 خوزستان

 _ 757.8 1065.3 3674 زنجان

 _ 1095.7 1219.1 3424 سمنان

 _ 864.9 _ 2263 سیستان

 _ 1387.2 1254.6 3254.3 فارس

 _ 1332.4 977.7 3395.2 قزوین

 _ 1565.2 _ 4154.5 قم

 _ 1369.2 1265.3 4007.8 کردستان
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 _ 993.9 _ 3690 کرمان

 _ 1412 1360 4862.8 کرمانشاه

 _ 1439.3 1007.4 3746.54 کهگیلویه

 _ 1549.8 1341.6 5002.7 گلستان

 3420.2 1147.9 1377.9 _ گی ن

 _ 940.5 1261.6 3512.8 لرستان

 3678.9 1220.9 1756.4 3572.5 مازندران

 _ 1123.4 1015.8 3639.6 مرکزی

 _ 237 _ 1435.6 هرمزگان

 _ 1381.7 1142.1 3777.5 همدان

 _ 953.1 _ 2877.8 یزد

 

 سنجنده مادیس 1393-94متوسط عملکرد به تفکیک استان در سال زراعی 23 شکل

 گندم دیم گندم آبی برنج کلزا جو دیم جو آبی استان

 918.0146 2233.663  1828.128 814.2073 3157.919 اردبیل

 _ 1569.964  673.9496  1503.877 بوشهر

 767.7945 1681.612  983.6175 553.4964 1753.524 چهارمحال

 774.3067 1864.294  1273.22 697.6344 1949.236 آذربایجان شرقی

 638.2935 1580.513  738.4431 486.0164 1552.304 اصفهان

 581.6282 1551.075 2045.626 717.8653 385.7307 1494.443 فارس

 _ 1690.21 2516.64 1723.339 _ 1753.874 گی ن

 1182.552 2463.117  2870.303 826.0238 2399.357 گلستان

 698.3594 1751.427  1049.769 607.6716 1669.022 همدان

 _ 1471.963  757.3881 _ 1555.682 هرمزگان

 719.2781 1861.796  1027.645 628.7931 1809.682 ای م

 _ 1540.719  _  1378.844 کرمان
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 842.3951 1844.424  1001.299 739.0823 2001.956 کرمانشاه

 716.5311 1876.379 1811.709 1263.51 481.6382 1701.672 خوزستان

 662.3828 1735.217 1596.085 959.6373 416.6444 1639.567 کهگیلویه

 740.9265 1919.395  1149.1 702.0945 1680.098 کردستان

 792.4631 1840.426  1174.849 771.8231 2075.053 لرستان

 720.329 1669.872  993.3557 612.4155 1620.194 مرکزی

 860.6941 2058.676 2162.875 2357.366 769.763 2388.014 مازندران

 617.6632 1642.929  650.1788 506.5246 1549.335 خراسان شمالی

 695.1268 1681.729  1036.847 536.1097 1746.392 قزوین

 _ 1771.041  1198.773  1623.96 قم

 619.631 1672.09  819.7138 504.8225 1711.595 خراسان رضوی

 _ 1642.054  _ 728.0912 1790.421 سمنان

 _ 1639.192  _ _ 1341.192 سیستان

 _ 1499.379  _  1329.544 خراسان جنوبی

 _ 1627.99  723.898  1658.325 تهران

 772.4365 1778.056  1252.684 694.7108 1880.175 آذربایجان غربی

 659.874 1489.709  _ _ 1501.027 یزد

 _ 1691.869  950.7846 552.5864 1654.904 زنجان

 

 سنجنده مادیس 1394-95: متوسط عملکرد به تفکیک استان در سال زراعی 24 شکل

 دیم گندم گندم آبی برنج کلزا جو دیم جو آبی استان

 903.9196 2030.005  1548.823 882.8871 2777.175 اردبیل

  1568.065  968.016  1547.862 بوشهر

 745.7037 1771.86  1643.675 609.4786 1810.007 چهارمحال

 829.4575 1854.452  1418.74 736.7159 1982.019 آذربایجان شرقی

 574.1794 1516.132  985.2216 442.5011 1416.432 اصفهان
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 599.4164 1572.48 2028.679 1458.016 418.5184 1552.962 فارس

  1888.611 2483.776 1946.561 467.3752 1728.234 گی ن

 1187.977 2701.3  3297.843 1102.584 3084.917 گلستان

 776.5157 1886.401  1809.263 893.7766 1855.274 همدان

  1487.469  562.3441  1324.935 هرمزگان

 704.4446 1965.311  1839.667 648.6035 2011.202 ای م

  1588.512    1414.564 کرمان

 873.6619 1935.21  1497.057 875.8402 2158.561 کرمانشاه

 718.3952 1981.964 1978.633 1588.735 587.4903 1673.914 خوزستان

 723.5557 1742.798 1604.82 1292.057 544.8927 1624.23 کهگیلویه

 762.0311 1898.857  1503.265 776.8279 2114.689 کردستان

 850.3114 1922.539  1523.139 828.2654 2583.792 لرستان

 639.5339 1641.972  1478.659 550.9756 1730.907 مرکزی

 937.6032 2281.211 2217.828 2781.084 1128.308 2779.57 مازندران

 698.0668 1728.446  1287.614 559.9444 1763.431 خراسان شمالی

 782.6459 1865.437  1543.771 674.0317 1861.016 قزوین

  1576.534  910.9593  1446.42 قم

 655.3114 1692.123  1311.227 551.3879 1600.529 خراسان رضوی

 555.3244 1686.112  1202.395 396.8946 1790.306 سمنان

  1674.979    1480.326 سیستان

  1505.724    1349.074 خراسان جنوبی

  1710.701  1096.174  1599.881 تهران

 748.1977 1891.381  2085.083 781.7048 1986.071 آذربایجان غربی

  1486.77    1376.357 یزد

 672.6191 1760.202  1107.716 602.1214 1749.23 زنجان
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 سنجنده مادیس 1395-96: متوسط عملکرد به تفکیک استان در سال زراعی 25 شکل

 گندم دیم گندم آبی برنج کلزا جو دیم جو آبی استان

 717.8113 2084.835  1146.997 732.5789 1869.842 اردبیل

  1558.246  720.1818  1476.758 بوشهر

 725.8369 1729.371  1432.728 508.6784 1748.264 چهارمحال

 689.8369 1768.247  1214.639 621.4153 1759.085 آذربایجان شرقی

 616.4847 1490.514  682.7382 443.9951 1428.106 اصفهان

 575.9832 1644.804 1972.153 1025.1 386.255 1486.831 فارس

 605.1614  2549.985 849.9809 504.6882 1556.622 گی ن

 1298.141 2497.075  3076.671 1133.478 2602.745 گلستان

 709.6381 1744.41  1030.847 584.0941 1508.342 همدان

  1563.18  717.6542  1447.38 هرمزگان

 582.74 1755.647  1713.622 387.3036 1521.737 ای م

  1530.672  1417.057  1388.354 کرمان

 686.1698 1736.49  846.1841 554.6679 1916.923 کرمانشاه

 660.06 1984.369 1867.452 938.5246 465.7899 1720.886 خوزستان

 676.8546 1699.046 1549.912 879.2787 487.8386 1642.437 کهگیلویه

 657.879 1659.978  763.1799 626.4535 1921.939 کردستان

 757.425 1805.657  844.7448 567.1962 1869.268 لرستان

 602.118 1586.349  677.0904 417.9112 1448.38 مرکزی

 780.654 2092.359 2165.089  900.5284 2619.619 مازندران

 598.6623 1765.86  613.9207 475.895 1524 خراسان شمالی

 685.1765 1673.123  1016.912 565.6337 1726.864 قزوین

  1716.436  815.6201  1736.54 قم

 625.3832 1633.697  926.8469 451.3408 1511.901 خراسان رضوی

  1802.485  607.856 518.5301 2063.265 سمنان
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  1634.75    1325.681 سیستان

  1495.323    1337.715 خراسان جنوبی

  1668.144  879.8465  1845.871 تهران

 676.9668 1726.538  1178.607 504.8198 1776.061 آذربایجان غربی

  1463.141    1318.407 یزد

 604.0036 1658.907  948.9212 464.0454 1566.403 زنجان

 

 سنجنده مادیس 1396-97: متوسط عملکرد به تفکیک استان در سال زراعی 26 شکل

 گندم دیم گندم آبی برنج کلزا جو دیم جو آبی استان

 935.7681 1901.564 _ 1470.518 736.3266 2041.724 اردبیل

 _ 1518.069 _ 837.0649   بوشهر

 724.2774 1707.09 _ 1222.565 535.1012 1652.89 چهارمحال

 809.1073 1763.985 _ 1526.389 816.4885 1870.879 آذربایجان شرقی

 653.5865 1547.605 _ 948.3419 550.9758 1593.626 اصفهان

 597.4863 1611.778 2028.897 826.8471 498.8705 1511.715 فارس

 _ 1759.978 2528.07 1270.028  1688.52 گی ن

 1125.808 2470.503 _ 2723.764 944.3142 2628.935 گلستان

 750.279 1911.559 _ 1890.715 729.6594 1824.33 همدان

 _ 1479.022 _ 837.6221 395.8983 1423.135 هرمزگان

 598.7526 1897.771 _ 2074.019 496.6367 2036.822 ای م

 _ 1569.366 _ 1070.038  1423.425 کرمان

 827.0662 1887.856 _ 1985.042 723.1698 2132.211 کرمانشاه

 673.6717 1987.538 1669.829 1708.444 536.8747 1697.156 خوزستان

 639.1866 1706.106 1581.579 1102.896 493.4141 1610.014 کهگیلویه

 888.3551 2194.027 _ 2179.56 1093.428 1961.884 کردستان

 741.7399 1774.47 _ 1372.612 637.4633 1849.152 لرستان
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 678.4095 1713.639 _ 1010.068 549.4762 1563.885 مرکزی

 798.8371 2220.568 2165.878  781.9988 2515.525 مازندران

 621.4378 1682.941  969.7978 538.8723 1448.739 خراسان شمالی

 742.927 1732.244  2053.905 599.5015 1761.021 قزوین

 _ 1689.847  1439.95  1823.209 قم

 596.1243 1643.496  1200.735 483.4079 1534.763 خراسان رضوی

 576.504 1657.96  1375.603 602.3566 1818.198 سمنان

 _ 1648.786    1532.012 سیستان

 _ 1498.504    1347.754 خراسان جنوبی

 _ 1663.83  1387.912  1776.605 تهران

 918.9013 1964.197  1831.46 990.3957 2031.282 آذربایجان غربی

 _ 1396.97    1402.757 یزد

 682.04 1771.253  1354.368 600.1875 1684.44 زنجان

 

 سنجنده مادیس 1397-98: متوسط عملکرد به تفکیک استان در سال زراعی 27 شکل

 گندم دیم گندم آبی برنج کلزا جو دیم جو آبی استان

 866.3691 1967.499 _ 1889.65 678.9999 2182.646 اردبیل

 742.1563 1717.152 _ 769.0121 _ 1655 بوشهر

 791.7461 1749.349 _ 1333.938 601.0503 1806.865 چهارمحال

 805.7067 1849.487 _ 1158.339 688.2233 1894.498 آذربایجان شرقی

 652.016 1600.882 _ 857.8945 545.8345 1584.4 اصفهان

 682.8154 1728.668 2218.723 1250.332 490.769 1701.596 فارس

 _ 1857.552 2538.241 2121.161 734.4268 1981.454 گی ن

 1139.482 2415.608 _ 2651.429 1034.142 2756.424 گلستان

 778.2323 1952.723 _ 1317.265 683.9734 1908.727 همدان

 _ 1572.791 _ 537.1321 _ 1384.935 هرمزگان
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 900.2413 2217.165 _ 2395.139 801.4931 2701.363 ای م

 _ 1582.072 _ 1426.264 _ 1407.855 کرمان

 915.6706 2042.949 _ 1940.565 891.6933 2463.321 کرمانشاه

 866.3543 1838.448 2044.267 2145.852 702.3067 1662.996 خوزستان

 829.8035 1810.024 1677.53 1185.635 710.9245 1711.14 کهگیلویه

 794.2306 2007.016 _ 1327.039 858.3442 1859.422 کردستان

 860.8727 1937.3 _ 1511.852 848.2126 2610.491 لرستان

 744.3405 1727.155 _ 958.7698 618.2984 1687.25 مرکزی

 939.4878 2270.502 2089.248 2383.431 899.4722 2543.631 مازندران

 766.3876 1869.659 _ 945.7929 757.0577 1800.74 خراسان شمالی

 768.5142 1940.604 _ 1581.544 656.3711 2038.515 قزوین

 672.0622 1741.342 _ 1531.366 _ 1668.427 قم

 807.5002 1885.783 _ 1094.656 695.5381 1923.19 خراسان رضوی

 613.6724 1657.226 _ 981.4485 508.4877 1516.016 سمنان

 _ 1605.899 _ _ _ 1347.152 سیستان

 _ 1550.631 _ _ _ 1367.357 خراسان جنوبی

 _ 1772.946 _ 998.9871 _ 1790.442 تهران

 775.032 1873.46 _ 1368.249 736.8162 1839.745 آذربایجان غربی

 _ 1473.263 _ _ _ 1501.489 یزد

 700.8184 1776.666 _ 1015.301 542.5821 1767.095 زنجان
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 تعالی   بسمه

 کشاورزی  محصوالتارزیابی خسارت در   ی هواشناسیمجاز یستگاههایابهره گیری از مکانیابی و 

 2، حسن مطلبی1سید مهدی آل یعقوب

 ، تهرانکاوش سپهر لوتوس)سمیتیو(شرکت  1

info@sameteo.com 

 اطالعات، صندوق بیمه کشاورزی، تهراناداره کل فناوری  2

Bimeh-keshavarzi@sbkiran.ir 

 کیدهچ

بروز خسارت های سنگین ناشی از نوسانات دمایی در محصوالت کشاورزی و عدم دسترسی به شاخص هواشناسی به 

محدودیت های هنگام و دقیق در بخش های زیادی از عرصه های کشاورزی بویژه مناطق کوهستانی و دور افتاده از جمله 

فعالیت در بخش کشاورزی است. تعداد کم ایستگاههای هواشناسی و توزیع نامناسب آن در پهنه های جغرافیایی باعث 

گردیده استفاده از داده های شبکه ای و یا ایستگاههای مجازی هواشناسی بعنوان راهکاری مکمل جهت دستیابی به آمارهای 

اکه تولید و بهره برداری از این داده در کشور هنوز رشد چندانی نداشته است از آنجهواشناسی بسرعت گسترش یابد. 

ارزیابی داده های تولیدی با نقطه کشور و  2۵00هدف از انجام این پژوهش نیز ایجاد ایستگاههای مجازی هواشناسی در 

فرایند ارزیابی تعدادی از پرونده بهره گیری از داده های حاصل در استفاده از داده های ایستگاههای سینوپتیک و همچنین 

برای انجام اینکار پس از تعیین موقعیت ایستگاهها و اخذ داده های شبکه ای های خسارت صندوق بیمه کشاورزی است. 

مقایسه نتایج حاصل از و سپس ارزیابی گردید. ، مدل سازی بر روی دیتاهای اولیه انجام  ECMWFاولیه از پایگاه داده 

 درجه ای را نشان داد . 1.2دمایی حاصل با داده های ایستگاههای سینوپتیک اختالف حداکثر داده های 

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که داده های حاصل از ایستگاههای مجازی هواشناسی از دقت قابل قبولی نتایج 

به اراضی کشاورزی فراهم می نماید. بهره  ه داده های هواشناسی را در نزدیکترین نقطهببرخوردار بوده و امکان دسترسی 

کیفیت عملیات ارزیابی خسارت ناشی از عوامل آب و هوایی را بویژه نیز گیری از این داده ها در فرایند بیمه کشاورزی 

 مناطقی که ایستگاههای هواشناسی وجود ندارد و یا فاصله با ایستگاه هواشناسی زیاد است بهبود می بخشد.  در

 

 یدیکلمات کل

 ایستگاههای مجازی هواشناسی، بیمه کشاورزی، ارزیابی خسارت  داده های شبکه ای،

  مقدمه -۶

عوامل آب و هوایی ساالنه هزاران میلیارد خسارت به بخش کشاورزی وارد می کند. بر اساس آمار سازمان خوارو 

ساالنه  سرما و یخبندان  سارت  صد  15تا  5بارجهانی فائو تنها بر اثر عامل خ شاورزی از بین می رود در تولیدات ک

نیز حاکی از این ساله اخیر  5صندوق بیمه کشاورزی در  (. بررسی خسارت های پرداختی1394)شرفی و همکاران، 
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ای درصددد غرامت های پرداختی در بخش های زراعت و باغبانی ارتباط مسددتقیمی با شدداخص ه 89بودند که 

نه تنها مفید کشاورزی  هایمستمر شاخص های هواشناسی در عرصه  پایشبا وجود چنین شرایطی  هواشناسی دارد.

 . (99-98)گزارش عملکرد صندوق بیمه کشاورزی سال  استبلکه الزامی 

تعداد است. اما در حال حاضر مهمترین منبع دسترسی به شاخص های هواشناسی در کشور ایستگاههای هواشناسی 

سی به داده های به ه ستر ستگاهها د شکالت زیادی  نگامکم این ای و دقیق را برای فعالین این بخش با تنگناها و م

ست . ساخته ا سو، یعنی تقریبا به ازای هر  روبرو  ستگاه ها از یک  شش محدود این ای کیلومتر مربع یک  3200پو

ستگاه ستفاده ای شاورزی، دقت ا ستایی و ک شهری و نه رو ستگاه ها در مناطق  از  و همچنین قرار گرفتن اغلب این ای

ستایی را تحت تاثیر قرار می شاورزی و رو صد ک ستگاه  این داده ها برای مقا دهد. همچنین عوامل دیگری مانند ای

ستگاه هایی که دارای  ساعته 12های  سته بودن  12ساعت دیدبان و  12) ای ستند(، نا پیو ساعت فاقد دیدبان ه

ستفاده از  و غیره قطعی ارتباطات، نبود دیدبانعموما ناشی از  اطالعات شود در زمان حساس که نیاز به ا باعث می 

  .( 1395میری و همکاران، ) در دسترس نباشدمناسب داده های این ایستگاه هاست، داده 

سعه یافته و مناطق  شورهای کمترتو شور بلکه در بخش های بزرگی از جهان به ویژه در ک شکل نه تنها در ک این م

 با دقت ،ییآب و هوا یها داده دیتول ریاخ یدهه ها یطنرو یازا(. Miri et al, 2016کوهستانی و بیابانی وجود دارد )

همچون  یراستا امروزه مراکز مهم نیهم در .شده است یو مدل ساز ینیب شیمراکز پ یاز اهداف اصل یکی مناسب

و  یخیتار یها هداد ،یستگاهیا یها داده ،یدانیها، مشاهدات م سنجند ه) مختلف یابزارها ناسا و نوآ با استفاده از

 یو زمان یمکان کیقدرت تفک با یو منطقه ا یجهان اسیدر مق را ییآب و هوا یها از داده یحجم قابل توجه( رهیغ

 ییمشاهدات نامنظم فضا یابیمعمول از درونکه بطور  ها داده نیادر دسترس کاربران قرار داده اند. تولید و  متفاوت

 ستگاهیفاقد ا یدر نواح ییو هوا آب یرهایبهتر متغ نیهستند. تخم تیمختلف حائز اهماز جهات  شوندی حاصل م

سبت تر سآب و هوا  و امکان مطالعه منا سانات و تغ یو برر صر آب و هوا راتیینو  یایمزاهمترین م از یکی ییعنا

،  GPCC  ،ECMWFمختلف از قبیل توسط مراکز  دشدهیتول یداده ها ریاخ یسال ها ینرو طیازا داده ها است. نیا

CRU, GLDAS س ستفاده  یابیسطح جهان مورد ارز در یدرولوژیو ه ییاز مطالعات مختلف آب و هوا یاریدر ب و ا

 (.Forsythe et al, 2015( ،)Belda et al, 2014( ،)Kottek et al, 2006( ،)Peel et al, 2007)  قرارگرفته است

درجه در هر سددال  0.05به کمک داده های شددبکه ای روند بلندمدت دما در غرب آمریکا را در  و همکاران پنیپ

(. اسچوتر و همکاران در پژوهشی در آلمان نشان دادند که با داده های شبکه Pereira et al, 2011بدست آوردند )

سرعت باد با دقت خوبی برآورد می گردند ) صول بارش (. دSchoetter et al, 2012ای دما و  ینکی و همکاران مح

دو پایگاه داده شبکه ای را با اطالعات ایستگاهی در نواحی کوهستانی آفریقا مقایسه نمودند. نتایج حاکی از ارتباط 

شاهده ای بود ) شبکه ای با داده های م ضیئی و همکاران روند Dinku et al, 2008باالی داده های  (. در ایران نیز ر

مقایسدده و بیان کردند که داده ها هماهنگی خوبی با  2009تا  1951ر را برای دوره زمانی تغییرات بارش در کشددو

(. میری و همکاران نیز با ارزیابی داده های Raziei et al, 2014دادههای ایسددتگاهی در نقاط مختلف کشددور دارد )

 (.Miri et al, 2016دقت آنرا قابل قبول دانستند ) GPCCبارش پایگاه داده 
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رزیابی و بهره اقات انجام شده حاکی از این هستند که داده های شبکه ای بصورت گسترده ای در دنیا تولید و مورد تحقی

ه است در این پژوهش برداری قرار می گیرند. از آنجاکه تولید و بهره برداری از این داده در کشور هنوز رشد چندانی نداشت

جغرافیایی  ده های ایستگاههای هواشناسی و مدل های هواشناسی در نقاطسعی گردیده داده های شبکه موجود به کمک دا

ق بیمه مشخصی )ایستگاههای مجازی هواشناسی( بهینه سازی شده و داده های حاصل در فرایند ارزیابی خسارت صندو

 کشاورزی مورد ارزیابی قرار گیرد .

 مواد و روش  -7

بزرگترین  مهمترین واستفاده گردید. این پایگاه داده  ECMWFبرای ایجاد ایستگاههای مجازی از داده های پایگاه داده 

است که با مشارکت کشورهای اروپایی و تعدادی از سازمان های جهانی مثل سازمان جهانی  پایگاه داده شبکه ای دنیا

کیلومتر با پارامترهای  2۵*  2۵کیلومتر و   9* 9در شبکه ای با رزولوشن  داده های این پایگاه .هواشناسی تشکیل شده است

این داده ها در کشور با استفاده از مدل های هواشناسی و به کمک داده های کلیه ایستگاههای  مختلف در دسترس می باشد.

این نقاط جغرافیایی . یل می شودکیلومتر تبد ۵*  ۵به رزولوشن در نقاط جغرافیایی مشخصی بهینه سازی شده و هواشناسی 

 در واقع ایستگاههای مجازی نامیده می شوند. 

واند شامل ر واقع به داده های هواشناسی اطالق می شود که برای نقاط هدف که می تدایستگاه های هواشناسی مجازی 

سی و مدل ه شنا ساس اطالعات پایه هوا شد بر ا ستاها، مزارع و هر نقطه دلخواه با سبشهرها، رو صحت ا مورد محا ه و 

ا اطالعات نه تنه yو  xسددنجی قرار گرفته باشددند. در واقع یک ایسددتگاه مجازی در نقطه ای به طول و عرض جغرافیایی 

بسیار بیشتری را به  یک ایستگاه هواشناسی سینوپتیک را ارائه می کند، بلکه در غالب موارد قادر است تا تعداد پارامترهای

 صورت ساعتی، برای تمام روزهای سال به کاربر ارائه نماید.

 نحوه ایجاد ایستگاههای مجازی -1-7

ستگاه هوا سی مجازیقبل از بیان نحوه تولید داده های ای سی  نحوه تولید ،شنا شنا شریع می  3مدل های پیش بینی هوا ت

ستگاه های مشخص، ملزم هستند که راس ساعات تعیین گردد شناسی، تمامی کشورها با تعداد ای ستم جهانی هوا . در سی

موده، و در فرمت شده گرینویچ، )بسته به نوع داده و فرمت آن( اطالعات را از ایستگاه ها و یا سنجنده های خود قرائت ن

سدداعت یکبار  3ارسددال نمایند. به عنوان مثال کشددور ایران ملزم اسددت هر  ۴GTSاسددتاندارد جهانی، در شددبکه جهانی 

سط مراکز بزرگ و قدرتمند  80اطالعات  سال نماید. این اطالعات عموما تو شبکه ار سینوپتیک خود را به این  ستگاه  ای

روسیه، ژاپن جمع آوری شده هواشناسی دنیا، مانند آمریکا، اروپا )مرکز هواشناسی اتحادیه اروپا( ، آلمان، فرانسه، چین، 

بویه های دریایی و  و با سایر اطالعات مانند ماهواره های هواشناسی، رادارها، اطالعات هواپیماهای  مسافربری، کشتی ها

شده و در  شتباه یا مخدوش، پیش پردازه  شده و در کامپیوتر های قدرتمند پس از کنترل کیفی و حذف داده های ا تجمیع 

بعدی، قرار می گیرند. در واقع خروجی اول این پردازش، منجر به تولید نقاط  3که ای منظم جغرافیایی نهایت بر روی شب

( می گردد که خود به نوعی ایستگاه مجازی اولیه است. بسته به نوع و پیکر بندی مدل، این نقاط شبکه می Gridشبکه )

                                      
 European for Medium Range Weather Forcasts 

 Numerical Weather prediction  

 Global Telecommunication System 
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صل شد.د 1درجه ای ،  0.۵، ۵ ای درجه .۵20 کمتر از  تواند در فوا شتر با شه  رجه ای یا بی این پردازش اولیه که به آن نق

Reanalysis   ساعات شود برای  سته به محدوده پوشش مدل و مرکز تولید   00،0۶،12،18گفته می  شوند و ب تولید می 

سوپر کامپیوتر ها شش دهد. در گام دوم  شور تا یک نیمکره و یا کل کره زمین را پو ساحت یک ک ی کننده می تواند از م

قدرتمند، این اطالعات را با اسددتفاده از معادالت جوی ترمودیناکی مورد پردازش قرار می دهند و در واقع وضددعیت تک 

تک پارامترها را برای ساعات آینده، با استفاده از ورودی اولیه تهیه شده، مورد پیش بینی قرار می دهند. معموال با دریافت 

صحیحاتی د شود و دوباره این کار هر اطالعات جدیدتر دیدبانی، ت ضی مراکز  12ر مدل انجام می  ساعت یا حتی در بع

سترس مراکز  ۶قوی تر هر  ست آمده از این کار در فرمت های مختلف، در د شود. خروجی به د ساعت یکبار تکرار می 

کز خروجی های قرار می گیرند. برخی از این مراسایر بهره برداران  هواشناسی کشورهای مختلف، شرکتهای خصوصی و

شی در اختیار کاربران متفاوت قرار می دهند. نکته  صورت فرو صورت رایگان و برخی دیگر به  قابل توجه این خود را ب

این مدل ها، به خاطر مقیاس جهانی که دارند، عموما برای پدیده های بزرگ تا حدود قابل قبولی صددحیح می اسددت که 

شرایط اقلیمی پ شند ولی در جاهایی که  شته و به انواع خطاها منجر با یچیده وجود دارد، این مدلها با واقعیت مطابقت ندا

ستفاده مستقیم از این داده ها، بدون هیچگونه پس پردازشی می تواند به خطاهای بزرگ  می شوند. برای همین است که ا

 منجر شود.

 های مورد استفاده در تولید ایستگاه های مجازی مدلنوع  -2-7

ه های برای تولید داده های ایسدددتگاECMWF مدل نسدددل پنجم  2از انواع مختلف مدل های موجود، در این پروژه از 

قلیم امجازی اسدددتفاده شدددده اسدددت. این داده ها قسدددمت کوچکی از پروژه بزرگ این مرکز و تحت عنوان پروژه تغییر 

سایر منا شند که برخی برای اروپا و برخی برای  ستفاده قرار کوپرنیکوس می با مدل  ی گیرند.مطق جهان، تولید و مورد ا

می باشد،  برای سطح زمین و کلیه سطوح فشاری  Reanalysisبا نام داده های ساعتی  C3Sاول استفاده شده از پروژه 

شن مدل  ضر از  2۵این داده ها دارای رزولو شند و در حال حا سی می دهه قبل تا کنون قابل چهارکیلومتری می با ستر  د

شناسی و سنجش از  سیار زیادی از پارامترهای مشخصا هوا ور را در بر دباشند. پارامترهای موجود در این مدل، گستره ب

     م نمود.می گیرد و می توان با استفاده از این داده ها مستقیم و یا غیر مستقیم به تولید محصوالت جدید اقدا

کیلومتری  10برای سطح زمین و با رزولوشن تقریبا  Reanalysisاعتی مدل دوم استفاده شده از همین پروژه داده های س

سبی می  شده اند و دارای دقت منا سطح زمین حل  شده برای  شد. پارامترهای این مدل در معادالت حل  شند و بمی با ا

ستفاده قرار ب شد می توانند به تنهایی هم مورد ا شته با سیت زیادی وجود ندا سا گیرند. اما با حتی در برخی موارد که ح

شند به تنهایی برای هدف ا ستی یا ابرناکی نمی با سرعت باد گا ستگاه های مجازی توجه به اینکه فاقد پارامترهایی مانند  ی

ست که حتما با داده های مدل  شند و نیاز ا شوند. از طرف دیگر داد 2۵کافی نمی با ه های این مدل کیلومتری نیز ترکیب 

در دسترس قرار می  ماهه از تاریخ روز، دیرتر 2ز سوی تولید کننده همیشه بازه زمانی تقریبا به خاطر حجم پردازش باال ا

 گیرند.

 مکان یابی ایستگاه های مجازی -3-7

شد. عالوه بر نیاز صندوق بیمه کشاورزی  ستگاه های مجازی یکی از مهمترین قسمت های این پروژه می با مکان یابی ای

در واقع روسددتایی و باغی و زراعی نیاز دارد، باید نقاطی را در نظر گرفت که در آن که به اطالعات مناطق غیر شددهری و 

                                      
 درجه جغرافیایی که بسته عرض جغرافیایی معموال طول متوسط آن در حدود 110 کیلومتر می تواند باشد 
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برای انجام این مهم دو مسئله در نظر گرفته شد. یکی مکان یابی اولیه بر  نقاط ایستگاه های سینوپتیک در دسترس نباشند.

رزولوشن خروجی مدل را تقریبا به اساس تقسیمات کشوری و دهستان ها و دیگری بر اساس پس پردازش مدل ها، که 

 نیازدهسدددتان وجود دارد که بنا به  2۵00کیلومتر کاهش می داد. از نقطه نظر تقسدددیمات کشدددوری در ایران در حدود  ۵

در هر دهستان حداقل یک نقطه باید به عنوان ایستگاه مجازی معرفی می گردید. با توجه به اینکه بیمه کشاورزی صندوق 

شدر ادامه  صندوق بیمهنیاز تعداد نقاط مورد در فاز یک ممکن بود  شتری در ابتدا انتخاب  د تا تغییر نماید، تعداد نقاط بی

  پس از بررسی نقاط اضافی و غیر ضروری حذف گردد.

 نتایج مکانیابی ایستگاههای مجازی هواشناسی در کشور از نظر موقعیت و تراکم(: 1شکل )

 

 
 

. در این را نشان می دهداستانهای شمال غربی  تراکم نقاط در .Error! Reference source not foundدر 

منطقه عالوه بر تراکم نقاط از متدهای دیگری از درون یابی نیز استفاده شده است تا دقت روشهای متفاوت مورد مطالعه 

 قرار بگیرد.

 نقاط در استان های شمال غربی کشور(: تراکم 2شکل )
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نتایج مکان یابی ایستگاههای مجازی  .Error! Reference source not foundهمانطوری که مشاهده می کنید در 

زمایشی آتراکم نقاط به صورت در پهنه چغرافیایی کشور و نقطه  3300هواشناسی را نشان می دهد. تعداد این نقاط برابر 

وجود حدودا یک روستا و یا قطب دلیل این موضوع . ط استدر استانهای آذربایجان غربی و شرقی بیشتر از سایر نقا

بعد از تست و آزمایش در این منطقه است. نقاط غیر ضروری در ادامه فرایند انجام پروزه کیلومتر  ۵به ازای هر کشاورزی 

ی کشور ستانهابرای سایر ا "یادگیری ماشین"با استفاده از الگوریتم های . این الگوی مکان یابی شوندمی عملیاتی حذف 

 رود.می نیز بکار 

 تست مدل با داده های ایستگاههای سنوپتیک و داده های میدانی -۴-7

نقطه که دارای  7تست مدل برای در آخرین مزحله از این پروژه به ارزیابی و بررسی میزان دقت مدل پرداخته شد. 

سینوپتیک بودند  سی  شنا ستگاه های هوا شهد، زاهدان، بندر عباس و اهواز انتخاب شامل ای ساری، م تبریز، تهران، 

ستفاده قرار  10داده های بعدی گام و در گردیدند  ست مورد ا سال برای ت سال برای آموزش مدل و داده های یک

سارت. پس از این مرحله نتایج مدل بر روی چند نمونه گرفت سی احتمال وقوع  پرونده خ شامل برر صندوق بیمه 

سرما و یخبندان در منطقه هندیجان و احتمال وقوع طوفا ستان الیگودرز ، احتمال وقوع  شهر ن در منطقه  عزیزآباد 

 سرمازدگی در منطقه امیدیه استان خوزستان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. 

  و بحث نتایج -8

قایسه با داده های دمایی اندازه گیری میزان دقت داده های دمای اندازه گیری شده توسط ایستگاه مجازی را در م 1جدول 

شده توسط ایستگاههای سینوپتیک سازمان هواشناسی را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود حداکثر اختالف 

 درجه می باشد که عدد باالیی نمی باشد.   1.22دمای بین ایستگاه مجازی و ایستگاه سینوپتیک 

 اههای مجازی هواشناسی(: دقت داده های دمایی ایستگ1جدول )

 مشهد اهواز بندرعباس ساری زاهدان تبریز تهران نام شهر
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 میانگین اختالف دمای ایستگاه 

 مجازی با ایستگاه سینوپتیک

1.22 1.15 0.94 0.94 1.15 1.06 0.94 

 

کیلومتر، دو متد متفاوت از درون یابی مورد آزمایش قرار  ۵در فرایند تست پس از اجرای مدل و کاهش رزولوشن به 

 Nearestکه برای بیشتر پارامترها بخصوص پارامترها پیوسته پاسخ بهتری داشت و روش دوم   Bilinearگرفت. یک روش 

neighbor  در زمان نگارش این مقاله، روش که برای بارندگی ایستگاه بهترین جواب بود .multilevel bi spline   هم

هم از روشهای یادگیری ماشین برای   Neural Networkو   Multiple regressionدر حال تست می باشد. ضمنا روش 

 کاهش خطاها بر اساس یادگیری اقلیمی در حال اجرا است که در مقاله مستقلی بزودی منتشر خواهد گردید.

مورد بررسی قرار گرفت. پرونده خسارتی مربوط به وقوع طوفان در منطقه عزیزآباد شهرستان الیگودرز نتایج مدل بر روی 

کیلومتری ایستگاه هواشناسی  8. منطقه مورد نظر تقریبا در فاصله بود 1398مرداد  1۶تاریخ اعالم شده مربوط به روز 

با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه، کامال در بهترین فاصله استاندارد مکانی از الیگودرز قرار دارد و اطالعات این ایستگاه 

نقطه مورد نظر قرار دارد و به تنهایی قابل استناد می باشد اما متاسفانه به علت عدم گزارش حداکثر سرعت باد گاستی 

است)یکی از دالیلی که در مقدمه در توسط ایستگاه، قضاوت در مورد حداکثر سرعت باد موثر در منطقه با تردید همراه 

خصوص ضعف ایستگاه های سینوپتیک ذکر شد(، از طرفی ممکن است وجود پدید ه های خرد مقیاس در ابعاد شعاعی 

 کیلومتر باعث وقوع تند باد یا طوفان در منطقه ای کوچک شوند.  20کوچکتر از 

کیلومتر است. نکته دیگر قرار  8هواشناسی الیگودرز در حدود همانطور که در نقشه دیده می شود، فاصله نقطه از ایستگاه 

کیلومتری عوارض خاصی که باعث ایجاد، جریانات کریدوری  7گرفتن، گلخانه در یک دشت وسیع است یعنی به شعاع 

برای  .Error! Reference source not foundسرعت باد ساعتی و سرعت باد گاستی در  شود وجود ندارد.

چندین روز متوالی منتهی به خسارت جهت اطمینان بررسی شده است همانطور که مشاهده می شود، سرعت باد گاستی 

ین عدد برای تخریب یک بنای گلخانه ای عدد بزرگی کیلومتر در ساعت رسیده است که ا ۵2در بزرگترین زمان به حدود 

 نمی باشد.

 در منطقه مورد مطالعه 2019( : حداکثر سرعت بادهای اندازه گیری شده واقعی و مجازی درسال 1نمودار)
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در این منطقه بررسی  2019برای حصول اطمینان، حداکثر سرعت بادهای اندازه گیری شده واقعی و مجازی برای کل سال 

کیلومتر بر ساعت نیز در منطقه قبال رخ داده است و طبیعتا سرعتهای  70گردید و مالحظه شد که سرعت های بیشتر حتی تا 

 بیشتر باید می توانست اثرات تخریبی را در ماه ها قبل بر روی گلخانه داشته باشد که چنین نبوده است.

در تاریخ مبنی بر احتمال وقوع پدیده سرمازدگی هندیجان چندین نقطه نتایج تست مدل در پرونده خسارت یخبندان در 

 حاکی از این بود که با توجه به ویژگی های جغرافیایی منطقه باید کلیه جوانب کار سنجیده شود. زیرا  1398بهمن  22

هایت دقت پدیده ای به نقطه آستانه نزدیک می شود و در منطقه ای رخ می دهد که مسبوق به سابقه نیست باید ن کهوقتی

کیلومتر با دریا فاصله دارد و ارتفاع آن از سطح  20را به خرج داد. هندیجان در جنوب استان خوزستان، در حالیکه فقط 

مورد هم نمی رسد. بنابراین  ۵سال، به تعداد  20متر است و سابقه دمای زیر صفر در این منطقه در طول  10دریا کمتر از 

 مورد توجه قرار بگیرد.باید با دقت بیشتر این مسئله 

نقطه اطراف مزرعه اعالم شده مورد  ۴مشاهده می شود که  .Error! Reference source not foundدر 

دمای  1نمودار درجه بوده است. در گام دوم در  1.8متری در کمترین حالت  2بررسی قرار گرفته است و دمای هوای 

درجه  0 ساعت به 1نقطه برای مدت  ۴سطح خاک نیز بررسی شده است. در بررسی دمای سطح خاک، دما در دو نقطه از 

د گیاه در تصمیم سلسیوس رسیده است. بنابراین ضمن اینکه احتمال یخ زدگی وجود دارد ولی باید نوع گیاه و مرحله رش

گیری نهایی مد نظر قرار گیرد. زیرا دمای هوا باال بوده است و بهتر است که در این شرایط جهت اطمینان بیشتر احتمال 

 درجه در نظر گرفته شود. 1خطای حداقل 

 ( : دمای هوا در نقاط مورد بررسی در منطقه هندیجان2نمودار)



 

P
ag

e6
5

 

 

 

 ( : دمای سطح خاک در نقاط مورد بررسی در هندیجان3نمودار )

ستان خوزستان در روزهای  حاکی از  1399بهمن  ۵تا  1نتایج تست مدل در پرونده احتمال سرمازدگی در منطقه امیدیه ا

سطح  سید  2این بود که. برای هیچکدام از نقطه ها مانند موارد قبلی دمای  شکوک به نظر نمی ر سطح متری، م ولی دمای 

سطح زمین در چند مورد کمتر از  ساب  1خاک یا در واقع  سیوس بود که با احت سل سید  1درجه  درجه خطا، به نظر می ر

 که بهتر است احتمال وقوع سرمازدگی در این نقاط جدی تر بررسی شود.
 

 39R418621 3358020(: دمای سطح خاک و سطح دو متری زمین در نقطه با مختصات جغرافیایی 2جدول )

زمین دمای سطح دومتری زمان  دمای سطح خاک 

1/22/20  21 3:00 3.6 1.5 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

11/1/2020 12:0011/2/2020 0:0011/2/2020 12:0011/3/2020 0:0011/3/2020 12:0011/4/2020 0:0011/4/2020 12:0011/5/2020 0:00

نمودار دمای هوا

p1 p2 p3 p4

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

2/10/2020 12:002/11/2020 0:002/11/2020 12:002/12/2020 0:002/12/2020 12:002/13/2020 0:002/13/2020 12:002/14/2020 0:00

دمای سطح خاک

p1 p2 p3 p4

 1نمودار 
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1/22/2021   4:00 3.3 1.2 

1/23/2021   2:00 3.8 0.7 

1/23/2021   3:00 3.1 0.4 

1/23/2021   4:00 2.7 0.4 

 

ژانویه مشاهده می شود. و در نتیجه احتمال یخ  23در دمای سطح خاک در روز  0همانطور که مشاهده می شود دمای نزدیک به 

باید توجه شود که اعمال خطا همیشه باید در جهت اطمینان باشد،  تخمین زده شود. %80زدگی نزدیک به سطح زمین می تواند تا 

 یشتر است.زیرا اگر دما برای مدت بیشتری نزدیک به صفر بوده باشد احتمال اینکه این پدیده واقعا رخ داده باشد خیلی ب

 39R402796 3368947(: دمای سطح خاک و سطح دو متری زمین در نقطه با مختصات جغرافیایی 3جدول )

 دمای سطح خاک دمای سطح دومتری زمین زمان

1/23/2021       2:00 3.8 1.4 

1/23/2021      3:00 3.4 1 

1/23/2021      4:00 3.2 0.8 

 

در جه می باشد و دمای سطح خاک در پایین ترین  3متری باالی  2مشاهده می شود که دمای  در بررسی نقطه دوم به عنوان مثال

درجه به صفر نزدیک شده است. در این حالت طبیعی است که احتمال وقوع یخ زدگی  1حالت فقط در دو ساعت متوالی به اندازه 

 پایین تر از مورد قبلی باشد .

 و پیشنهادات نتیجه گیری -9

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که داده های حاصل از ایستگاههای مجازی هواشناسی از دقت قابل قبولی 

برخوردار بوده و امکان دسترسی یه داده های هواشناسی را در نزدیکترین نقطه به اراضی کشاورزی فراهم می نماید. 

یفیت عملیات ارزیابی خسارت ناشی از عوامل آب و بهره گیری از این داده ها بویژه در فرایند بیمه کشاورزی ک

هوایی را بویژه در مناطقی که ایستگاههای هواشناسی وجود ندارد و یا فاصله با ایستگاه هواشناسی زیاد است بهبود 

می بخشد. با اینحال تاکید می گردد که برای تولید ایستگاه های مجازی عالوه بر داده خام مدل، به چندین مرحله 

یاتی نیاز است تا داده های خروجی برای عملیات حساسی مانند ارزیابی خسارت بیمه قابل استفاده شود. با این عمل

وجود اعتماد به این داده ها نباید منحصر به مراحل تحقیقاتی اولیه شود و پایش دائمی داده ها و مقایسه خروجی ها، 

سی در دسترس باید همیشه ادامه داشته باشد تا ضمن کاهش با موارد خسارتی بیمه و همینطور ایستگاه های هواشنا

اشکاالت و خطاهای احتمالی و افزایش کیفیت، از خطای احتمالی در اظهار نظر در برخی پرونده های خسارتی 

 جلوگیری شود.

رسی در برمختصری که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت، فقط جزء کوچکی از کاربردهای ایستگاه های مجازی 

در کاربردهای ایستگاه های مجازی خسارت بیمه کشاورزی ناشی از شاخص های هواشناسی در زمان گذشته بود. 
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و پیشنهاد می شود از بسیار بیشتر از موارد ذکر شده است حوزه کشاورزی و مدیریت ریسک و ارزیابی خسارت 

 مزایای ایستگاههای مجازی هواشناسی در موارد زیر استفاده گردد : 

 صحت سنجی و پایش اطالعات تمام نقاط تحت پوشش بیمه با دقت مناسب -

این کاربرد از اطالعات ایستگاه های مجازی است در واقع همان کاربردی است که در این مقاله به آن پرداخته شد. 

صحت سنجی ولی باید توجه داشت که بررسی اطالعات لحظه ای ایستگاه فقط قسمتی از پروسه بزرگتری ارزیابی و 

ساله و تعیین اقلیم منطقه با استفاده از اطالعات  30خسارت است. گام دیگر در این حوضه، پردازش اطالعات 

ایستگاه های مجازی و استخراج محصوالت مشخصی مانند حدود اقلیمی، پارامتری هر منطقه، انجام شده و در اختیار 

تی موردی مانند هندیجان پیش می آید بتواند به گذشته ایستگاه و کاربر قرار گیرد. تا در زمانی که در داده های ساع

 اقلیم آن استناد کرده، تا قضاوت بهتری نسبت به پدیده و نوع خسارت داشته باشد.

 پیش بینی هوا برای کشاورزان بیمه شده در راستای کاهش خسارت -

رائه سرویس هواشناسی به کشاورزان بیمه شده اصلی ترین و بهترین مدل استفاده از اطالعات ایستگاه های مجازی، ا

است. در این مدل کشاورز بیمه شده از پشتیبانی اطالعات هواشناسی برخوردار می شود و می تواند با اطالع از وضع 

و این مسئله هم برای کشاورز سودمند می باشد و ار زیادی از خسارات را کاهش داده آب و هوا و توصیه ها، تا مقد

 ل زمان باعث کاهش هزینه های پرداختی بیمه و سرمایه گذاری بیشتر بر روی توسعه می گردد.هم در طو

 محاسبه ریسک های اقلیمی برای محصوالت و مناطق مختلف -

با توجه گستردگی و تنوع داده های ایستگاه های مجازی و در دسترس بودن نزدیک به نیم قرن این اطالعات می 

ات، با داده های سوابق خسارتی، فنولوژیکی گیاهان مختلف، فاکتورهای ریسکی را به توان با ترکیب این اطالع

صورت دقیق برای هر منطقه در حد بخش یا دهستان تعیین کرد و صدور بیمه نامه ها و فرانشیزها، بر اساس این 

 30% در  50از  ریسک ها صورت پذیرد. بدیهی است در منطقه ای که سابقه سرمازدگی برای درخت بادامی بیش

سال اخیر باشد، ریسک این محصول باال بوده و بیمه باید در این خصوص چه از نظر حق بیمه، مقدار خسارت 

پرداختی و همینطور پشتیبانی کشاورز در خصوص انجام کشت جایگزین و بهره مندی از بسته های تشویقی برای 

 .تمهیدات خاصی را در نظر بگیرد تغییر الگوی کشت

 مراجع
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 چکیده

شتن داده شاورزی و برآورد میزان تولید آن در دا صوالت ک شت مح سطح زیر ک ها و اط عات آماری در مورد 

سال زراعی می صنعت را در جهت مدیریت هرچه بیشتر تولید و ریزان بخشبرنامهتواند یک  های کشاورزی و 

تواند سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی را مصرف محصوالت کشاورزی یاری دهد. یکی از ابزارهایی که می

ست. در این مطالعهدر کوتاه سنجش از دور ا ستم  سی سبه کند،  سب محا ، ترین زمان و با هزینه کم و دقت منا

ستان شاورزی برای تک تک ا صول ک شت چهار مح صاویر ماهوارهسطح زیر ک ستفاده از ت شور با ا ای های ک

برآورد شد. با توجه به مطالعات صورت گرفته بهترین عملکرد مربوط به برآورد سطح زیرکشت  2و  1-سنتینل

باشد. به پوشش گیاهی می با استفاده از پایش دوره فنولوژی محصوالت مختلف با برآورد سری زمانی شاخص

همین دلیل روش فنولوژی برای برآورد سطح زیرکشت انتخاب شده است. به منظور برآورد سطح زیر کشت از 

شبکههای طبقهالگوریتم صبی بندی  شین ع صنوعی، ما شتیبان، حداکجر بردارم صله،  پ احتمال، حداکجر فا

سطوح،  شده  LibSvm و RandomForestمتوازی ال ستفاده  شت ا سطح زیر ک شه نهایی  ست. در نهایت نق ا

های به کارگیری در محصول کشاورزی هر استان به صورت مجزا تهیه شده است. نتایج بیانگر دقت باالی مدل

 این مطالعه بوده است. 

 

 کلمات کلیدی

 ، دوره فنولوژیLibSvm، الگوریتم 2-، سنتینل1-برآورد سطح زیرکشت، سنتینل

 

 مقدمه -1

صول و پیش بینی  شد مح ضعیت ر صول، نظارت بر و صول، برآورد مح سنجش از دور یک ابزار مهم برای طبقه بندی مح

سیع در مقیاس شه برداری از مناطق و شته، نق ست. در دو دهه گذ شرفت کرده های منطقهعملکرد ا سیار پی ای و جهانی ب

ست  سیل و غیره، بر مناطقیای طبیعی مانند بالافزایش جمعیت و  .(Atzberger 2013)ا کشاورزی تیثیر  خشکسالی، 

شته و به طور مداوم باعث تغییر الگوی کشت و آمار مربوط به آن   (.Jeganathan & Kumar., 2017) شده است گذا

صمیم ضی و پوشش زمین، برای ت سی به ویژه برای مدیریت فعالیتگیری اطالعات دقیق در مورد کاربری ارا سیا های های 

  (.Akhtar et al., 2017)  ای در سراسر جهان بسیار مهم استهای بزرگ رودخانهنابع آب در حوضهزمین و م

های زیادی روبرو است. یکی از مشکالت عدم دسترسی به زمین، به دالیل سیاسی، طبقه بندی محصوالت زراعی با چالش

ها و ارزیابی نتایج طبقه بندی استتتت. ی کنندههای حقیقت واقعی مورد نیاز برای آموزش طبقه بندبرای جمع آوری داده

های هوایی و های هوایی، فیلمتوان از منابع مختلف مانند بررستتتی میدانی، یا تفستتتیر عکساطالعات واقعی زمین را می

های شود که دادهای استفاده میای بدست آورد. در بسیاری از کشورها، از عکس هوایی به عنوان منبع دادهتصاویر ماهواره

ها هنوز در بسیاری از کشورهای در آید. با این حال، این نوع دادهآموزش و اعتبار سنجی از طریق تفسیر آنها به دست می

. برآورد ستتطح زیر (Sydenstricker-Neto, Parmenter, and DeGloria 2004)حال توستتعه کمیاب هستتتند 
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شکالت زیر را  شه م سنجش از دور همی ستفاده از  شت با ا شهایی که در ناحیه کوچک از 1. )می کرد حلک ( برخی از رو

شور باطل می سطح ک صول همه در دوره آ2شوند. )دقت باالیی برخوردارند در  شت مح شت و بردا وریل تا اکتبر ( زمان کا

 هر سال متمرکز است، زمان انجام تخمین سطح زیر کشت نسبتاً کوتاهتر است. بنابراین، روشهای برآورد سطح زیر کشت

باید موثر بوده و در زمان صتترفه جویی شتتود. در نتیجه، برخی از روشتتها با مقدار زیادی پردازش که با موفقیت در مناطق 

( برخی از روشتتهایی که با موفقیت در 3شتتوند، نمی توانند درخواستتت منطقه بزرگ را برآورده کنند. )کوچک اعمال می

نمی توانند مورد استتتفاده قرار گیرند. بنابراین، روش برآورد ستتطح زیر  شتتوند، به دلیل هزینه باالمناطق کوچک اعمال می

های زیر باشد: الف( دقت کافی برای حمایت از تصمیم گیری. ب( داشتن کشت محصول در سطح کشور باید دارای ویژگی

ار یکپارچه و راحت اداره سرعت باال برای برآوردن زمان مورد نیاز بخش برنامه. ج( مقرون به صرفه بودن آن. د( داشتن معی

جدید و تصتتاویر ماهوارهای یک روش برای های وریااستتتفاده از فن(.  Bingfang and Qiangzi., 2012کردن آن )

شاورزی محسوب می ضی ک شت ارا سطح زیرک سالتخمین  ستالهای اخیر اهمیت باشود که در   Li et) یی پیدا نموده ا

al., 2011 .) صاویر رادار و از آن مهم شاهدۀ مجدد فرکانست صویربرداری و م شنایی و با قابلیت ت ها، منبعی  تر تحلیل رو

ای در مطالعه  .(Yan, Hao et al., 1998, 2)و جنب حاره استتت بینی و نمایش برنج در مناطق حاره مهم برای پیش

سط کامکار و همکاران ) سویا در 13۹8که تو شت محصوالت برنج و  سطح زیر ک سایی، تفکیک و ارزیابی  شنا (، به منظور 

سطح چهار حوضه آبخیر در استان گلستان انجام شد، نتایج نشان داد که با توجه به ضریب کاپا، روش طبقه بندی حداکثر 

دی در برنج  و ستتتویا انتخاب و ستتتطح زیرکشتتتت برنج و ستتتویا تخمین زده احتمال به عنوان روش منتخب طبقه بن

صاویر (Zhang et al., 2008شد.) شاورزی در منطقه پکن چین، ت صول ک شت چند گونه مح سطح زیر ک ، برای تعیین 

سال  ETM/TMسنجنده  ست  سه نتایج داده 2003ماهواره لند سنجش از دوری و دادهرا به کار بردند. مقای  هایهای 

 را پی داشت.  ۹۶آماری موجود، برای نمونه در مورد گندم، دقتی در حدود %

هدف اصلی تحقیق حاضر تفکیک و برآورد سطح زیرکشت چهار محصول گندم و جو آبی، گندم و جو دیم، کلزا و برنج در 

 است. 2-لو سنتین 1-ای سری زمانی سنتینلهای کشور ایران، با استفاده از تصاویر ماهوارهتمام استان

 مواد و روش ها -2

 معرفی منطقه مورد مطالعه 2-1

ایران فالتی استتت مرتفع که در عرض جغرافیایی بیستتت و پنج تا چهل درجه در نیم کره شتتمالی و در منطقه گرمی واقع 

سوم ایران نیز  ست. حدود یک  شغال نموده ا شور را ا ساحت ک ست. مناطق کویری و نیمه کویری بیش از نیمی از م شده ا

های حاصتتلخیز ریای خزر و جلگه خوزستتتان( از جلگهکوهستتتانی استتت و بخش کوچکی از ایران )شتتامل جلگه جنوب د

ست. ایران دارای تنوع اقلیمی باالیی می شده ا شکیل  شور، به تدریج با مناطق آب و هوایی ت شمال تا جنوب ک شد. از  با

ش رود. میزان بارشویم. ایران از نظر بارندگی جزو مناطق آب و هوایی خشک و نیمه خشک به شمار میمتفاوتی مواجه می

 ساالنه در نقاط کشور و در فصول مختلف سال متغییر است.

شکل  4ایران دارای  ست  ستانی و گرم و مرطوب ا سرد و کوه شک،  موقعیت  1اقلیم متفاوت معتدل و مرطوب، گرم و خ

 عمومی کشور ایران در جهان را نشان میدهد.
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 جهانموقعیت عمومی کشور ایران در : 28 شکل

 

 مراحل انجام مطالعه 2-2

سری زمانی  سه روش کلی، تک زمانه، چند زمانه و  سنجش از دور از طریق  ستفاده از فناوری  شت با ا سطح زیر ک برآورد 

سبه می ستفاده از پایش محا شت با ا سطح زیرک صورت گرفته بهترین عملکرد مربوط به برآورد  شود. با توجه به مطالعات 

باشد. به همین دلیل روش فنولوژی برای محصوالت مختلف با برآورد سری زمانی شاخص پوشش گیاهی میدوره فنولوژی 

شت از الگوریتم سطح زیر ک ست. به منظور برآورد  شده ا شت انتخاب  سطح زیرک شبکههای طبقهبرآورد  صبی بندی   ع

صنوعی شینArtificial Neural Networks – ANN)م شتیبان) بردار(،  ما  _ Support Vector Machineپ

Svmاحتمال، حداکثر فاصله، متوازی السطوح،  (، حداکثرRandomForest ،LibSvm  و.... استفاده شده است. مراحل

 است. 2انجام شده جهت برآورد سطح زیر کشت به شرح شکل 
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 : فلوچارت روند اجرای سطح زیر کشت محصوالت29 شکل

 های تاریخ کشت و برداشت محصوالت نقشهتهیه   -2-3

شت و  ستخراج تاریخ ک شاورزی ا صوالت ک شت برمبنای پایش فنولوژی مح سطح زیرک ستخراج  اولین مرحله به منظور ا

صوالت مورد نظر به تفکیک مناطق مختلف می شت مح شهبردا شد. به همین منظور نق شت با شت و بردا  4های تاریخ ک

رنج به تفکیک شهرستان برای کل کشور تهیه گردیده و مبنای مراحل بعدی استخراج فنولوژی محصول گندم، جو، کلزا و ب

 محصوالت قرار گرفته است.

 بررسی فنولوژی محصوالت -2-4

 های زمینیبررسی نمونه -2-4-1

 های زمینی طی مراحل ذیل اجرا شده است:بررسی نمونه

 ها بر روی گوگل ارثالف( بررسی نمونه

سال نمایش های نمونه ساس تاریخ به روز همان  سامانه گوگل ارث بر ا شده را بروی  شاورزی دریافت  زمینی محصوالت ک

های بیمه شده چندین زمین را تحت پوشش قرار داده که این خود باعث خطا داده شده و مشاهده شد که بعضی محدوده

ستفاده از گوگل  شدکه با ا شت خواهد  سطح زیر ک سبه  شخص بودن مرز زمین ها، نمونهدر برآورد و محا های که ارث و م

شش دادهاند ویرایش و نمونهمنطبق بر مرز زمین نبوده ضی از هایی که چندین زمین را پو شده اند. همچنین بع اند حذف 

ست، که این نمونههای دریافتی بهنمونه شده ا شت  شدهعنوان دو محصول بردا شکال ها نیز در این مرحله حذف  تا  3اند )ا

۵.) 
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 : عدم انطباا نمونه برداشت شده بر مرز زمین30 شکل

 

 

 الف(

 

 ب(

 منطبق بر چندین زمین های برداشت شده: الف( و ب( نمونه31 شکل

 

 

 : نمونه برداشت شده به دو صورت کلزا دیم و برنج32 شکل
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 ها بر اساس نمودار سری زمانی فنولوژی هر محصولب( بررسی نمونه

های مختلف به صورت سه یا پنج روزه با به منظور استخراج فنولوژی محصوالت کشاورزی، شاخص پوشش گیاهی استان

شن  شده و با اعمال الگوریتم  10رزولو سبه  صورت هر  MVCمتر محا شاخص به  روز، هر  1۵برای حذف ابر و در نهایت 

فنولوژی ستتاالنه هراستتتان برای ستتال مورد مطالعه ایجاد دوره  24دوره فنولوژی ایجاد شتتده استتت و در نهایت با ترکیب 

 گردیده است.

شش گیاهی  شده تفاوت پو شاخص نرمال  ساالنه محصوالت از  شکیل دوره فنولوژی  شده  (NDVI)به منظور ت ستفاده  ا

 به ترتیب مراحل زیر اجرا گردیده است: NDVIاست. برای استخراج شاخص 

سط  NDVIشاخص  سال (Rouseetal)برای اولین بار تو شش 1۹۷4 در  شاخص گیاهی که بتواند پو به منظور تولید 

سیله عمل جمع و تفریق بین باندهای قرمز و  شاخص به و شخیص دهد، به وجود آمد. این  گیاهی را از خاک پس زمینه ت

عکس ابرها، کند و بر مقدار این شاخص برای پوشش گیاهی متراکم به سوی عدد یک میل می .گرددمادون قرمز بیان می

های طیفی مشتتابهی در دو باند ها و خاک بایر که واکنشنمایند و ستتن را تولید می NDVIبرف و آب ارزش های منفی 

 توانند مقادیر کوچک مثبت یا منفی نزدیک به صفر داشته باشند.مورد استفاده دارند، می

ت پوشش گیاهی، متغییر است. در فصل رشد در مجموع این شاخص بر حسب فصل رشد و نوع دائمی و فصلی بودن ماهی

شود و بالعکس در فصل برگریزی و با توجه به گسترش پوشش برگ و ساقه گیاه، ارقام مثبت و باالتری از شاخص دیده می

شان می سلی ن صورت پیک شاخص ارقام کمتری را به  صل از بین رفتن گیاهان موقت این   Kamusokoدهد )گیاه و ف

and Aniya., 2007). 

های طیفی تشریح داده خواهد شد )الزم بذکر است که با توجه به اینکه روند اجرای تمامی در ادامه مراحل اجرای شاخص

 به صورت نمونه بیان خواهد شد: NDVIباشد، در نتیجه فقط روند اجرای شاخص های پوشش گیاهی ثابت میشاخص

 الف( اعمال ضریب اص حی

ست بنابراین باید پیش پردازش ستفاده نی شده برای انجام پردازش قابل ا صاویر دانلود  صورت گیرد بر ت صاویر  هایی روی ت

شهای آن بر  ست ارز صاویر الزام ا ساس، برای بازیابی ارزش ت سیم گردد تا بازه اعداد آن بین  10000این ا قرار  1و  0تق

 (.13۹8گیرد )کامکار و همکاران، 

 ییک کردن تصاویرب( موزا

است  همپوشانی بدون یا همپوشانی دارایای ماهواره تصویر چند یا دو قراردادن هم کنار برای است روشی کردن موزاییک

صات توان دارایمی که صات بدون یا مخت شد. از مخت صاویر یک این گیری قرار هم کنار با صویر ت شود. ایجاد می جدید ت

 قابل تصتتویر از قستتمتی ابر پوشتتش به علت یا باشتتدای ماهواره تصتتویر فریم یک از فراتر ما مطالعه مورد منطقه که زمانی

شد، یترو صویری غیر، از صورت این در نبا شد ایراد بدون که ت ستفاده با سمت آن و ا صویر با و برش را سالم ق صلی ت  ا

صویری به طور معمول برای مناطقی تهیه می موزاییک شد. به طور کلی موزاییک ت ساحتی بیش از یک خواهد  شود که م

شد. به منظور ایجاد موزاییک  شکیل خواهد  صاویر مجزا ت شود. چنین موزاییکی از کنار هم قرار دادن ت شامل  صویر را  ت
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به دلیل اینکه محدوده مطالعاتی )ایران( برداشت  .اشندب گرفته قرار مختصات سیستم یک ها دری آنهمه تصاویر، بایستی

سنتینل سط ماهواره  ستند بنابراین هم از جدا باند، هر برایها تیل این و دارد تیل جداگانه قرار 20۷در  2-شده تو  ه

ستان، یکپارچهتیل صویر نهایت در و های مربوط به هر ا ستان برای از کلی یک ت ستخراج روز هر و باند هر هر ا خواهد  ا

 شد.

 پ( برش دادن محدوده مورد مطالعه

مطالعه برش  مورد منطقه مرز استتاس بر نظر مورد تصتتویر استتت مطالعه، نیاز مورد منطقه تصتتویر به به منظور دستتتیابی

(Clip) شود و اگر شد نیازمند موزاییک قرار یا چند تیل دو درای منطقه داده  شته با صاویر و در نهایت دا بر مبنای  برش ت

 ایجاد شده است.  محدوده مورد مطالعه از الیه

 ت( اعمال شاخص پوشش گیاهی

 استفاده شد. NDVIبرای برآورد سطح زیر کشت از شاخص پوشش گیاهی 

شده  صول به همه نمونهبعد از انجام مراحل ذکر  صحیح فنولوژی هرمح سب و  صوالت ارزیابی و الگوی منا های زمینی مح

ستان  ست. با توجه به بررسیتفکیک هرا ستخراج شده ا ستان نتیجه بر آن شد به صورت مجزا ا های انجام شده برای هر ا

نمودار سری زمانی فنولوژی  ۶)به عنوان نمونه، شکل  های دریافتی منطبق با محصول مورد نظر نبوده استکه اکثر نمونه

 دهد.های بیمه شده استان یزد را نشان میکلزای آبی نمونه

 
 های بیمه شده استان یزد: نمودار سری زمانی فنولوژی کلزای آبی نمونه33 کلش

های بیمه شده منطبق بر محصوالت مورد نظر های صورت گرفته، مشخص شد که اکثر محدودهدر نهایت برمبنای ارزیابی

نمی باشند. به همین منظور با توجه به تاریخ کشت و برداشت محصول در هر استان، فنولوژی تک تک محصوالت )گندم و 
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های زمینی صحیح به منظور عنوان نمونههای صحیح تفکیک و بههجو آبی، گندم و جو دیم، کلزا و برنج( بررسی و محدود

نمودار فنولوژی محصوالت کشاورزی مورد مطالعه  ۷)به عنوان نمونه، شکل  بندی در نظر گرفته شده استاستفاده در طبقه

 دهد(.استان کرمانشاه را نشان می

 
 محصوالت کرمانشاه: نمودار سری زمانی فنولوژی 34 شکل

 بندی:مراحل طبقه -2-۵

 گذاریآستانه 

  ترکیب تصاویر راداری و اپتیکی 

 ها به دو صورت آموزشی و تستبندی تصادفی نمونهدسته 

 ها مختلف و انتخاب الگوریتم نهاییتست الگوریتم 

 اعتبار سنجی 

 تهیه نقشه نهایی سطح زیر کشت 

 

 گذاریآستانه -2-۵-1

یک آستانه  سری زمانی فنولوژی محصوالت کشاورزی، دوره اوج محصول دردوره رشد تعیین و با توجه به نمودار

(Threshold)   در نظر گرفته شده است، که این آستانه گذاری در تفکیک محصوالت بسیار موثر است. مبنای

ه محصوالت حد آستان ۹تا  ۶جداول شماره  ی شاخص طیفی است.های آن بر اساس حد آستانهجداسازی کالس

 کشاورزی استان کرمانشاه و خراسان شمالی نشان داده شده است.
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 استان کرمانشاه و خراسان شمالی 1398_99: حد آستانه محاسبه شده گندم و جو آبی در سال زراعی 11جدول 

 حد آستانه دوره استان

 تا تاریخ از تاریخ

 0.52 15/3/1399 16/1/1399 خراسان شمالی

 0.4 15/3/1399 1/12/1398 کرمانشاه

 

 استان کرمانشاه و خراسان شمالی 1398_99: حد آستانه محاسبه شده گندم و جو دیم در سال زراعی 12جدول 

 حد آستانه دوره استان

 تا تاریخ از تاریخ

 0.28 15/3/1399 16/1/1399 خراسان شمالی

 0.3 31/2/1399 1/12/1398 کرمانشاه

 

 استان کرمانشاه و خراسان شمالی 1398_99: حد آستانه محاسبه شده کلزا آبی در سال زراعی 13جدول 

 حد آستانه دوره استان

 تا تاریخ از تاریخ

 0.46 15/3/1399 16/1/1399 خراسان شمالی

 0.31 15/3/1399 16/12/1398 کرمانشاه

 

 ترکیب تصاویر راداری و اپتیکی   -2-۵-2

همچنین  و )اپتیکی( 2-سنتینل ایماهواره تصاویر بندی، بر اساس تقویم زراعی هر محصول ازطبقه فرایند انجام برای

 شده است. استفاده ترکیبی صورت )راداری( به 1سنتینل ی رشد محصول تصاویربر اساس دوره

 محاسبه شده است. برای NDVIروزه شاخص  1۵برای هر دوره  2-ای سنتینلابتدا با استفاده از تصاویر ماهواره 

تولید  آن ماکزیمم تصویر و محاسبه پیکسل هر در شاخص مقدار بیشترین روزه، NDVI 1۵ تصویر در ابر اثر کاهش

ماکزیمم  باید برسد به حداقل ابر اینکه اثر برایدهد. می کاهش را NDVI مقدار تصاویر، در ابر وجود .شده است



 

P
ag

e7
8

 

NDVI  الگوریتم با عنوان روش، این شود. از محاسبه پیکسل هر در Maximum Value Composite  برای 

محاسبه شده ایجاد   NDVIهای و در نهایت یک مجموعه از داده شده است زمانی یاد سری ترکیبی دادههای تولید

 گردیده است.

ی استخراج شده با مجموعه داده 1ای سنتینل های ماهوارهنه )متوسط( راداری منطقه مورد مطالعه از دادهتصویر میا

از طریق   13۹8-۹۹سال  2روزه کل دوره رشد( بر اساس تصاویر سنتینل  1۵)تشکیل فنولوژی  NDVIشاخص 

 ( ترکیب گردید.Layer Stackالگوریتم یا ابزار )

ی اهای ماهوارهراداری منطقه مورد مطالعه از داده ی رشد محصول، یک تصویر میانهدورهی بعد با توجه در مرحله

 شده است. پانزده روزه ترکیب NDVI شاخص یاستخراج و سپس با مجموعه داده 1سنتینل 

ر همان ی همان منطقه دب، نقشه 8الف، نقشه است که از تصاویر اپتیکی به تنهایی به دست آمده است و شکل  8شکل 

 دهد که از ترکیب تصاویر راداری و اپتیکی حاصل شده است.دوره را نشان می

 

 

 الف(

 

 ب(
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 تصاویر اپتیکی و راداری )ب(  های حاصل از  تصاویر اپتیکی )الف( و ترکیب: تفاوت بین نقشه35 شکل

 

 ها به دو صورت آموزشی و تستبندی تصادفی نمونهدسته  -2-5-3

 های اصالح شده در مراحل قبلی به دو قسمت به صورت تصادفی تقسیم شده است:در ادامه نمونه

 ها به صورت آزمایشیدرصد نمونه ۷۵

 ها به صورت تستدرصد نمونه 2۵

 

 ها مختلف و انتخاب الگوریتم نهاییالگوریتمتست   -2-5-4

( برای این کار ...,Random Forest, CART, SVMمختلفی مانند ) Classificationهای بندی یا الگوریتمهای طبقهالگوریتم

برآورد سطح  ( نتایج بهتری برایLibsvm)نسخه جدید آن   SVMبردار تست گردیده که از بین این الگوریتم ها، الگوریتم  ماشین

های آموزشی، ترکیب تصاویر اپتیکی و راداری و از طریق گذاری، نمونهبندی با استفاده ازآستانهزیر کشت داشته، و در نهایت طبقه

 های تایید شده محاسبه شده است. الگوریتم

 (validation) اعتبارسنجی  -2-5-5 

ها موجب بندی و همچنین برآورد قابلیت اطمینان آنسازی طبقهبرای بهینهنیاز به شناسایی و درک و خطاهای یک تصویر یا نقشه 

بندی نظارت شده و نظارت نشده (. ارزیابی صحت، بخشی جداناپذیر از طبقه1۹۹4پیدایش ارزیابی صحت شده است )گویال و وودکاک، 

بندی شده بیانگر های طبقهشود که تا چه حد پیکسلدهد. به عبارت دیگر مشخص میاست، چرا که ابزاری برای برآورد کیفیت ارائه می

 های واقعی بر روی زمین هستند.های پدیدههای اطالعاتی مورد نظر و گروهطبقه

 Confusionشود که با توجه به روند کار از دو پارامتر های مختلفی برای اعتبارسنجی نتایج در سنجش از دور استفاده میتکنیک

Matrix  وAccuracy Overall استفاده شده است. 

 نتایج -3

درصد  ۷۵ی اول های آموزشی محاسبه گردیده نیاز به اعتبار سنجی دارند که در مرحلهبندی که در مراحل قبل بر اساس نمونهطبقه

دار محاسبه گردیده که مقها آن ( Accuracy Overallو Confusion Matrixهای آموزشی اعتبار سنجی و پارامترهای )نمونه

های تست که به صورت تصادفی انتخاب شده است، اعتبار سنجی درصد نمونه 2۵ی بعد بر اساس ها قابل قبول بوده است. در مرحلهآن

مقادیر که  محاسبه گردیده است Accuracy Overall و Confusion Matrix نهایی صورت گرفته که برای این کار هم پارامترهای

 (.۵)جدول  ها قابل قبول بوده استآن

به صورت نمونه  10و  ۹در نهایت نقشه نهایی سطح زیر کشت محصول کشاورزی هر استان به صورت مجزا تهیه شده است. شکل  

ی بین سطح زیرکشت ، مقایسه۶دهد و جدول نقشه سطح زیرکشت محصوالت کشاورزی استان کرمانشاه و خراسان شمالی را نشان می

 ندوق بیمه کشاورزی موجود در استانهای مختلف نشان داده شده است. برآوردی با آمار سازمان ص
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 استان کرمانشاه 98-99: نقشه سطح زیرکشت محصوالت گندم، جو، کلزا سال زراعی 36 شکل

 

 

 استان خراسان شمالی 98-99: نقشه سطح زیرکشت محصوالت گندم، جو، کلزا سال زراعی 37 شکل

 

 

 صحیح هایصحیح صندوا بیمه و پایش و تعداد نمونه های: صحت نتایج سطح زیرکشت برآوردی با نمونه14 جدول

 برنج کلزا گندم و جو دیم گندم و جو آبی استان
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کل 

 نمونه
 نمونه صحیح

صحت 

)%( 

کل 

 نمونه

نمونه 

 صحیح

صحت 

)%( 

کل 

 نمونه

نمونه 

 صحیح

صحت 

)%( 

کل 

 نمونه

نمونه 

 صحیح

صحت 

)%( 

 _ _ _ 49 12 50 70 72 88 69 59 114 اردبیل

 _ _ _ 50 17 50 52 5 31 70 91 153 اصفهان

 _ _ _ 89 24 50 _ _ _ 77 65 124 البرز

 _ _ _ 78 15 23 58 28 44 71 46 67 ای م

آذربایجان 

 شرقی
155 37 66 147 63 66 50 30 60 _ _ _ 

آذربایجان 

 غربی
88 27 54 66 26 70 49 25 72 _ _ _ 

 _ _ _ 55 1 1 67 28 67 30 13 24 بوشهر

 _ _ _ 81 24 50 _ _ _ 67 55 88 تهران

چهارمحال و 

 بختیاری
100 34 43 107 55 71 50 9 40 _ _ _ 

خراسان 

 جنوبی
18 14 62 _ _ _ 20 1 65 _ _ _ 

 _ _ _ 17 5 50 41 12 108 64 48 60 خراسان رضوی

خراسان 

 شمالی
142 76 55 145 52 50 50 9 46 _ _ _ 

 _ _ _ 76 24 50 43 67 204 57 125 235 خوزستان

 _ _ _ 62 6 50 56 10 41 70 5 12 زنجان

 _ _ _ 68 31 50 64 22 37 67 58 85 سمنان

 _ _ _ 52 10 50 _ _ _ 87 90 145 سیستان

 _ _ _ 56 22 50 55 76 124 63 100 149 فارس

 _ _ _ 40 10 50 41 35 75 50 24 69 قزوین

 _ _ _ 67 33 50 _ _ _ 84 46 74 قم

 _ _ _ 48 12 50 67 86 152 51 30 134 کردستان

 _ _ _ 48 3 19 _ _ _ 76 98 141 کرمان

 _ _ _ 53 18 50 49 128 216 49 107 222 کرمانشاه
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 _ _ _ 50 6 50 56 72 138 58 31 58 کهگیلویه

 _ _ _ 71 30 50 75 84 206 49 49 149 گلستان

 89 26905 26905 76 24 43 67 27 38 _ _ _ گی ن

 _ _ _ 41 14 28 68 81 110 68 19 36 لرستان

 93 103 103 63 23 61 71 53 93 74 68 145 مازندران

 _ _ _ 54 7 36 61 57 99 66 44 71 مرکزی

 _ _ _ 49 5 28 _ _ _ 40 19 63 هرمزگان

 _ _ _ 50 10 21 82 87 115 51 68 167 همدان

 _ _ _ 51 1 13 _ _ _ 73 37 49 یزد

 

: مقایسه سطح زیر کشت برآوردی با آمار سازمان صندوا بیمه کشاورزی )برحسب هکتار(، محصوالت کشاورزی 15 جدول

 های مختلفاستان

 استان

 برنج کلزا گندم و جو دیم گندم و جو آبی

سطح 

زیرکشت 

 آمار

سطح زیر 

کشت 

 برآوردی

اخت ف با 

 آمار

سطح 

زیرکشت 

 آمار

سطح زیر کشت 

 برآوردی
 اخت ف با آمار

سطح 

زیرکشت 

 آمار

سطح زیر کشت 

 برآوردی

اخت ف با 

 آمار

سطح 

زیرکشت 

 آمار

سطح زیر کشت 

 برآوردی

اخت ف با 

 آمار

 _ _ _ 35 7460 7495 9504 296202 305706 778- 95837 95059 اردبیل

 _ _ _ 18 838 820 5201 26471 21270 1766 117276 115510 اصفهان

 _ _ _ 711- 1632 921 _ _ _ 916 17754 18670 البرز

 _ _ _ 54 13054 13000 8925 140807 131882 4934- 56066 61000 ای م

آذربایجان 

 شرقی
94000 95489 -1489 441000 444338 3338- 6500 6680 -180 _ _ _ 

آذربایجان 

 غربی
103000 102674 326 327000 330734 -3734 5330 5512 -182 _ _ _ 

 _ _ _ 312- 1538 1850 3294 94804 91510 2407- 15935 18342 بوشهر

 _ _ _ 86- 1161 1075 _ _ _ 911- 72625 71714 تهران

 _ _ _ 62 738 800 1195 56195 55000 1195- 29805 31000 چهار محال

خراسان 

 جنوبی
39545 40771 -1226 _ _ _ 217 837 -620 _ _ _ 

خراسان 

 رضوی
251450 249252 2198 182000 182054 -54 6400 6228 172 _ _ _ 

خراسان 

 شمالی
70000 71378 -1378 119000 119521 -521 9000 10454 -1454 _ _ _ 

 _ _ _ 450 60450 60000 2319- 237681 240000 11069- 409621 420690 خوزستان
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 _ _ _ 695 1845 1150 4372 294397 290025 2219 30219 28000 زنجان

 _ _ _ 121 2101 1980 2485 18618 16133 3120- 33667 36787 سمنان

 _ _ _ 483 1613 1130 _ _ _ 7088 85768 78680 سیستان

 _ _ _ 287- 16413 16700 2564- 144036 146600 4395- 347605 352000 فارس

 _ _ _ 1547 10547 9000 2712 107263 104551 2770- 68975 71745 قزوین

 _ _ _ 92 2092 2000 _ _ _ 2304- 24696 27000 قم

 _ _ _ 449 1549 1100 9411 593411 584000 106 37828 37722 کردستان

 _ _ _ 13- 487 500 _ _ _ 12187 66187 54000 کرمان

 _ _ _ 7 3794 3787 16927- 442073 459000 691 108691 108000 کرمانشاه

 _ _ _ 82 482 400 4603- 103397 108000 1138 26138 25000 کهگیلویه

 _ _ _ 9- 58009 58000 1329 255112 256441 860 132854 133714 گلستان

 34779 203221 238000 1305- 7305 6000 1068- 21504 20436 _ _ _ گی ن

 _ _ _ 51- 2089 2140 4724- 309276 314000 6594 60594 54000 لرستان

 -32582 167418 200000 1916- 15416 13500 4408- 64408 60000 1826- 37076 35250 مازندران

 _ _ _ 108 1408 1300 1624- 199376 201000 477- 90523 91000 مرکزی

 _ _ _ 444 1656 1212 _ _ _ 1350- 11420 12770 هرمزگان

 _ _ _ 2 702 700 5792 415792 410000 837 118837 118000 همدان

 _ _ _ 6- 454 460 _ _ _ 8 11608 11600 یزد

 

اصالح این مقادیر  اختالف بین سطح زیرکشت برآوردی با آمار به دلیل اشتباه بودن آمار داده شده است که در این مطالعه به

 پرداخته شده است.
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 جنوب کرمان( 1398)مطالعه موردی سیالب دیماه 
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 تهران، صندوق بیمه کشاورزی، اداره کل فناوری اطالعات  2

Bimeh-keshavarzi@sbkiran.ir 
 

 

 چکیده

از طریق روش های مرسوم نیازمند جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده هایی است که از طریق مشاهدات زمینی  برآورد خسارت سیل

با صرف هزینه، زمان و نیروی انسانی زیادی بدست می آید. امروزه بهره گیری از فناوری سنجش از دور با در برداشتن مزایای فراوان 

برآورد میزان خسارت به عرصه های کشاورزی است. هدف از تحقیق حاضر نیز بهره  راه حل مناسبی برای تولید نقشه های سیالب و

گیری از تصاویر ماهواره ای در برآورد سیل جنوب کرمان می باشد. تصاویر اپتیک قبل و بعد از سیل و تصاویر رادار حین سیل اخذ 

عدم آب ماندگی و فروکش کردن سریع سیل ناشی محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بدلیل  NDWIو  NDVIشاخص های  و

نتایج مطلوبی بدنبال نداشت. اما بهره گیری از  NDWIاز ویژگی های خاکشناسی منطقه، استفاده از تصاویر اپتیک به همراه شاخص 

بهره گیری از این  جدید بودنقابلیت تعیین پهنه سیل و میزان خسارت دارا بود. البته بدلیل  NDVIتصاویر رادار به همراه شاخص 

فناوری در کشور و از سوی دیگر تنوع شرایط جغرافیایی، خاکشناسی و شرایط متفاوت سیل در هر منطقه بهره گیری مناسب از این 

فناوری نیازمند بررسی کلیه جوانب کار و پایش مستمر اراضی تحت پوشش سیل جهت دستیابی به روش ها و الگوریتم های مناسب 

طریق بتوان با دقت مناسب نسبت به برآورد میزان خسارت ها اقدام نمود. بازدیدهای زمینی حین فرایند سیل و بعد از  است تا از این

 فرونشست سیل در موفقیت این روش بسیار مهم بوده و می تواند دقت مناسب تری را بدنبال داشته باشد.

 کلمات کلیدی

 رمانتصاویر ماهواره ای، جنوب ک، اراضی کشاورزی، سیل

 

  مقدمه -10

 اییبرنامه عمران سازمان ملل در مورد خطر بال یگزارش جهان طبق باشد که یم ایشناخته شده در دن یبعیط اییاز جمله بال البیس

( . ایران Bouwer, 2011) به همراه دارد یو جان یمال خسارت رتبه را از لحاظ نیباالتر یهمراه با زلزله و خشکسال البیس ،یعیطب

. بصورتیکه در آسیا رتبه  مستعدترین کشورها در وقوع حوادث و بالیای طبیعی استنیز از جمله کشورهای بالخیز جهان و جزء 
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های نگاهی به آمار ثبت شده در سالچهارم و در دنیا رتبه ششم را از نظر وقوع حوادث قهری و طبیعی به خود اختصاص داده است . 

بر اساس  ای مانند سیل و زلزله بیشتر شده است.دهد با بروز پدیده تغییر اقلیم در ایران، وقوع حوادث غیرمترقبهگذشته هم نشان می

 و در دهه های اخیز روند تصاعدی به خود گرفته است .ها، میزان وقوع سیل در ایران روندی افزایشی داشته آمارهای سازمان جنگل

ی ، جبران خسارت ات ناشی از سیل به منظور سیاست گذاری ، برنامه ریزی ، تجارت مواد غذایبعد از وقوع سیل ارزیابی میزان خسار

ان و هزینه زیاد مرسوم قبلی نیاز به صرف زم یهاروشوارده توسط دولت ها و شرکت های بیمه ای دارای اهمیت زیادی می باشد . 

صوالت کشاورزی حبرآورد خسارت های ناشی از سیالب به مابی و ارزیپایش ، برای  یترعیسرهای دارند بنابراین اگر بتوان روش 

   .(Mao et al, 2016 ) ,(Amadio, et al; 2016) .خواهد کرد ی هاگذاراستیبه دست آورد کمک شایانی به س

از است که  ییهاداده تجزیه و تحلیلو  یآوربه طور مرسوم اطالعات مربوط به خسارت محصوالت کشاورزی از طریق جمع

ان و این روش قدیمی نیاز به زم . شوندیاورزی گردآوری مروش مشاهدات زمینی درباره سطح و میزان تولید محصوالت کش

 کشاورزی کم است هایزمین هزینه آن کم بوده و امکان اجرای آن بر روی سطح گسترده یوردارد و بهره ینیروی انسانی زیاد

( Di et al, 2013), (Ahmed et al, 2017).  

تکراری از هر  از جمله فناوری های است که بدلیل مزایای زیاد از قبیل هزینه پایین ، داشتن پوشش هایدور  ازسنجشفناوری 

ولید نقشه برای تی حل مناسب راهمنطقه  بسرعت در حال گسترش در علوم مختلف می باشد . در علوم کشاورزی نیز این فناوری 

و تولید نقشه   (Yu, 2013)، پایش شرایط محصوالت کشاورزی (Mosleh, 2015) کشاورزیکشت محصوالت های نوع 

 .د می باش (Rahman et al, 2017) سطح سیالب

دیس نقشه مناطق زیر وت و مشود با تصاویر اپتیکی مانند لندسمی سعیها توان مطالعات بسیاری را پیدا کرد که در آناگرچه می

بارش در آن  اما غالبًا پیدا کردن تصویر اپتیکی در زمان وقوع سیل بسیار دشوار است زیرا به دلیل وقوع سیالب تولید بشود

استفاده از ری در شرایط اببه همین دلیل  .شودر تصاویر وجود دارد که مانع از پردازش تصاویر میتاریخ مقدار ابر زیادی د

کند زیرا تصاویر راداری توانایی بیشتری برای عبور از الیه ابر پیدا می اپتیکی بیشتری نسبت به تصاویر اهمیت تصاویر راداری 

 و دقت زمانی زیرا دقت مکانی دوچندان شد 1پرتاب سنجنده سنتینل اهمیت بهره گیری از تصاویر راداری بویژه بعد از . ند دار

 .  (Hossain, 2013 ) , (Ma et al, 2011)بهبود یافت تصاویر رایگان سایر ن نسبت به آ

 از استفاده مزیت.    د شوتشخیص نوع محصول کشاورزی و برای پایش وضعیت آن استفاده میعمدتا برای تصاویر اپتیکی 

 تواندمی بهتر را گیاه رشد زمانی تغییرات روند نتیجه در و دارد روز دو یا یک حد در باال زمانی دقت که است آن مودیس تصاویر

کمتر  هانیمواردی که مساحت زم در خصوصاً آن از متر است استفاده 250 حدود که آن کم مکانی دقت دلیل به اما بدهد نمایش

تصاویر از طرف دیگر دقت مکانی بهتری نسبت به  لندست. تصاویر غیر ممکن است  دیس باشدواز مساحت یک پیکسل از م

 ممکن سیالب وقوع زماندر  خصوصا اینکه آیدمی حساب به زیادی ضعف نقطهها در آنه روز 16نی ارند اما دقت زمامادیس د

 از. کند می پیدا کاهشهایی کشاورزی تعداد تصاویر در دسترس برای پایش زمین نتیجه در و باشد ابری لندست تصاویر است

افزایش چشمگیری های کشاورزی آن برای استفاده در پایش زمین بهره گیری از 2 سنتینل جدید سنجنده پرتاب با دیگر طرف
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  بهتر افزایش داده بودتصویر قبلی نوع نسبت به دو ه آن کارایی آنرا دقت زمانی پنج روز ومتر  10زیرا دقت مکانی یافت 

(Rahman, 2019), (Chejarla, 2017). 

 که مودارن ازتا میزان خسارت را بر مبنای عمق سیالب تعیین کنند. برخی از این مطالعات  کنندیبرخی از مطالعات تالش م

ن عمق سیالب و یام پیوسته رابطه نمودار این در که کنندمی استفاده کنندمی مشخص را خسارت و سیالب عمق میان رابطه

.   (Forte et al, 2006)عمق سیالب را بررسی کننده هر مقدار از کشود و بنابراین این توانایی را دارند خسارت مشخص می

یزان خسارت استفاده برای محاسبه م ییهایا آستانه یبندسیالب، طبقه عمقمقادیر پیوسته  یجادر برخی دیگر از مطالعات به

خاص قرار بگیرد مقدار خسارت  یبندگر عمق سیالب از یک عدد خاص کمتر باشد یا اگر در یک دستهشود به این معنی که امی

شود باید ستفاده میامختلف سیل  یهاکه برای تخمین خسارت ییهایبندنمودارها یا دسته. شودآن به طور جداگانه محاسبه می

 که موجود استبرای هر منطقه هر محصول کشاورزی به طور خاص تولید بشود. اگرچه ممکن استفاده از نمودارهای کلی 

 Samantaray et) .د اما احتماالً در این مطالعات میزان خسارت کم یا بیشتر از مقدار واقعی برآورده خواهد ش داستفاده گرد

al,2015)   
روش دیگری برای تخمین میزان خسارت سیل بر روی محصوالت کشاورزی وجود دارد که در آن به مشخصات سیل توجه 

های ها غالبًا بر روی شاخصشود. این روشی انجام میی خود گیاه کشاورزشود بلکه تمام تحلیل مربوط به خسارت بر رونمی

یل، تحلیل رگرسیون بین شاخص گیاهی مختلفی شامل تحلیل شرایط گیاه قبل و بعد از س یهایبندشود و به دستهگیاهی انجام می

شده توسط تصاویر محاسبه گیاهی هایصشاخ مبنای بر خسارت یبندو عملکرد گیاه، آستانه گذاری بر روی شاخص گیاه و طبقه

ن فرض آاست که در  (NDVI) یک روش ساده ارزیابی و پایش تغییرات شاخص تراکم گیاه .شوندیم یبندمیتقس یاماهواره

الزم است تا نمودار سری  هالیتحل گونهنیدر ا .کندمی پیدا کاهش شاخص این نمودارشود با وقوع سیل و آسیب به گیاه، می

گیاه در دسترس  زمانی تغییر شاخص تراکمی یا با نمودار نرمال رشد گیاه مقایسه بشود بنابراین الزم است تا نمودار نرمال رشد

 2014تا  2000بین سال  و برای بازه زمانی مودیسکه توسط   NDVI زمانی سری از مطالعات از برخی در کار این برای  باشد.

توانند وقوع یا عدم وقوع خسارت را تشخیص ها ساده هستند و میاگرچه این روش شود.میی تولید شده است استفاده میالد

 . (Shrestha, 2013)کنند تعیین را خسارت مقدار توانندمیبدهند اما غالباً 

عنوان متغیر مستقل گیاهی به هایشود، شاخصهای گیاهی تولید میدر روشی که رابطه رگرسیون بین عملکرد محصول و شاخص

عنوان نمونه تولید رابطه شود. بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته میو مقدار عملکرد محصول یا مقدار خسارت در محصول به

تواند مبنای تخمین خسارت و درصد خسارت که بر اساس اطالعات زمینی به دست آمده است می  NDVIخطی رزرواسیون بین

عنوان متغیر مستقل زمان بهموارد دیگر نیز وجود دارد که در آن از چند شاخص گیاهی به طور هم .(Silleos, 2002)باشد 

 رابطه این از استفاده با و بشود مشخص هاشاخص اینشود تا رابطه رگرسیون میانه خسارت بر روی گندم زمستانه و استفاده می

ند بگیر قرار استفاده مورد توانندمی که دیگری گیاهی هایشاخص شود؛ شخصم یهانیزم هیبق در خسارت مقدار شده، تولید

مطالعات الزم است تا اطالعات تاریخی برای تولید رابطه رگرسیون  گونهنیدر ا. هستند EVI2 و EVI ،OSAVI ،GNDVIشامل

های رگرسیون بر مبنای تمام سری زمانی شرایط رشد گیاه در طول دوره رشد عالوه استفاده از این مدلوجود داشته باشد. به
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ین روش آن است که عالوه یک مزیت خاص در اکوچک از دوره رشد مفید نیست. به یبرای تخمین خسارت در یک بازه

   (Liu et al, 2018 ).توان مقدار خسارت را بر مبنای کیلوگرم عملکرد گزارش دادمی

ن همان میانگی و یاهیگ شاخص میان ایمقایسه بشود، انجام گیاهی هایشاخص بندیطبقه مبنای بر خسارت میزانکه درصورتی

 مقایسه بنایم که است آن روش این در چالش ترینمهم. شودمی انجام ایماهواره بزرگ و کامل تصویرشاخص گیاهی در 

قع شده است یل واس خسارت مورد که است ایمنطقه همان در هاشاخص همان میانگین خسارت، تعیین برای گیاهی هایشاخص

 زی بررسیروش دیگر برای تخم تخمین خسارت سیل بر روی محصوالت کشاور. و بنابراین مبنای خوبی برای مقایسه نیست

های گیاهی بعد از کاهش شاخص به عبارت بهتر روند .های یادگیری ماشین استسری زمانی شاخص گیاهی با استفاده از روش

 .(Islam et al, 2000 ),(Capellades et al, 2009) دهنده درجه خسارت به زمین کشاورزی باشدتواند نشانوقوع سیل می

یالب سهمانطور که در بررسی منابع مشاهده گردید روشهای مختلفی برای محاسبه خسارت در زمینهای کشاورزی پس از وقوع 

ای اپتیک و محاسبه وجود دارد که از داده های زمینی زیادی بهره گرفته اند . در ایران عمده تحقیقات انجام شده مبتنی بر داده ه

ز هر دو داده های راداری بهره گرفته شده است بنابراین، در این تحقیق سعی شده است اشاخص های گیاهی بوده و کمتر از 

 نوع تصویر راداری و اپتیک جهت بررسی و تعیین پهنه های سیل منطقه جنوب کرمان استفاده گردد . 

 

 مواد و روش -11

جمعیتی  رودبارجنوب و فاریاب( و باجنوب کرمان متشکل از هفت شهرستان )جیرفت، کهنوج، منوجان، عنبر آباد، قلعه گنج، 

اد و . در این مطالعه، خسارت ناشی از سیل در زمین های کشاورزی سه شهرستان جیرفت، عنبرآب هزار نفر است 900حدود 

عرض  هقیدق 24درجه و  29تا  قهیدق 24 درجه و 26از نظر موقعیت جغرافیایی این حوضه بین فاریاب تخمین زده می شود . 

نقشه  . هکتار است 3830000گرفته و وسعت آن  قرار طول شرقی هیثان قهیدق 3درجه و  59تا  قهیدق 54درجه و  56 وی شمال

 .است شده ارائه 1در شکل  یمحدوده مطالعات

 ی جنوب کرماننقشه محدوده مطالعات(: 1شکل ) 
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ر تاریخ های دمتر اخذ شده  10با توان تفکیک مکانی  2داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل تصاویر ماهواره ای سنتنل 

وجود سیل  تصویر غیرابری قبل و بعد از وقوعاولین زمانی است که است. دو تاریخ مورد اشاره،  1398بهمن  19و  1398دی  9

 فیدوده طداده از مح نیا یفیط کیدهد. توان تفک یانجام م یبردار ریتصوسیزده باند در  ک،یدر محدوده اپت 2نلیسنت. داشت

ست و به صورت ا ریباند ها متغ نیا یمکان کی. توان تفکردیگ یتا مادون قرمز موج کوتاه را در بر م کیو مادون قرمز نزد یمرئ

ثبت  4095تا  0 نیرا ب یافتیدر یژقادر است انر یعنیاست  تیب 12آن  کیومتریراد کیباشد و توان تفک یمتر م 60 و 20، 10

  .کنند

های معروف و مرسوم در تمام مطالعات سنجش  یا شاخص اختالف نرمال شده پوشش گیاهی یکی از شاخص NDVIشاخص 

لها از دور است. با استفاده از این شاخص، موضوعات مختلفی مانند تشخیص سطح زیرکشت محصوالت کشاورزی، سطح جنگ

ت کشاورزی و مراتع، تغییرات ناشی از خسارت های طبیعی و انسانی به جنگلها و مراتع و تخمین میزان تولید عملکرد محصوال

تقیم به صورت مس NDVIشود، شاخص  گیرد. در تمام مطالعاتی که از این شاخص استفاده می مورد بررسی و مطالعه قرار می

د استفاده شوند و مور ساخته می NDVIهایی وجود دارد که بر مبنای  اخصدر واقع ش گرد یا غیرمستقیم مورد استفاده قرار می

راج می طبق رابطه زیر استخ 2( ماهواره سنتنیل Red) 4( و باند Nir) 8برای تصاویر باندهای  NDVIصگیرند. شاخ قرار می

 گردد.

NDVI = (Nir-Red)/(Nir+Red) 

 1398دی  24متر که در تاریخ  10با توان تفکیک مکانی  GRD 1عه از تصویر سنتینل ، در این مطال2عالوه بر تصویر سنتینل 

. توان شود یشت مبردا C و در باند یافق-یو عمود یعمود-یمودع ونیاسیزپالر در دوبرداشت شده، استفاده شد. این تصویر 

 یامتر اصلپار عنوان را به یپراکنش رادار بیدامنه ضر، GRDروز است. داده  5آن برای منطقه مورد نظر، حدود  یزمان کیتفک

 سطح حساس است.   کیالکتری ثابت د به اریپارامتر بس نیکه ا باشد یدارا م

صویر سیگما صفر انجام شد و ت SNAPدر این مطالعه، ابتدا پیش پردازش بر روی تصویر راداری با استفاده از نرم افزار متن باز 

رت در آستانه گذاری، مناطق سیالبی تشخیص داده شد و در مرحله بعد، تعیین سطح خساآن تولید شد. با استفاده از روش 

د و برای شزمینهای کشاورزی، در آن مناطق انجام شد. به این منظور، ابتدا زمینهای کشاورزی در محدوده سیالب تشخص داده 

  مناطق کشاورزی انتخاب شدند.بود، بعنوان  0.2دی ماه بیش از  9آنها در  NDVIاین کار، مناطقی که شاخص 

 نتایج و بحث -12

شاخص  سبه  سبت به محا سارت ن صاویر اپتیک قبل و بعد از خ ستفاده از ت شاخص  NDWIدر این تحقیق ابتدا با ا که یکی از 

سیالب در این منطقه که منجر به  شرایط خاص  شد اما بدلیل  شد اقدام  شخیص مناطق آبگرفته می با ستفاده جهت ت های مورد ا

صاویر اپتیک بخوبی امکان  ستفاده از ت سی منطقه بود ا شنا شی از ویژگی های خاک شی از مزارع منطقه نا سطح بخ شوی  ست ش

ستفاده از تصاویر راداری همزمان با وقوع سیل در منطقه شد .  جداسازی مناطق تحت سیالب وجود نداشت بنابراین اقدام به ا

سیل  شی از بارندگی و یا وقوع  ستند مناطقی که دارای رطوبت باالیی نا ساس ه سبت به رطوبت ح صاویر راداری ن از آنجاکه ت

شاور ضی ک سازی و یا طبقه بندی ارا شان می داد اما امکان جدا سارت ممکن نبود بنابراین با بودند را ن ساس میزان خ زی بر ا
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 9)تصاویر سنتینل تاریخ های  ه از تصاویر اپتیک قبل و بعد از سیلمناطق تحت گستره سیل ک NDVIاستفاده از نقشه شاخص 

راضی تهیه شده بود میزان تغییرات این شاخص در اراضی کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و سپس ا بهمن ماه( 19دیماه و 

 طبقه بندی شدند.     1به شرح جدول  NDVI کاهش کشاورزی بر اساس میزان

 

 

 

 

 (: طبقه بندی میزان خسارت ناشی از سیل1جدول )

بازه درصد کاهش 

NDVI 
 درصد 20صفر تا 

 50درصد تا  20

 درصد

 80درصد تا  50

 درصد
 درصد 80از  بیش

 دسته بندی خسارت
بدون خسارت یا خسارت 

 ناچیز
 خسارت متوسط کمخسارت 

خسارت زیاد یا 

 کامل

 

شماره  سیل قرارگرفته بودند را در  1نقشه  شامل بدون خسارت، خ 4طبقه بندی اراضی کشاورزی که تحت تاثیر  سارت طبقه 

د کم ، خسارت متوسط و خسارت زیاد نشان می دهد. در بررسی انجام شده مشخص شد که اراضی که در مرحله ابتدایی رش

شی قرار  سارت ناچیز قرار می گروی سارت و یا خ سته بدون خ سبزینگی زیادی نبودند در د شتند و یا اینکه دارای  رفتند زیرا دا

شاخص  سیل دارای تغییرات چندانی نبود . البته با  NDVIمیزان  طقه که جزو توجه به آب و هوای آن منآنها در قبل و بعد از 

شد ست، دوره ر شد  بودبگونه ای  گیاهان زراعی مناطق گرم ایران ا سبی که در دی ماه، ر شی منا شاروی ورزی در زمینهای ک

شاهده و  سنجش م سنجنده ماهواره قابل  سط  شاورزی که با این حال ؛ بود. به خوبی تو شی از زمینهای ک بتدایی در مراحل ابخ

 ها وجود نداشت .امکان جداسازی و تحلیل میزان خسارت وارده به آن NDVIرشد رویشی خود بودند از طریق شاخص 

 

 محدوده عنبرآّباداراضی کشاورزی بخشی از (: دسته بندی میزان خسارت وارده به 1نقشه )
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 مهرویه اراضی کشاورزی محدوده بخشی از (: دسته بندی میزان خسارت وارده به 2نقشه )

 
 

 

 فاریاباراضی کشاورزی محدوده بخشی از  (: دسته بندی میزان خسارت وارده به3نقشه )
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ه ها درج شده است. بر اساس این داد 2طبقه بندی اراضی کشاورزی بر اساس میزان خسارت وارده از سیل در جدول شماره 

سارت خشدت خسارت در منطقه فاریاب بیش از سایر مناطق بوده و در منطقه عنبرآباد بخش زیادی از اراضی کشاورزی بدون 

 و یا دارای خسارت کمی بوده اند .

 

 )هکتار( (: میزان و شدت خسارت ناشی از سیل در زمینهای کشاورزی2جدول )

 نام منطقه ردیف
بدون خسارت یا 

 خسارت ناچیز
 خسارت زیاد خسارت متوسط خسارت کم

 1112 1811 813 665 فاریاب 1

 718 1401 2426 6650 عنبرآباد 2

 165 372 224 132 مهرویه 3

 

در روش های مرسوم برای ارزیابی میزان خسارت ناشی از سیل در صورت وقوع آبگرفتگی مزارع بسرعت نمی توان از مزارع 

بازدید کرد بنابراین بایستی تا زمان فروکش کردن سیل و کاهش رطوبت خاک صبر نمود سپس نسبت به بازدید از تک تک 

اما با بهره گیری از فناوری های ماهواره ای بسرعت و با دریافت اولین  مزارع اقدام و میزان خسارت وارده را برآورد کرد.

تصاویر مربوط به قبل و بعد از سیل می توان اقدام به پردازش تصاویر و برآورد میزان خسارت اقدام نمود. با توجه به جدید 

شناسی و شرایط متفاوت سیل در هر بودن بهره گیری از این فناوری در کشور و از سوی دیگر تنوع شرایط جغرافیایی، خاک

منطقه بهره گیری مناسب از این فناوری نیازمند بررسی کلیه جوانب کار و پایش مستمر اراضی تحت پوشش سیل جهت دستیابی 

به روش ها و الگوریتم های مناسب است تا از این طریق بتوان با دقت مناسب نسبت به برآورد میزان خسارت ها اقدام نمود. 
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دهای زمینی حین فرایند سیل و بعد از فرونشست سیل در موفقیت این روش بسیار مهم بوده و می تواند دقت مناسبی را بازدی

 بدنبال داشته باشد.
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تصاویر ماهواره ای و الگوریتم شبکه عصبیبا استفاده از احل فنولوژی گندم مر شناسایی  
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 تهران، صندوق بیمه کشاورزی، اداره کل فناوری اطالعات 2
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 چکیده

پایش فنولوژی گیاهان زراعی در طول دوره رشد گیاه نقش مهمی در مدیریت ریسک و افزایش تولیدات کشاورزی دارد. روش های 

سنتی مبتنی بر بازدیدهای میدانی عالوه بر نیروی انسانی زیاد، دارای هزینه باال و زمانبر بوده و انجام آن در سطوح باالی کشت با 

ست. سنجش از دور از جمله فناوری هایی است که بهره گیری از آن بدلیل مزایای فراوان آن بسرعت در دشواری های زیادی همراه ا

گسترش است. تصاویر با رزولوشن مکانی متوسط بصورت رایگان در دسترس هستند و الگوریتم های طبقه بندی بسیاری جهت 

از آن در بخش کشاورزی نه تنها ضروری بلکه الزامی است. هدف  استخراج اطالعات از تصاویر توسعه یافته اند بنابراین بهره گیری

پایش فنولوژی گیاه گندم با استفاده از تصاویر ماهواره ای و پیاده سازی الگوریتم های هوش مصنوعی است. در از تحقیق حاضر نیز 

سبز شدن، در مراحل ژی گیاه گندم الگوریتم شبکه عصبی جهت شناسایی مراحل فنولو و NDVIاین تحقیق از تصاویر سنتیل، شاخص 

در مناطقی از خوزستان استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که این روش با دقت مناسبی پنجه زنی، آبستنی، توسعه دانه و رسیدگی 

برابر  برای فازهای اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم به ترتیب RMSEقادر به شناسایی مراحل فنولوژی گندم است و میزان شاخص 

روز است. البته دستیابی به دقت های باالتر و همچنین بهره گیری از آن در سایر نقاط جغرافیایی مستلزم  1/3و  7/2، 1/3، 8/2، 2/3

 استفاده از نمونه های زمینی بیشتر و متنوع جهت آموزش  و تکمیل مدل می باشد.

 کلمات کلیدی

 هوش مصنوعی الگوریتم های طبقه بندی، ، رشد تشخیص دورهفنولوژی گندم، تصاویر ماهواره ای، 

 

 

  مقدمه -13

یکی از مسایل مهم در کشاورزی تشخیص مرحله رشد گیاهان زراعی است که به کمک آن میتوان تصمیمات بهتری را در جهت 

یا شخم زنی موثر است عملیاتی نظیر سم پاشی ، کود دهی و سایر مسایل اتخاذ نمود. بعنوان مثال افزودن نیتروژن در زمان پنجه زنی 

شود.  حال آنکه اگر در زمان ظهور سنبله افزایش نیتروژن انجام شود منجر به هدر رفتن آن و همینطور آسیب های زیست محیطی می

جهت افزایش کیفیت، بهتر است افزودن نیتروژن در زمان گل دهی انجام شود. بعنوان مثال دیگر، الزم است هر گونه عملیات قارچ 
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مواردی از این دست میتوان به اهمیت تشخیص فاز رشد گیاه پی برد. زمان آغاز  ظهور سنبله متوقف شود. با توجه به  کشی در

 Abebe et al, 2017( ،)Mohammed) تشخیص صحیح فاز های رشد گیاه جهت افزایش کیفیت محصوالت زراعی مفید است

et al, 2013) . 

اره ای است، ر ماهوشناسایی نوع کشت و مرحله فنولوژی گیاهان زراعی استفاده از تصاوییکی از روش های کم هزینه و سریع جهت 

سنجش از دور  طبقه بندی و تهیه نقشه های نوع کشت، سطح زیر کشت و مرحله رشد گیاه از جمله پرکاربردترین موارد استفاده از

ن فاصله، شبکه شرفته از قبیل روش حداکثر احتمال، کمتریاست. طبقه بندی کننده ها می تواند دربرگیرنده روش های عمومی تا پی

روش های شی گرا و سیستم های هوشمند های عصبی مصنوعی، منطق فازی، ماشین بردار پشتیبان، درخت تصمیم گیری، 

 (.Richards et al, 2013( ،)Lu et al, 2007باشند)

Brian  و همکاران به مقایسه روش های مختلف طبقه بندی تصاویرASTER رداختند. جهت تهیه نقشه کاربری اراضی در تایلند پ

دارای کارایی  نتایج تحقیق آنها نشان داد که از بین روش ماشین بردار پشتیبان نسبت به روش های شبکه عصبی و حداکثر احتمال

 ریاز تصاو یاضار یکاربر یبند طبقه یبرا هیدر ترک یدر مطالعه او همکاران  Kavzoglu(. Brian et al, 2011باالتری می باشد )

 Kavzogluند )ردا یا جمله نسبت به چند یدقت باالتر بانیپشت بردار نیروش ماشنشان داد  جیکردند. نتا استفاده ماهواره لندست

et al, 2009). 

قومی ماهواره رسفیانیان و همکاران جهت تهیه نقشه پوشش اراضی محصوالت جو، یونجه و سیب زمینی در استان همدان از داده های 

IRSP-6 ردند. ضریب کاپا و دقت کلی استفاده ک استفاده کردند. آنها در این تحقیق از روش شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون سه الیه

یژگی های طیفی (. قاسم لو و همکاران با استفاده از وSafiyanian et al, 2011درصد برآورد شد ) 88و  8۶طبقه بندی به ترتیب 

 (.Qasemlou et al, 2009و شبکه عصبی مصنوعی و تصویر هایپریون اقدام به تشخیص گیاه یونجه در اراضی جنوب تهران کردند )

Nasrallah ز  ضرایب و همکاران اVV  وVH  متعلق به  1درجه به دست آمده از تصاویر سنتینل   ۴3-۴۵و  32-3۴در زوایای

سری  پس از هموار سازی نمودار های پژوهش. در این کردندجهت تشخیص فاز رشد گندم استفاده  Bekaبخش هایی از منطقه 

ینه کردن با کم نمودارها فیت شده است. ، تابع مجموع گوسی با سه مولفه بر روی هر کدام از VV/VHو نسبت  VHو  VVزمانی 

فاز های اصلی بررسی  در زمانهای رخدادمقادیر پارامتر های مدل تخمین زده شده است. در گام بعدی رفتار نمودارها  مقدار مربع خطا،

ولین پیک در شده و قوانینی جهت تصمیم گیری در مورد زمان رخداد هر فاز استخراج شده است. برای مثال مشاهده شده است که ا

دهد. اولین  شان میبعد از جوانه زنی زمان ظهور سنبله رو ن VVشان دهنده فاز جوانه زنی و اولین دره در نمودار ن  VV/VHنمودار 

 .(Nasrallah et al, 2019) دهد فاز خمیری نرم را نشان می VHماکزیمم بعد از ظهور سنبله در نمودار 

 Song  به دلیل در دسترس نبودن داده های و همکاران در پژوهش خودNDVI  از داده هایSAR  دندکرجهت تشخیص استفاده .

ده شده است. زگیاه تخمین  و نمودار شیب آن، زمان وقوع فازهای اصلی VHو  VV، از اختالف لگاریتم دو پارامتر  تحقیقدر این 

ق در این مناط امل هبی، شاندونگ و هنان انجام شده است.مطالعه بر روی بخش هایی از زمین های واقع در استانهای شمالی چین ش

مودار در آن نقاط، شود. پس از هموار سازی، از تطابق زمان فاز ها و رفتار ن گندم در اوایل اکتبر کشت و در ماه ژوین برداشت می

فاز  هندهدنشان  VHو  VVهای شود. بعنوان مثال اولین پیک در نمودار اختالف لگاریتم  قوانینی جهت تشخیص فاز ها مشخص می

 . (Song et al, 2019) جوانه زنی است و یا دومین پیک در نمودار شیب نمودار اختالف لگاریتم ها نشان دهنده فاز ظهور سنبله است
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ای با توجه به تنوع روش های طبقه بندی تصاویر ماهواره ای جهت تشخیص نوع کشت و مرحله فنولوژی گیاه و تاکید بیشتر روش ه

    NDVIطبقه بندی هوش مصنوعی جهت دستیابی به نتایج بهتر، در این مطالعه سعی شد با استفاده از شاخص 

 و شبکه عصبی مراحل قنولوژی گیاه گندم تشخیص و تعیین گردد و مدل بدست آمده در این تحقیق جهت پایش اراضی

 کشت گندم در بیمه کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

 روشمواد و  -1۴

ستانی می شت گندم زم شهید کریمی و عجیرب که به کا سی پردازند مورد ب در این تحقیق زمین هایی از بخش های دزفول،  رر

صله زمانی بین جمع آوری داده ها  ست. بطور معمول انتظار میرود که فا شده ا شد اما  6الی  5قرار گرفته  ه دلیل ابری بروز با

شتر  صله زمانی بی ستف از این مقدار میبودن هوا گاها فا شده پس شود. جهت غلبه بر مشکل داده های مجهول از درونیابی ا اده 

روز  9ول طاز درون یابی، هموارسازی سیگنال به دست آمده انجام شده است. به این صورت که با در نظر گرفتن پنجره ای به 

ار شددده و نمودار همو NDVI( نمودار 1در شددکل ) شددود. ، به مرکز پنجره مقداری برابر با میانگین پنجره اختصدداص داده می

ق با توجه به تاریخ به عنوان زمان فاز های اصلی گزارش داده شده است. در این تحقی 5نمایش داده شده است. به ازا هر زمین 

شده برای گندم  سید 5داده های جمع آوری  سعه دانه و ر ستنی، تو شدن، پنجه زنی ، آب سبز  صلی به نام های  ر نظر دگی فاز ا

 میله نمایش داده شده است.  5این زمانها به کمک  NDVI( برای نمودار 1در شکل ) گرفته شده است. 

 از .ف 5نتیجه انجام درونیابی همراه با نمایش زمان وقوع  ب( متعلق به یک پلی گان. NDVIالف( نمودار میانه  (:1)شکل

 هر فازدر نظر گرفتن توابع عضویت ذوزنقه ای به ازا  ج( 

 

 

ر به ازا هر نقطه برای این منظواستفاده می شود.  شبکه عصبی برای یادگیری این زمانها با توجه به نمودار زمانیاز در این گام 

نجره بردار پدر نظر گرفته شده است به طوری که نقطه مذکور نقطه مرکزی پنجره است. از این  30از نمودار پنجره ای با طول 

ر ویژگی ابتدا شود. برای ایجاد بردا شود. این بردار به عنوان ورودی شبکه در نظر گرفته می استخراج می 25 ویژگی ای با طول

 شود. سپس مقدار خام این نمونه ها و روز از سیگنال انجام می 5یک نمونه برداری با فاصله 

 شود.  دو به دوی  بعضی از آنها بعنوان بردار ویژگی محاسبه می اختالف 

صبی ایجاد سپس  شبکه ع شود.  خروجی ) یک خروجی به ازا هر فاز( در نظر گرفته می 5شود. به این منظور می خروجی 

شبکه یک بردار  ست . اگر نقطه ای که بردار ویژگی برای آن  5بعدی و خروجی آن یک بردار  25بعبارتی دیگر ورودی  تایی ا
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منتسب به آن فاز مقدار یک و به ازا عناصر منتسب به فاز های دیگر  به دست آمده زمان رخداد یکی از فازها باشد به خروجی

 می شود.    0شود. اگر نقطه جز هیچکدام از فاز ها نباشد خروجی برداری با مقادیر  اختصاص داده می 0مقدار 

 ادگیری رایکی از مشکالت این روش این است که در نظر گرفتن خروجی به صورت نقطه ای همگرایی کافی در مدل جهت ی

ستفاده  ایجاد نم ضویت ذوزنقه ای به ازا هر فاز ا ستیکند . لذا برای بهبود دقت، از توابع ع صورشده ا ت که در هر . به این 

یجاد این تغییر، شود . حال با ا روز در نظر گرفته می 20نقطه ای منتسب به هر فاز، ذورنقه ای با مرکزیت نقطه مذکور و پهنای 

شکل ) ر خروجی ایجاد میبا روش قبلی بردا ضویت ذوز1شود . در  شی از زمان فازها با در نظر گرفتن تابع ع نقه ای ( نمای

 آمده است. 

شبکه ای با  ساله  شده در این م ستفاده  صبی ا گره  10 و 20الیه میانی با تعداد گره های  2خروجی و  5ورودی و  25شبکه ع

ست. بردار های ویژگی به دست آمده همراه با بر شبکه ا شبکه  ستفاده ادار خروجی آن، به عنوان یک نمونه داده جهت آموزش 

ست، پنجره ای با مرکزیت آن نقطه در نظ می شبکه برای آزمایش، به ازا هر نقطه از نمودار ت  ر گرفته میشود . پس از آموزش 

آمده  یی از خروجی های به دستشود. نمونه ها شود و سپس بردار ویژگی استخراج شده به عنوان ورودی به شبکه اعمال می

 نمایش داده شده است. (3) و (2توسط شبکه به ازا دو فایل تست در شکل )

 

ذوزنقه ای. ب(  همراه با زمان فاز های اصلی بصورت توابع NDVI. نمونه ای از خروجی مدل پیشنهادی. الف( نمودار زمانی (:2)شکل 

اده شده به دنهایی پس از هموارسازی و آستانه گذاری همراه با زمانهای گزارش م پوشانی ای از خروجی ه اولیه شبکه. ج( خروجی

 صورت توابع ذوزنقه ای

 

 

 .روز است 2و  5/1،  5/0،  5/1، 3. در این نمونه خطای به دست آمده به ازا فاز های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم  به ترتیب 

 

ابع ذوزنقه ای. همراه با زمان فاز های اصلی بصورت تو NDVIنمونه ای دیگر از خروجی مدل پیشنهادی. الف( نمودار زمانی  (:3)شکل

رش داده شده به پوشانی ای از خروجی نهایی پس از هموارسازی و آستانه گذاری همراه با زمانهای گزاهم  اولیه شبکه. ج( ب( خروجی

 صورت توابع ذوزنقه ای.
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 روز است. 8/0و  7/1،  7/0،  8/0، 7/2این نمونه خطای به دست آمده به ازا فاز های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم  به ترتیب در 

شود. ابتدا پس  برای تشخیص زمان تقریبی هر فاز با استفاده از نمودارهای به دست آمده عملیات زیر بر روی هر خروجی انجام می

مقدار  0.8یشتر از بشود. سپس نقاط با مقدار احتمال  دست آمده، به ازا هر فاز، میزان ماکزیمم پیدا میاز هموار سازی مقادیر به 

زمان وقوع فاز،  شود. برای به دست آوردن نقطه ای تحت عنوان ماکزیمم بعنوان مناطق احتمالی رخداد فاز مذکور در نظر گرفته می

 شود. برای به فاز مذکور نسبت داده می میانگین وزنی نقاط با مقدار غیر صفر محاسبه و

 شود. محاسبه خطای نقطه ای اختالف زمان به دست آمده و زمان گزارش داده شده محاسبه می

 نتایج و بحث -1۵

اده شده فستباقیمانده بعنوان تست ا %10تصاویر به عنوان داده های آموزش و از  %90همانطور که در بخش قبل مطرح شد ، از 

ست. مدل یادگی ست.ا صبی با دو الیه میانی ا شبکه ع نظر  در 2000برای آموزش مدل  epochمقدار  رنده در این مطالعه یک 

خیص روز با مرکزیت نقطه مرکزی میتوان گفت که برای تشدد 30گرفته شددده اسددت. با توجه در نظر گرفتن پنجره ای به طول 

 روز بعد نیاز است.  15روز قبل و  15مرحله رشد گیاه در هر زمان حداقل به داده های 

خش به شده بر داده های تست به روشی که در پس از آموزش مدل ، نوبت به تست مدل است. به این منظور مدل آموزش داد

شد اعمال می ضیح داده  شه میانگین مجذور مربعات خطا به ازا قبل تو سبه هر فاز به عنوان معیار ارز ءشود. مقدار ری یابی محا

میانگین ا انجام و نهایتر با 5شود. برای ارزیابی دقیق تر مدل، انتخاب داده های تست و آموزش که بصورت تصادفی است  می

 ( گزارش داده شده است.1خطاهای به دست آمده بعنوان نتایج نهایی در جدول )

 

 فازهای مختلف. ءبه ازا مدل پیشنهادی RMSEمیانگین (: 1) جدول

 فاز پنجم فاز چهارم فاز سوم فاز دوم فاز اول 

 1/3 65/2 1/3 82/2 24/3 به روز RMSEمیزان خطای 

 

شاخص  ستفاده از  شد گیاه گندم با ا شخیص مرحله ر شی برای ت ست.  NDVIدر این مقاله رو شده ا صورت کهارایه  ابتدا  بدین

سازی بر روی میانه مقادیر سپس به ازا هر نقطه پنجره ای حول  در هر پلیگان انجام می NDVI عملیات درونیابی و هموار شود. 

ستخراج میشود و به ازا آ آن نقطه در نظر گرفته می ست. برای  5شود. خروجی مدل یک بردار  ن پنجره بردار ویژگی ا تایی ا
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صورت میله ای توابع ذوزنقه ای با مرکزیت تاریخ فاز در نظر گرفته می  باال بردن دقت مدل به جای در نظر گرفتن تاریخ ها به 

ست. علیرغم  RMSEشود. جهت ارزیابی از معیار  شده ا ستفاده  در این کاربرد،  NDVIمحدودیت های شاخص به ازا هر فاز ا

 در این مطالعه نتایج قابل قبول و مطلوبی به دست آمده است. 
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 چكيده
عنوان دانید بیمه بهمی که آورند. همانطورمی عملهای زیادی از آن بهمنظور کاهش ریسک و تداوم تولید حمایتها بهکند. دولتباشد که مخاطرات زیادی آن را تهدید میکشاورزی یکی از مشاغل پرریسک در جهان می

منظور حمایت از کشاورزان و بیمه کشاورزی به ت.اس ریناپذاجتناب یسازوکارکشاورزی  مهیب ندیکشاورزان، فرآ ی، درآمد و زندگیگذارهیثبات در سرما جادیا ی، برانیبنابرا باشد.ریت ریسک مطرح میابزاری برای مدی

شود.همچنین برای کمک به ادامه فعالیت تولیدی آنها ارائه میشوند و بر اثر حوادث قهری و طبیعی دچار حادثه می نشادامدارانی که محصوالت  

ای دستی هبرند که برای مقابله با آن روشمینجام آن بهره اهای جدید برای عبارتی کالهبرداران از روشکنند. بههای انجام آن به مرور زمان تغییر میناپذیر بوده و روشکالهبرداری یا تقلب در مسائل مالی و بیمه اجتناب

طور چشمگیری بکاهد، که در این های دروغین بهخسارت های نوین توانسته از پرداختگیری از فناوریو کارا استفاده شود. صنعت بیمه در دهه اخیر با بهره های هوشمند نوینکارایی الزم را نداشته و ضروری است از روش

شود.می ترین آنها پرداختهکار تحقیقی به برخی از پراستفاده  

 كلمات كليدي

کاوی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، بیمه کشاورزی، کالهبرداریداده  

  مقدمه -16
 بیمه. است رزانبوده و دارای ریسک باالی درآمدی برای کشاو برخوردار زیادی مخاطره ازباال  جوي نوسانات علت به كشاورزي بخش

 حدي تا تواندمي دهد،مي رقرا پوشش تحت را نوساناتي چنین كه هایينامهارائه بیمه با ریسك، مدیریت ابزارهاي از یكي عنوان به كشاورزي،

مي فعالیت حوزه این در كه كساني براي را مالي امنیت و ثبات  از تیحما منظوربهان صندوق بیمه کشاورزی ایر .باشد داشته پي در كنند

 سال در نآنا یدیتول تیفعال ادامه به کمک یبرا و شدیم خسارت دچاری عیطب وی قهر حوادث اثر بر محصوالتشان کهی دامداران و کشاورزان

  .دیگرد لیتشک 1363

) شده است فیتعر به این صورت و همکاران لیتوسط گ یامهیتقلب ب Gill, Woolley et al. 2005) ایادعا  شیافزا ،ه"ادعای ساختگی آگاهان 

 تقلب کشفته محققین به گف ".خسارت یاز حق قانون شیناصادق بودن به قصد کسب ب یبه هر نحو ایادعا،  کیبه  یاضافه کردن موارد اضاف

 اریبس یقانون یهاپرونده عدادت همچنین ؛دهند جلوه یقانون را خود رفتار تا کنندمی را خود تالش تمام ردارانبکاله رایز است دشوار مسئله کی

) است یکالهبردار یهاپرونده تعداد از شتریب Bouazza, Ameur et al. 2019 ).  

شود ند و باعث میهای غیرواقعی نیستهای سیستمی که هوشمند نیستند قادر به تشخیص درخواستمکانیزمهای دستی و سنتی و حتی کنترل

ی جدیدی برای تقلب هاهای صوری انجام پذیرد. از طرفی کالهبرداران به مرور روشغیرواقعی و خسارتتوجهی به حوادث پرداختهای قابل

گیری از اند بطور چشمه توانستهکگزار هستند. بنابراین در این پژوهش روشهای نوینی تر از بیمهکنند و همیشه از لحاظ اطالعات غنیاستفاده می

گیرند معرفی خواهند شد.عمل آورند و در سطح جهانی مورد استفاده قرار میهپرداخت خسارت غیرواقعی جلوگیری ب  

- 
-جمع مشکوک برای سالها ادعای دالر ونیلیم 9 از شیب یشمال یانیکارولاز  کشاورز کی ،ریاخ مورد کی درشود. ها در بیمه کشاورزی وجود دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره میمثالهای زیادی از انواع کالهبرداری

 در شودیم گفته. مورد استفاده قرار داده است تگرگ طوفان توسط اهانیگ بیآس دادن نشان با هدف یتنس یفرنگگوجه مزارع در مگس گل و خی یهاپراکندن مکعب یبرا کارگران او کار را با بکارگیری ،ه بودکرد یآور

mailto:ahmadlou@gmail.com


 

P
ag

e1
0

2
 

ه گذراند فدرال دادسرای کی دربود که هرگز کاشته نشده  یاپنبه یبرا غرامت رخواستد طرح لیدل به را سال کی باًیتقر و شده محکوم یکالهبردار جرم به یفرد ،اتفاق افتاده از تگزاسای خارج در منطقه دیگری کهمورد 

)است  Burnett 2005 ).  

ر مورد مدارک بیمه زراعی، پولی که حق با اظهارات نادرست خود د 2019الی  2006گذار از سال کل بود که بیمهتوسط دادگاهی در شهر فلمینگ مورد بررسی قرار گرفت به این ش 2019در موردی دیگر که در سال 

به نام افراد دیگری به فروش رسانده است  راآن ول برداشت کرده را از دولت فدرال نداشته را دریافت کرده است. در این پرونده بیمه گذار اذعان داشته که بیشتر از آنچه به شرکت بیمه گزارش داده محصودریافت آن

(Duncan 2019 ).  

، تولیدکننده توتون و تنباکو در شهرستانهای بوربن و جسمین، اذعان داشت که تقریباً از سال 2011 تا 2016، با دیگران توافق کرده که تقلب در بیمه کشاورزی را انجام دهند. در این سالها، فولی برای تحت پوشش قرار  فولی

Multi-Peril Crop صولمح مهیخود، ب یدادن محصوالت تنباکو ارائه  قیاما از طر -شودیم نیمحصوالت فدرال تأم مهیشرکت ب قیکه توسط دولت فدرال از طر مهیبرنامه ب کی-کرد هیرا ته 

محصوالت فدرال را  مهیاست تا بتواند خسارت ب دهیخسارت د یبه اندازه کاف یو پنهان کرده تا ادعا کند که محصول مهیب یخود را از شرکتها یاعتراف کرد که محصوالت زراع یشود. فولیاداره م یخصوص مهیدهندگان ب

 ی، فول2015و  2014، 2012 یزراع یداد. در سال هایخود را پوشش م اتیمحصوالت دخان (شودیمحصول تگرگ شناخته م یهااستیکه تحت عنوان س)بود  یخصوص یهانامه مهیب یدارا نیهمچن یفولدریافت کند. 

پوشش را جهت  یاسناد جعل فولی شرکتبا همکاری امر،  نیتحقق ا یخود توافق کرده است. برا مهیب ندهیمحصول و نما نکنندگامیخود، در آن زمان با تنظ مهیب یهااز شرکت یکالهبردار میتنظ یاعتراف کرد که برا

) پرداخت کرد کنندگانهمکاریاز آن را به  یغرامت ناش یاز مبلغ پرداخت یبخش یارسال کردند. در عوض، فول مهیب ی، به شرکتهایخسارت محصوالت دخان Duncan 2019 ).  

)به گزارش موسسه حقوقی آرکادای بوخ  Firm 2020  و مهیب دالالن ،کنندگان ادعاهانظیمت ،مهیب ندگانینما آن در که داد خبرکشاورزی  محصوالت مهیب در یکالهبردارفقره  کی از 2013 سال در اهوی (

کردند می ادعا کشاورزاندرحالی که . است فتهر نیب از ایسو یهاهدان و ذرت ،پرونده، متهمان ادعا کردند که تنباکو، گندم نیا در. شدند محکوم دالر ونیلیم 100 از شیب کالهبرداری یبرا توطئه جرم به کشاورزان

.رساندندش میفروبه  مستعار نام از استفاده اآنها را باست،  دهید بیآس محصوالت  

 کشف کالهبرداری نوینهای روش -18
شود. این ته میگیرند پرداخبرداری قرار میها و روشهای تشخیص کالهبرداری که در بیمه کشاورزی مورد بهرهدر این قسمت به تکنیک -19

صورت خالصه بیان شده سپس بکاوی ها سرو کار دارند. در ادامه ابتدا مفهوم دادهکاوی بوده و با حجم زیادی از دادههای دادهروشها جزو تکنیک

 شود.گیرند بیان میتکنیکهایی که برای کشف کالهبرداری مورد استفاده قرار می

- 

های شبه تقلب را با های گذشته درخواستهای سالکاوی به دنبال توسعه روشی هستیم تا بتوان با استفاده از دادههای دادهبا استفاده از تکنیک

مل زیادی بر تعیین میزان عمل آورد. با توجه به اینکه عوابسیار پایین شناسائی کرده و از پرداخت خسارت ساختگی پیشگیری بهدرصد خطای 

از اهمیت باالئی  خسارت وارده بر محصوالت کشاورزی مطرح است، بنابراین استخراج ویژگیهای موثر بر تشخیص درخواست شبه متقلبانه

اند را نیز شناسائی کرد. ظیر نداشتههایی شبه متقلبانه که در گذشته نتوان درخواستکاوی میهای دادهقابلیت تکنیکباشد. با برخوردار می

دهد تا گر نمیکان را برای بیمهد. حجم زیاد اطالعات این امشونمي استفاده هاکشف الگو در داده برایور گسترده طکاوي بههاي دادهامروزه روش

ای نوین تشخیص هها و فناوریها، روشهای خسارت غیرواقعی را از واقعی تشخیص دهد. بنابراین استفاده از تکنیکستبتواند درخوا

هایی است که بایستی بطور جدی به آن توجه شود.کالهبرداری، از اولویت  

)توربان و همکاران  Turban, Aronson et al. 2007  یاریبس. بیان کرده است داده یدایز مقدار از دانش "کاوش" ای کشف فیتوص یبرا یاصطالحرا  یکاوداده ساده زبان به (

 از که است یندیآفر یکاوداده ،یفن انیب به. هستند هاداده یروبیال و الگو یجستجو اطالعات، یآورجمع ها،داده یشناسباستان الگو، لیتحل و هیتجز دانش، جاستخرا شامل هستند مرتبط یکاوداده هب که گرید یهانام از

.کندیم استفاده هاداده بزرگ جموعهم از الگوها( ای) پنهان دانش و دیمف اطالعات ییشناسا و استخراج یبرا یمصنوعهوش و یاضیر ،یآمار یهاکیتکن  

اغلب  رایکند زیم فایا یکالهبردار نهیدر زم یقش مهمن یبه خود جلب کرده است. داده کاو یمال یایرا در دن یشتریب تیمختلف نشان داده و توجه و محبوب یهانهیدر زم های آن راتوانایی یکاودادهکاربردهای استفاده از 

) شودیها استفاده مدادهاز  یادیز ارینهفته در پشت حجم بس قیاستخراج و کشف حقا یبرا Bouazza, Ameur et al. 2019 ).  

رشته از یاریبس از استفاده یبرا دیجد فیتعر کی بلکه ،ستین دیجد رشته کی یکاوداده  یها ستمیس ،تیریمد علوم ،نیماش یریادگی ،یصنوعم هوش آمار، جمله از هارشته از یاریبس تقاطع در کامالً یکاو داده. است ها

 کند شرفتیپ بزرگ یهاگاهیپا از دیمف دانش و اطالعات استخراج در ات کندیم تالش یکاوداده ها،رشته نیا همه از استفاده با کاوی نشان داده شده است.های مرتبط با داده( رشته1) شکل. در دارد قرار دادهگاهیپا و یاطالعات

(Turban, Aronson et al. 2007 ).  

                                      
 Foley 
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رشته نیاز چند یبیبه عنوان ترک یکاوداده :(38)شکل   

 یادگيری ماشين -20
تواند جایگزین مناسبی برای های یادگیری ماشین میها، استفاده از الگوریتمدر عصر حاضر با توجه به در دسترس بودن حجم عظیمی از داده

 یوتریکامپ ستمیس کی جادیا اصلی آن دهیاکه  است یاز هوش مصنوع یبخش نیماش یریادگیهای دستی حسابرسی و بازرسی ادعاها باشد. روش

یورودشدن برای  نیگزیجاعالوه بر شرکت کند و  دهیچیپمسایل  لیو تحل هیبتواند در تجز تااست   بخشدب آن را بهبود ،انسان های

(Markovskaia 2020 » (. یادگیری ماشینی یک مدل ریاضی را براساس دادههای نمونه میسازد که بهعنوان »مجموعه دادههای آموزشی

) کند یریگمیتصم ای ینیبشیانجام کار، پ یبرا حیصر یزیرتا بدون برنامه شودیشناخته م Zhang 2020 ها ستمیکار، س نیانجام ا یبرا. (

و  گرفتهعهده ررا ب ترکم اهمیت فیممکن است وظا یهوش مصنوعکنند. یم لیو تحل هیشده را تجز یگذاربزرگ و برچسب یهامجموعه داده

 توان بهیشوند را میتقلب استفاده م صیتشخ یکه برا ینیماش یریادگی یهاتمیالگور آزاد کند. رتدهیچیپ یهالیانجام تحل یرا برا یعوامل انسان

) کرد میتقسشده نشده و نیمه نظارتشده، نظارتنظارت دسته سه Gomes, Jin et al. 2021 ).  

- 

 یریادگیعمده  تیاست. مز یریادگیروش  نیرتمتداول نیکننده است. ا یبندچسب خورده است و شامل آموزش طبقهبر "عدم تقلب"و  "تقلب"دارند که با عنوان  ازین یانظارت به مجموعه داده تحت یریادگی یهاکیتکن

 نیداده استفاده کرد. با ا ونیو رگرس زیتما یگوال یبندطبقه یبرا یتوان از آن به راحتیدار هستند و میانسان معن یشوند برایم یستکارروش د نیا تمیکه توسط الگور یخروج یهااست که تمام کالس نیتحت نظارت ا

 اریبس نباشد رممکنیزدن به همه آنها اگر غ ، برچسبوجود دارد یورود یهادادهاز  یادیکه حجم ز یها است. هنگامبرچسب یاز مشکل جمع آور یمورد ناش نیدارد. اول یمختلف یهاتیمحدود شدهنظارت یریادگی، حال

موارد  یدر برخ شدهارتنظ یریادگی یکردهایور یها ممکن است مانع اجراتیمحدود نیها وجود دارد. ابرچسب و ابهامات در نانی، عدم اطمر استدشوا اریبس زیکردن برچسب متما دایاوقات پ ی، گاهدوم .است برهزینه

) شودیاستفاده م بیمعا نیغلبه بر ا یشده برانظارت مهین یریادگیو  نشدهنظارت یریادگی، نیشود. بنابرا Abdallah, Maarof et al. 2016 ).  

)شده عبارتند از های نظارتبرخی الگوریتم Russell 2018 ):  

- K-nears neighbors 

- Linear regression 

- Neural networks 

- Support vector machines 

- Logistic regression 

- Decision trees and random forests 

- 

تکنیکهای یادگیری نظارتنشده، جعل و تقلب را در یک مجموعهداده آزمایشی بدون برچسب تشخیص میدهند. با این فرض که اکثر موارد موجود در این مجموعه نرمال است. برخالف تکنیک نظارتشده، تکنیک 

) ستین یوجود ندارند متک ایغلب کم ها که اداده برچسب قیدق ییاست که به شناسا نیانشده نظارت کردیرو ازاستفاده  یاصل تی. مزباشدمیوجود برچسب کالس  بدونساخت مدل  یبه معنا نشدهنظارت Bolton 

and Hand 2001 ).  

                                      
 Training dataset 

 Test dataset 
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های نظارتبرخی الگوریتم )نشده عبارتند از  Russell 2018 ):  

: بنديخوشه - k-means, hierarchical cluster analysis, random forest  

:نجمنییادگيري قوانين ا -  Eclat, apriori 

 kernel PCA, t-distributed, PCA سازي و كاهش بعد:بصري -

- 

نظارت مهین یریادگی نظارت یریادگی نیشده ب نظارت مهین کردیرو یبدون برچسب است. هدف اصل یهااز نمونه یادیدار و تعداد زبرچسب یهااز نمونه یشامل تعداد کم رای، زاست قرار گرفته نشدهنظارت شده و شده 

، برچسب و بدون برچسب یدارا یهابا استفاده از داده رایز ،است شدهنظارت یریادگیبا  سهیدر مقا یشتریب تیمز یدارا شدهنظارت مهین یریادگی برچسب و بدون برچسب است. یاز هر دو داده دارا یبندطبقه کیآموزش 

 ها بدون برچسب هستندیورود شتریکه ب یی، جاکندیفراهم م یانسان در رده یریادگی کدر یبرا یمدل محاسبات کی شدهنظارت مهین یریادگی، نیآورد. عالوه بر ایدست مبه ی، عملکرد بهتر(ب خورده کمتربا موارد برچس)

(Abdallah, Maarof et al. 2016( این مدل بهعنوان طبقهبندی تککالسه نیز خوانده میشود .)Moya and Hush 1996-از شناختهشده .)

توان ها میها برای این دسته مدلترین الگوریتم One-Class SVM و   Autoencoder )را نام برد   Goldstein and Uchida 2016 ).  

.نشان داده شده است دادهها در مجموعهبسته به در دسترس بودن برچسب یناهنجار صیمختلف تشخ یهاحالت( 2در شکل )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های رایج کشف کالهبرداریبرخی از مدل -21
هستند  موجود یهاداده ،مناسب یریادگی یهاکننده در انتخاب مدلنییعامل تعرو،  نی. از ااست یاضیر روابط درتنها تفاوت آنها دارند و  یاهداف مشابه غلبا شودیکشف تقلب استفاده م یکه برا جیرا یریادگی یهامدل

.تمیود الگورتا خ  

های یادگیری به صورت زیر هستند:برخی از مدل  

                                      
 One-Class 

 

 مدل
های تستداده  

 نتیجه

 مدل

های آموزشیداده  

های تستداده  

 نتیجه

های بدون برچسبداده نشدهالگوریتم نظارت   

 نتیجه

 

نشدهشخيص ناهنجاري نظارتت  

یناهنجار صیمختلف تشخ یهاحالت (:39)شکل   
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-  

تقلب به  صیمتخصصان تشخ انیدر م جهیاست و در نت عیسر ازیمتو ا آموزشدر  .کندیم لیو تحل هیتجز قیطور دقنقاط پرت و خطاها را به ز،یرفته، نودست از یهاو داده کندیم بیرا ترک میتصم یهادرخت تمیالگور نیا

 میتصم یهابهتر از درخت تمیالگور نیشود. ایماستفاده  یبندو طبقه ونیاهداف رگرس یبرا و پرکاربرد است شدهنظارت یریادگی یهاتمیاز الگور یکی یجنگل تصادف تمیالگورهای رایج تبدیل شده است. مدلاز  یکی

) دهدیاز حد را کاهش م شیبرازش ب جه،ینت یریگنیانگیبا م رایمنفرد است ز Sailusha, Gnaneswar et al. 2020 ).  

-  

مجموعه داده بزرگ کار کند و  کی یه بتواند روکاست  نیا این روشاستفاده از  یهدف اصل دهد.یم لیالهام گرفته شده است که مغز انسان را تشک یکیولوژیب یشبکه عصب کیز و اکند، یمانند مغز انسان عمل م این روش

) ائه دهدار یبهتر جیو نتا عمل کردهدارد تا به طور خودکار  هیتک یروش بر هوش مصنوع/کیتکن این ارائه دهد. یگرید تمیالگور اینسبت به هر روش  یقیبهتر و دق جینتان یهمچن Dubey, 

Mundhe et al. 2020 همچنین  کند.یم یسازهیشب یفعل تیاساس وضعبر ندهیآ یهاتیفعال ینیبشیو پ نیاز گذشته، استخراج قوان یریادگیبا  فیانجام وظا یعملکرد مغز را برا ستمیس نیا. (

)د کن ینیبشینبودن تراکنش را پ ایبودن  یشده، تقلب فیتعر شیاز پ یهادر گروه یورود کی یبندتواند با طبقهیم Markovskaia 2020 ).  

-  

متقلبانه در  یهاتیفعال ییبه شناسا روش قادر نیا چهره. صیصفحات وب و تشخ یبندطبقه س،ینودست عدد صیرا حل کند، مانند تشخ یریادگیاز مشکالت  یاگسترده فیط تواندیاست که م ینیبشیابزار پ کیمدل  نیا

محبوب و فعال  اریبس یقاتیحوزه تحق کیت که کرده اس فایالگو ا صیدر تشخ ینقش مهم های مناسب است. این روششده بوده و دارای مجموعه داده آموزش با برچسبعنوان روش نظارتاین روش به .باشدمیزمان معامله 

) محققان است نیدر ب Cervantes, Garcia-Lamont et al. 2020 ).  

-  

 و مجاورت آن استوار است. یژگیبر شباهت و تمیالگورن ایکند. یم رهیذخ شتریب یبندطبقه یها، فقط آنها را براداده یانجام محاسبات پس از معرف یبه جا .معروف است زین« تنبل یریادگی» تمیآن به الگور یسادگ لیبه دل

کند و موارد  یم رهیخذهمه موارد را  نزدیکترین همسایه-کا تمیالگور .ردیگیقرار م یقانون یبندباشد، در طبقه یقانون هیهمسا نیکتریکه نزد یمعامله به عنوان متقلبانه و در صورته متقلبانه باشد، یهمسا نیکتریکه نزد یهنگام

K یالگو را برا یفضا کند.یم یبندشباهت دسته یارهایرا وابسته به مع دیجد ) کندیمجهول جستجو م یهارکوردبه  کینزد یآموزش رکورد  Khorshid and Abdulazeez 

2021 ).  

-  

مستقل  یرهایمتغپاسخ نداده است.  ایبه درمان پاسخ داده  ماریب ای، بوده مرد ایزنده  ماری، مثالً بباشدمی حالتهدووابسته  ریمتغ کی یهاکنندهینیبشیاز پ یامجموعه ای کنندهینیبشیپهدف آزمایش کردن یک  ،این مدلدر 

وابسته یرهایاز متغ یامجموعه یها بر روکنندهینیبشیاز پ یاهبا استفاده از مجموع ینیبشیپ یتواند برایمآزمایش  نیسپس ا ( باشند.وستهیپ ایسطح نسبت ) ای یاشده(، بازه یندب)رتبه یبیترت ،یاسم یهاداده توانندیم  

) ابدی ید، توسعه منده یم حیشکل روابط را توض نیکه به بهتر یآماری هامدل ک،یلجست ونیبا رگرس .ابدیگسترش  Connelly 2020 ).  

-  

 .Gomes, Jin et alترونهای چندالیه نیز شناخته میشوند، اغلب به عنوان یادگیری عمیق شناخته میشوند )مدلهای مبتنی بر شبکههای عصبی با الیههای پنهان، که بهعنوان پِرسپ

( در تحقیق خود از شبکه عصبی کانولوشنال که یک الگوریتم یادگیری عمیق میباشد برای پردازش تصاویر Sahni, Mittal et al. 2020(. ساهنی و میتال و همکاران )2021

در  ینقش مهم نشدهنظارت یریادگی یالگو کیشده عملکرد بهتری داشته باشد. های نظارتتواند در مقایسه با روشنشده میاند. همچنین یادگیری عمیق نظارتهای زراعی استفاده کردهای برای شناسایی زمینماهواره

                                      
 Random forest 

 Artificial Neural Network 

 Support Vector Machine 

 K-Nearest Neighbor  

 Logistic regression 

 Deep learning 

 Multilayer perceptron  

 Convolutional neural network 
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)د نداروجود  یخروج یهادر مورد برچسب یبه دانش قبل یازیمدل ن کیتوسعه  ی، براشدهظارتن یهابرخالف مدلچرا که  ،کند یم فایا یناهنجار صیتقلب در حوزه تشخ صیتشخ Gomes, Jin et 

al. 2021 ).  

 گيرینتيجه -22
اند، دهیرس داریناپا یحمالت به سطح یایپو تیرعت و ماهرا که با توجه به س یمال میو جرا یکالهبردار تیریمد یهانهیهزخواهند می ایو بیمه یموسسات مال .دیاستفاده کن هاندیفرآ ییبهبود کارا یبرا نیماش یریادگیاز 

کند.  یبررس نیقوان جادیکمک به ا یها را برااز داده یانبوه تواندیم ینیماش یریادگیکنند.  یروزرسانو به جادیهشدار ا تیریو مد ییشناسا یرا برا ینیقوان دکارطور خوبه توانندیم هاستمیس ،ینیماش یریادگیبا  کاهش دهند.

 کی یآسان برا اریکشف بس کیکند، یشاره ماها از تقلب در داده یمنطقه غن کیهشت گره که به  ایاز هفت  یشاخه معمول کی. اشته باشددر کشف قوانین د ییایمزا تواندیمنیز  میدرخت تصم کی یبه سادگ مدلی یحت

.باشد انسان کی یدشوار برا اریکشف بس کیتواند میاست، اما  درخت تصمیم  

 یریادگیشود.  یموضوع م کیها در مورد ادهد یمحقق صرف جمع آور کیدرصد از زمان  70 الی 60 ،یبررس یبرا ندهایخودکار کردن فرآدر . شودانتخاب با توجه به مجموعه داده بایستی را  صیتشخ یهامدل نیترقیدق

بنابراین با استفاده از  کند. یین دخالت انسان راهنماشخص ثالث بدو یهااطالعات از ارائه دهندگان داده یآورداده و جمع گاهیپا یهاپرسش یها، اجراخودکار داده یابیجستجو و باز یها را براستمیتواند سیم ینیماش

توان:های نوین کشف کالهبرداری میها و روشتکنیک  

 خواهند شد. ییشناسا یشتریبا دقت ب یمشکوک به کالهبردار یتمام ادعاها -

 شوند. یپردازش م یکوتاه اریبس یزمان یها در بازه هاداده -

 امحسوس باشد.چشم انسان ن یوجود داشته باشد که ممکن است برا یعوامل مختلف نیارتباط ب تواندینشان دهد که کجا م تواندمی -
را فراهم  دیجد یکالهبردار یهاکشف طرح ینیبشیها، امکان پداده لیو تحل هیدر تجز راتییو اعمال تغ ی موجودهامستمر طرح یبازنگر -
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    تعالیبسمه

 

کشاورزیهوشمندسازی عملیات بیمه گری صندوق بیمه   
 فاضل سجادی18، زینب امیدوار19

 

 چکیده

وتور محرکه رشد بخش کشاورزی بدلیل تامین امنیت غذائی، نقش بسیار مهمی را در کشور ایفا می نماید. همچنین این بخش بعنوان م

آن به عوامل  وابستگیو توسعه اقتصادی کشور نیز محسوب می گردد. اما فعالیت در بخش کشاورزی به علت اتکای زیاد به طبیعت و 

یدی در این بخش و شرایط جوی و محیطی ، همواره فعالیتی همراه با ریسک محسوب می گردد. از این رو بقا و دوام فعالیت های تول

، بیمه کشاورزی  ، نیازمند حمایت های جدی از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران این بخش می باشد. در بین سیاستهای مختلف حمایتی

راستا تولیدکنندگان  عنوان راه حل مفید و مناسب جهت مقابله با این خطرات همواره مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. در همینبه 

این بخش  بخش کشاورزی به پشتوانه ی صندوق بیمه کشاورزی با امنیت و آسایش خاطر نسبت به امر تولید و سرمایه گذاری در

اران در سالهای کشاورزی در راستای اجرای خدمات دولت الکترونیک و افزایش رضایت مندی بیمه گذ فعالیت می نمایند. صندوق بیمه

 139۵ی که از سال اخیر استفاده از فناوری های نوین در توسعه خدمات بیمه کشاورزی را در دستور کار خود قرار داده است، به طور

اقدام  ITر ( به عنوان یک راه حل جامع و مبتنی بCore Insuranceی)نسبت به طراحی و پیاده سازی سامانه جامع بیمه کشاورز

ار گرفته نموده است.در این مقاله حرکت به سمت تحول دیجیتال و نقش هوشمندسازی در عملیات بیمه کشاورزی مورد بررسی قر

بیمه کشاورزی  هش از سامانه جامعاست. این مقاله ماهیتی کاربردی و توصیفی دارد و آمار و اطالعات مورد استفاده در این پژو

همی مانند افزایش استخراج گردیده است. در نهایت نتیجه گیری گردید که صندوق با بکارگیری و پیاده سازی این فناوری به اهداف م

 ضریب نفوذ بیمه، تسهیل و روان سازی در صدور بیمه نامه ،بررسی خسارت و پرداخت غرامت نائل گردیده است.

 

 دیکلمات کلی
 بیمه کشاورزی،هوشمندسازی،سامانه جامع بیمه کشاورزی

 

 

 مقدمه -1

یکی از چهار عنوان زیربنای اصلی تحقق امنیت غذایی دلیل داشتن نقش حیاتی در تأمین غذای مورد نیاز مردم و بهخش کشاورزی بهب

نقش بخش کشاورزی  کشور،انون اساسی است. قرود که از اهمیت باالیی برخوردار کشور به شمار میاقتصاد بخش اساسی و کلیدی 

مورد تاکید قرار گرفته و در لزوم خودکفایی بخش کشاورزی  ،سوم قانون اساسی اصلدر  به شکلی کهرا بسیار تعیین کننده دانسته 

کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای کن اقتصاد کشور برای تأمین استقالل اقتصادی جامعه و ریشه ،چهل و سوم این قانوناصل 

                                      
 gmail.com10sajadifa@مدیر امور برنامه ریزی و فناوری اطالعات صندوق بیمه کشاورزی 18
 gmail.com63omidvarzeynab@کارشناس اداره برنامه ریزی و بودجه صندوق بیمه کشاورزی 19
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است  و صنعتی ، دامیکشاورزی تولیدات تأکید بر افزایشانسان در جریان رشد بر اصولی استوار گردیده است که یکی از آن اصول 

. عالوه بر تاکید قوانین باالدستی برهاند برساند و از وابستگی خودکفایی مرحله کشور را بهکند و  را تأمین عمومی نیازهای که به شکلی

از جمله موضوعاتی است که همواره عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی به جایگاه و اهمیت بخش کشاورزی، این بخش به

 .مورد بحث و اظهارنظر کارشناسان بوده است

توان ها میترین آنهای متعددی بر عهده دارد که از جمله مهموند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای مختلف نقشبخش کشاورزی در ر

آالت یمیایی و ماشینشهای صنعتی از قبیل کودها و سموم تامین مواد خام و اولیه مورد نیاز صنایع باالدستی، مصرف تولیدات سایر بخش

ت غذایی یک های ذکر شده، سالمت و امنیعالوه بر نقش .های زیربنایی را یاد کردیر بخشارزآوری و تامین مالی سا و کشاورزی

تواند امنیت غذایی و کشور به طور مستقیم به تولیدات بخش کشاورزی وابسته است و هر گونه اختاللی در روند تولید این بخش می

 (.1399)خاوازی،حتی سیاسی آن کشور را تهدید کند

ذکر است  درصد از اشتغال را به خود اختصاص داده است، شایان 20و  درصد از تولید ناخالص داخلی 2/10ود بخش کشاورزی حد

ر بخش درصد بوده است.افزایش سهم بخش کشاورزی بیشتر تحت تاثیر کاهش رشد سای 9/۵حدود  1390که سهم این بخش در سال 

خیر پایدارترین اابق آمار و ارقام موجود ، بخش کشاورزی در سال های ها ، از جمله بخش نفت و صنعت بوده است.بر این اساس و مط

 (.1397بخش کشور از لحاظ تاثیرپذیری از تحریم های بین المللی بوده است)گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی،

 باشد ومیماعی و اقتصادی اجت های سیاسی،کشاورزی فراتر از تأمین غذای مورد نیاز بوده و شامل تأمین اولویتبخش نقش  امروزه

های حمایتی سیاستت. بدین ترتیب مورد توجه اس های ناشی از وابستگی این بخشاستقالل بخش کشاورزی برای حذف زیان

 ها و منابع کمیاب طبیعی در بخش کشاورزیکارایی، مصرف بهینه نهاده ینیل به ارتقا مرتفع ساختن مشکالت، گوناگون در جهت

 .دشوها و... تدوین و اعمال میتجارت، قیمتبیمه ،ی مانند مالیات، اعتبارات، مختلف هایوزهمرتبط با ح

مراه با ریسک هفعالیت در بخش کشاورزی به علت اتکای زیاد به طبیعت و وابستگی آن به عوامل و شرایط جوی و محیطی ، فعالیتی 

ستند و زندگی هاشی از بروز حوادث قهری و بالیای طبیعی رو به رو محسوب می شود و تولیدکنندگان این بخش همواره با خسارات ن

گران بازپرداخت اقتصادی آنها در معرض خطرات جدی قرار دارد، به طوری که این امر موجب می شود کشاورزان و دامداران همواره ن

ی در این بخش وام و فعالیت های تولیدهزینه های مختلف تولید و حتی هزینه های ضروری زندگی و معاش خود باشند. از این رو د

ه کشاورزی نیازمند حمایت های جدی از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران این بخش است.در بین سیاست های مختلف حمایتی ، بیم

بران الوه بر جبه عنوان راه حل مفید و مناسب جهت مقابله با این خطرات همواره مورد توجه و تاکید بوده است.بیمه کشاورزی ع

استراتژی های  بخشی از خسارت های احتمالی، به کشاورزان کمک می کند تا به منظور کاهش ریسک ، بهترین برنامه های مدیریتی و

 پایدار را به کار ببرند.

ب قانون و اساسنامه ی صندوق بیمه کشاورزی آغاز گردید و تاکنون با تصوی 13۶2-13۶3فعالیت بیمه کشاورزی در کشور در سال 

 ادامه دارد.

های قانون بیمه کشاورزی و الحاقیه آن، انجام بیمه انواع ( قانون اساسنامه و اصالحیه۵هدف صندوق بیمه کشاورزی مطابق مفاد ماده ) 

محصوالت کشاورزی، درختان، دام، طیور، زنبور عسل، کرم ابریشم و آبزیان پرورشی و همچنین ابنیه، تأسیسات، مستحدثات، قنوات، 

های کلیه خدمات کشاورزی و عوامل تولید )ماشین آالت، ابزار و ادوات کشاورزی( ای آب کشاورزی و تأسیسات آبیاری، فعالیتهچاه

های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری نظیر تگرگ، طوفان، بادهای گرم موسمی، خشکسالی، زلزله، سیل، در مقابل خسارت
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ای ای و امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینهآفات و امراض نباتی عمومی و قرنطینه سوزی، صاعقه،سرمازدگی، یخبندان، آتش

 (.1399باشد. )صندوق بیمه کشاورزی،های بخش کشاورزی میای برای نیل به اهداف و سیاستعنوان وسیلهبه

ع بیمه کشاورزی ت، تعمیم وتوسعه انواباید اشاره داشت، باعنایت به تکالیف قانونی، صندوق بیمه کشاورزی ماموریت هدایت، نظار

وم وتوسعه در کشور به منظورکمک به ایجاد امنیت سرمایه گذاری دربخش کشاورزی وحمایت از تولیدکنندگان این بخش برای تدا

 پایدار تولید و انجام عملیات انواع بیمه کشاورزی به منظور نیل به اهداف توسعه بخش را به عهده دارد. 
 

 مربوط به هوشمند سازی مبانی نظری-2

 هاتعریف و فواید جایگاه، اهمیت،: هوشمند سازی خدمات دولتی-1-2

هدف اصلی پیدایش هوشمند سازی خدمات دولتی، بسترسازی مناسب برای دسترسی بهتر و بیشتر کشاورزان به اطالعات و خدمات 

ساالر است )میرغفوری و همکاران، فرایندها و نمادهای مردمهای بیشتر برای مشارکت در دولتی، اصالح کیفیت خدمات و ارائۀ فرصت

های مرسوم وکار و سایر فعالیتسازی هوشمند سازی خدمات دولتی برای ارتقای ارتباط دولت و جامعه، دولت و کسب( و پیاده139۵

 (.20،2019شود )جولیانتری و همکارانجامعه انجام می

های اینترنت خصوص با بکارگیری فناوریکردن دولت به کشاورزانشان، بهدنبال نزدیکا بهزمان زیادی است که بسیاری از کشورهمدت

، 21عنوان ابزاری مؤثر، توجه این کشورها را به خود جلب کرده است )کانستل و همکارانهستند و هوشمند سازی خدمات دولتی به

یشتر است و کشاورزان، نقش بیشتری در حکمرانی دارند و (؛ زیرا هرچه شکاف بین دولت و کشاورزان کمتر باشد، شفافیت ب2009

ترین ابتکار علت همین کارکرد باشد که برخی معتقدند هوشمند سازی خدمات دولتی، مهمیابد. شاید بهرضایتشان از دولت افزایش می

های اطالعاتی، حکمرانی مها همچون سیستتاریخ بوده است. درواقع، رد پای هوشمند سازی خدمات دولتی در بسیاری از عرصه

 (.13۵: 2018، 22عمومی، علم سیاست و مدیریت وجود دارد )کار و همکاران

دهد. نقش هوشمند وکارها ارائه میهوشمند سازی خدمات دولتی از طریق اینترنت، اطالعات متنوع و وسیعی را به کشاورزان و کسب

دهند. ار را مؤسسات بازرگانی هم انجام میکی کشاورزان نیست؛ زیرا این کردن اطالعات و خدمات براسازی خدمات دولتی فقط فراهم

دهد و بین های مختلف آنها را توسعه میهای بخش دولتی و قسمتهوشمند سازی خدمات دولتی، ارتباطات راهبردی بین سازمان

ها و ها، تراکنشیل تهیه و اجرای استراتژیری بین آن سطوح را ازطریق تسهکند. این ارتباطات، همکاسطوح دولت ارتباط برقرار می

 (.2007واناگاس،  شود )کاسوبین وبخشد و درنتیجه، به استفادۀ بهتر از فرایندها، اطالعات و منابع دولتی منجر میها بهبود میسیاست

 سنجش مفاهیم، هوشمند سازی خدمات دولتی؛ خدمات کیفیت-2-2

و کاربرد آن در بخش عمومی و دولتی در طول دهۀ گذشته، روشی جدید در ارائۀ خدمات  نفوذ گستردۀ فناوری اطالعات و ارتباطات

تر وکارها و دولت است و هدف آن، مدیریت کارای اطالعات دولت، ارائۀ خدمات بهتر و شفافدر همه سطوح کشاورزان، کسب

                                      
 Juliantari, Dantes, Divayana 

 Kunstelj, Jukik and Vintar 

 kar, Sinha, Gupta 
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ای دارد. درواقع، مشتریان، ترونیک( اهمیت ویژهویژه کیفیت خدمات محیط اینترنت )خدمات الکاست؛ بنابراین، کیفیت خدمات، به

دهندگان باید کیفیت خدمات خود را با ارتقای فرایندهای عملیاتی، شناسایی سریع مسائل که ارائه طلبند؛ در حالیبیشترین کیفیت را می

 (.201۴و سنجش رضایت مشتریان و دیگر نتایج عملکردی برای تحقق نیازهای مشتری بهبود بخشند )هین، 

ای جدید در دهد پژوهش دربارۀ سنجش کیفیت خدمات هوشمند سازی خدمات دولتی، مسئلهوتحلیل مبانی نظری نشان میتجزیه

های در زمینۀ فناوری وحوزۀ علم مدیریت است. این در حالی است که اگر بخواهیم از مزایای خدمات الکترونیک، بیشترین بهره را ببریم 

ترین با مطلوب ،های اطالعات و ارتباطات ر ردۀ کشورهای پیشرو قرار بگیریم، باید از کاربردهای مختلف فناوریارتباطات و اطالعات د

دهد تا از کیفیت یکیفیت در کشور استفاده کنیم. سنجش کیفیت خدمات الکترونیک، یکی از راهکارهایی است که به ما این امکان را م

 برای اصالح یا افزایش کیفیت ارائۀ آن خدمات اقدام کنیم.ارائۀ خدمات الکترونیک آگاه شویم و 

داری بر رضایت، اعتماد، وفاداری و حفظ مشتری دارد؛ بنابراین، تمرکز بر کیفیت خدمات الکترونیک ارائۀ خدمات باکیفیت، اثر معنی

 (.1388زاد و مولوی، در هوشمند سازی خدمات دولتی برای کسب رضایت و اعتماد کشاورزان، مهم و ضروری است )بیک

 فناوری اطالعات و صنعت بیمه-3

نصیب سرعت در حال پیشرفت است و صنعت بیمه در دنیا نیز از این حرکت بیهای مختلف در دنیا بهفناوری اطالعات در حوزه

ای کشور، ات بیمهاطالع نمانده است ولی ایران هنوز با کشورهای پیشرفته فاصله دارد و به عقیده یکی از متخصصان باسابقه فناوری

وکار بیمه با استفاده از فناوری اطالعات است که الزم ترین نیازهای صنعت بیمه در حال حاضر مقوله هوشمندسازی کسبیکی از مهم

 .صورت جدی به آن پرداخته شوداست به

ها تبدیل به دانش کاربردی برای دهاین داشده که الزم است  آوریعت بیمه جمعهای بسیار زیادی در صندر طول یک دهه گذشته داده

 که این دلیل به اما شده انجام وکارکسب هوشمندی  جهتبیمه  حوزههایی در صنعت بیمه شوند و البته در طول چند سال اخیر تالش

 (.139۵ی،)قالتبخش نبوده استطور که باید نتیجههای همان شرکت انجام شده است، آنصرفاً بر اساس داده هاتالش این

های بیمه های جدی برداشته و در حال حاضر در تمام شرکتصنعت بیمه در یک دهه اخیر در استفاده از فناوری اطالعات،گام

و اتکایی را در هریک  گری،مالیوجود دارد که عملیات بیمه  Core Insuranceگری جامع و یکپارچه یا اصطالحاًافزارهای بیمهنرم

های بیمه به نسبت های بیمه چالش جدی در این حوزه ندارند. هرچندشرکتدهد و شرکتزیادی پوشش میها تا حدود از شرکت

آمده بسیار خوب بوده دستحال نتایج بهاندبااینگذاری جدی در حوزه فناوری اطالعات نداشتههاسرمایهسایر صنایع مشابه مانند بانک

 است.

های نوظهور با رخنه بنیانتحوالت فناورانه با تغییرات زیادی روبرو شده است و دانشصنعت بیمه یکی از صنایعی است که در موج 

های وقفه انواع فناوری.صنعت بیمه در یک دهه گذشته شاهد هجوم بیدر این صنعت کهن توانسته اند ساختارهایی نو برای آن بنا کنند

این صنعت را تحت  که هر روز و هر لحظه تمامی ابعاد هاییفناوریروز بوده است، از هوش مصنوعی گرفته تا خودروهای خودران، 

 .اندهای فراوانی رو به رو ساختههای بیمه را با چالشاند و شرکتتأثیر خود قرار داده

هنگی و فرط اقتصادی، کارهایی هستند تا بتوانند در شرایکارگیری فناوری به دنبال یافتن راههای بیمه با درک لزوم بهحاال شرکت

 .ابزارهای فناوری به بهترین شکل بهره بگیرند اجتماعی کنونی از
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های روز در انتخاب محصول بیمه با گستره متنوعی رو به رو های بیمه به فناوریدر این میان مشتریان نیز به سبب گرایش شرکت

های هستند، شرکت های چندخدمتی و ...جیتالی، اکوسیستمای کامال دیهستند. از آنجا که مشتریان در دنیای امروز همواره به دنبال تجربه

 اند. های مشتریان افتادهطرف کردن نیاز و اولویتکارهایی برای بربیمه به صرافت توسعه راه
 

یدهند که در ها نشان م فناوری اطالعات و ارتباطات در صنعت بیمه به عنوان یک صنعت پیچیده و پویا نقشی کلیدی دارد. بررسی

ای استفاده  شایسته وکار و استراتژیهای خود از فناوری اطالعات به نحو اند در رویکردهای کسب ای که توانسته ایران شرکتهای بیمه

ود را با دقت خاند ریسکهای  ای که عالوه بر رشد مناسب توانسته اند به گونه شاهد تحول و رشد در شاخصهای خود بوده مایند،ن

یمه با استفاده بوکار در صنعت بیمه ضرورتی است که اگر شرکتهای  ن مدیریت نمایند. الکترونیکی شدن کسبباالتری به نسبت سایری

جدید به روشهای  گری در دنیای خواهندشد. بیمه نشده مواجه بینی از مزایای آن رشد خود را تضمین نموده و کمتر با ریسکهای پیش

ادههای گذشته این دیدهها الزاماً باید به صورت علمی و با تکیه بر دانش حاصل از سنتی گذشته امکانپذیر نبوده و همانند سایر پد

 گردد. صنعت انجام

میق حوزه کسب وکاردر صنعت بیمه نیز همانند تمام صنایع دیگر این الزام را پذیرفته است که باید کسب وکار خود را با دگرگونیهای ع

ی جدید کسب و کار این حوزه را نیز به دقت رصد نماید تا از پیشرفتهای سریع دنیا سالهای اخیر مطابقت داده و چشم اندازهای آتی

رکتهای بیمه شاگر در طول ده سال گذشته وضعیت رشد  .عقب نمانده و بتواند پاسخگوی نیاز بازار با توجه به شرایط جدید باشد

اخته اند از موفقیت یی که خود را با این الزامات منطبق سداخل کشور بررسی گردد ، به وضوح نمایان می گردد که آن دسته از شرکتها

 .های بسیار بیشتری در توسعه بازار و افزایش سهم خود در بازار بهره برده اند

اههای کامپیوتر به در گذشته نه چندان دور استفاده از فناوری اطالعات در صنعت بیمه کشور صرفا محدود می شد به استفاده از دستگ

نعت بیمه نیز صجایگزین ماشین تایپ . اما پس از تاسیس شرکتهای بیمه خصوصی در کشور ، استفاده از فناوری اطالعات در عنوان 

کپارچه بیمه تحوالت چشمگیری به خود دیده است و هم اکنون در اکثریت شرکتهای بیمه در سطح کشور از نرم افزارهای جامع و ی

امل صدور ، شدر نرم افزارهای جامع و یکپارچه بیمه گری ، تمام عملیات بیمه گری  .دداستفاده می گر( Core Insurance) گری

د و به دلیل یکپارچه خسارت ، عملیات مالی و عملیات اتکایی در مورد تمام رشته های بیمه ای از طریق این نرم افزارها صورت می گیر

مه ای جلوگیری اطالعات تکراری در بخش های مختلف یک سازمان بی و متمرکز بودن بانک اطالعاتی این گونه نرم افزارها از ورود

 .می گیرد شده و اطالعات ثبت شده در انواع عملیات بیمه گری در هر بخش از سازمان گردش پیدا کرده و مورد استفاده قرار

 نعت بیمه کشاورزیصهوشمند سازی -1-3

و کارهای دولتی،  کشاورزی و دیگر سازایجاد هوشمند سازی عملیات بیمه  تقریباً تمام کشورهای توسعه یافته هم اکنون به گسترش و

کنند و به سرعت در حال ایجاد مقدمات به موفقیت برساند، توجه می 21تواند آنها را در قرن به عنوان یک استراتژی کلیدی که می

رت هوشمند ر بخش های دولتی وجود دارد، اما ضروهای کلیددی هم اکنون دآوریباشندد. درحالیکه شمداری از فناصلی این کار می

ه خدمات و نیز تهیه اطالعات برای ئتغییر شکل در ارا وشود که باعث یکپارچگی از آنجا ناشی می بیمه کشاورزیسازی عملیات 

 کشاورزان شده است. 

 باشد. یممند سازی خدمات دولتی صندوق بیمه کشاورزی یک نهاد دولتی بوده و هوشمند سازی عملیات آن در راستای تحقق هوش
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رای کسب بو مزایای آن را  دبیمه از آن غافل نشو صندوقضرورتی است که اگر کشاورزی هوشمندسازی کسب وکار در صنعت بیمه 

ستا در همین راد. ش ددر آینده نیز رشد خود را تضمین نموده و کمتر با ریسک های پیش بینی نشده مواجه خواه دو کار خود بکار گیر

ر خود قرار داده دستور کاصندوق بیمه کشاورزی در سالهای اخیر استفاده از فناوریهای نوین در توسعه خدمات بیمه کشاورزی را در 

 ئری  و ...مواردی از قبیل هوش تجاری و زنجیره ارزش بیمه ، مدیریت ارتباط با مشتریان ، اکچو است.

کار  کسب و شرایطهوش تجاری مجموعه توانایی ها،تکنولوژی ها ،ابزارها و راهکارهایی است که به درک بهترمدیران از  :هوش تجاری

خت افزار و ساز نقطه نظر فناوری هوش تجاری یک سیستم هوشمند است که با پردازش دقیق داده ها، نقطه دخالت  .کمک می نماید

در بازار رقابتی با  ردن سود دهی سازمانباال بساده تر هوش تجاری چیزی نیست مگر فرایند  ولی به بیان .نرم افزار به حساب می آید

ای چند بعدی و موارد هوش تجاری شامل تجزیه و تحلیل هب در اغل .یریگاستفاده هوشمندانه از دادههای موجود در فرایند تصمیم 

ابع داده در در نظر بگیریم ،من 1هوش تجاری را به صورت شکل مراحلگرزارشاتی است که مورد نیاز مدیران است. اگفراهم کردن 

 .د را در بر بگیردنرم افزارهای موجو طالعاتمرحله اول جمع آوری می شوند. این منابع میتواند داده های انواع پایگاه داده یا ا

 

 

 

 

 

 رقابتی کمک شایانی نماید.سودآوری و کسب مزیت پایدار بیمه در جهت افزایش  هوش تجاری می تواند به صنعت

 از جمله قابلیت های استفاده از هوش تجاری در سامانه جامع بیمه کشاورزی می توان موارد زیر را نام برد:

 ایجاد پایگاه داده بصورت آنالین 

 آنالیز و گزارش گیری لحظه به لحظه 

 از جمله مزیتهای بکارگیری این تکنیک در سامانه ،شناسایی عوامل زیان آور مانند مخاطرات اخالقی ،کاهش 

 هزینه ها و افزایش سرعت فرآیند تصمیم گیری ، گزارش گیری مداوم و می باشد.

 زنجیره ارزش خدمات بیمه و تحول دیجیتال-1-1-3

 های ارزش تحول دیجیتال .میتوان مسیری برای بلوغ و خلق ارزش تفسیر کردرا  کشاورزی تحول دیجیتال در زنجیره ارزش بیمه

 های حوزه این: میدهد ارائه کلیدی حوزه شش در ویژه منافع با بیمه کشاورزی خدمات ارزش زنجیره در را غیرمشهودی و مشهود

سرعت تجاری سازی و ارائه محصوالت و خدمات جدید به  مشتری، تجربه ارتقاء ها، هزینه کاهش شامل آن با مرتبط منافع و کلیدی

 .مشتری، بهره وری فروش، کارایی بیمه نویسی و کارایی در مدیریت خسارات را دربرمیگیرد

 در ارزیابی خسارت GISدر این قسمت صندوق بیمه با بهره گیری از تکنولوژی و فناوری های نوین مانند استفاده از سنجش از دور و 

 در جهت افزایش کیفیت خدمات و ارزش آفرینی برای مشتریان خود اقدام نموده است.
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همچنین با ایجاد پنل کاربری در سامانه جامع بیمه کشاورزی، مشتریان می توانند وارد سامانه شده و وضعیت بیمه نامه ها ، خسارتها 

 و غرامت های خود را مشاهده نمایند.

 (CRM)ریانمدیریت ارتباط با مشت-2-1-3

 CRM فاداریراهبرد کسب و کاری است که از یک طرف باعث افزایش سودآوری و درآمد و از طرف دیگر افزایش رضایت و و یک 

نی به مشتری مدیریت بر تمام پروسه ی خدمت رسا "و"تحت نظر قراردادن "منطق مدیریت ارتباط با مشتری،  .میشود بیمه گذاران

ا زمینه حضور مجدد نایی با مشتری تا پایان ارائه سرویس یا محصول، باید بدانیم که چگونه عمل کنیم تیعنی پیش از شروع آش .است"

وده و بیمه گذار در این خصوص صندوق بیمه کشاورزی بطور آنالین با بیمه گذاران در ارتباط ب .مشتری در سازمان را فراهم آوریم

صورت  در ussdمی تواند اعالم خسارت نماید. ضمن اینکه از طریق کد  از طریق پروفایل شخصی خودش در سیستم وارد شده و

 عدم دسترسی به اینترنت نیز می تواند اعالم خسارت نماید.

 شد.همچنین یکی دیگر از راههای ارتباطی بیمه گذار با صندوق از طریق میز امداد سامانه جامع بیمه کشاورزی می با

 اکچوئری-3-1-3

ا بتوان خطراتی مرحله در مدیریت کردن ریسک شناسایی همه خطراتی است که امکان مواجهه با آنها وجود دارد تاولین و مهم ترین 

مانه جامع توسط دانش اکچوئری اقدامات زیر در سا .را که ممکن است در صورت عدم کنترل منتج به خسارت شود، شناسایی شوند

 بیمه کشاورزی پیاده سازی شده است:

 ر و اطالعات بصورت سری زمانیثبت و ضبط آما 

 امکان محاسبه ریسک بصورت فردی یا بر اساس اقالم بیمه ای در کلیه ی مقیاس ها 

 امکان انطباق نقشه های پیش بینی بلندمدت هواشناسی با مناطق و برآورد تعرفه های دقیق بیمه کشاورزی 

 بیمه کشاورزیمزایای هوشمند سازی عملیات -2-3 

نه تنها نصیب  بیمه کشاورزیمنافع هوشمند سازی عملیات  در بخش کشاورزی ، تعاملی هوشمند سازی عملیات بیمهبا توجه به ارکان 

 -دی، بلکه شامل حال کشاورزان، بخش خصوصی نیز می شود. به عبارتی هوشمند سازی عملیات بیمه یک سیستم اقتصاصندوق

 .، کشاورزان و کسب و کار می باشدصندوق بیمه کشاورزیاجتماعی و یک حلقه زنجیره وار میان 

اختار ، ابزاری جهت افزایش قدرت پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت و انعطاف پذیری سصندوقارائه خدمات هوشمند توسط 

 .تخلفات و فساد اداری استکاهش و کاهش هزینه و سازمان

یشتر فت خدمات متنوع، باکیفیت و با سرعت بهدف کشاورزان از بکارگیری خدمات هوشمند سازی عملیات صندوق بیمه، دریا

 .براساس نیاز با هزینه کمتر می باشد

ا افزایش هوشمند سازی عملیات صندوق بیمه می تواند باعث افزایش شفافیت شود و مشکالت مربوط به اطالعات نامتقارن را ب

 دسترسی به اطالعات کاهش دهد. 
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و صرفه جویی  و کاهش قیمت تمام شده ؛ کاهش هزینهبیمه کشاورزیی عملیات یکی از معمول ترین اثرات اقتصادی هوشمند ساز

 بواسطه تغییر ساختار و اصالح فرایندهای اداری و نیز فراهم نمودن مکانیسم کنترلی مناسب می باشد.  صندوقبودجه در 

ائه محصول ازمان و نوآوری در ارهمچنین هوشمند سازی عملیات بیمه کشاورزی باعث جذب مشتری بیشتر و افزایش درآمد برای س

 و خدمات شده است. ضمن اینکه صندوق را به یک سازمان چابک تر تبدیل نموده است.

 امانه جامع بیمه کشاورزیس-3-3

حی سیستم های صندوق بیمه کشاورزی طی سال های گذشته برای مدیریت و انجام فعالیت های بیمه گری،اقداماتی برای تولید و طرا

 Coreزی )نسبت به طراحی و پیاده سازی سامانه جامع بیمه کشاور 139۵جزا انجام داده است. به طوری که از سال متنوع و م

Insurance به عنوان یک راه حل جامع و مبتنی بر )IT .اقدام نموده است 

خت غرامت،صدور خسارت، پردا سامانه جامع بیمه کشاورزی، سامانه ای است برخط مبتنی بر وب که کلیه عملیات بیمه ای ، ارزیابی

مایندگی ها و اسناد حسابداری، محاسبات فنی، پایش فنولوژیک، بازاریابی و هدایت فروش، اطالعات مکانی ، بازرسی و نظارت، ن

اسناد، ه های مرجع)ثبت در این بستر انجام می شود. ضمن اینکه امکان تبادل اطالعات با سامان %100کارگزاران ، امور مشتریان به طور 

ین سامانه در شکل ثبت احوال، بانک کشاورزی، هواشناسی و ...( نیز از طریق این سامانه برقرار است.شمای کلی از فضای داشبورد ا

 ارائه شده است. 2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 . شمای کلی از فضای داشبورد سامانه جامع بیمه کشاورزی2شکل

؛ چرا که این سامانه بسیار جامع و کارآمد می باشد بسیار خوبی برای کشاورزی کشور اندازی سامانه جامع بیمه کشاورزی اتفاقراه

طالعات بارگذاری شده روی سامانه این قابلیت را دارد که ا .است و قطعاً کارآیی باالیی در مدیریت کشاورزی کشور خواهد داشت

توجهی ها قرار بگیرد، کمک شایانجهاد کشاورزی شهرستانهای اگر به شیوه مناسبی در اختیار کارشناسان مراکز خدمات و مدیریت

  برد.های این سامانه ها و ظرفیتحداکثر استفاده را از پتانسیل می توان به توسعه بخش کشاورزی کند؛ بنابراین 

ور در یک سامانه روز بودن، دقیق بودن، سرعت انجام فرآیندها، پوشش سراسری اطالعات در کل کشبه از جمله محاسن این سامانه 

 های این سامانه است.متمرکز و همچنین ایجاد امکان هماهنگی دقیق در کل کشور ازجمله بارزترین ویژگی
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های نوین و روشگذار خواهد شد. اکنون بسیاری از کشاورزان بهگر و بیمهباعث شفافیت عملکرد بیمه این سامانه جامع دیجیتالی

 های مرتبط با کشاورزی وجود داشته باشد.د این توسعه در همه بخشکنند و توقع دارنکار میعلمی 

های کشاورزان که در تمام مراحل تولید با آن مواجه هستند، خطراتی است که ممکن است باعث نابودی و وارد آمدن یکی از دغدغه

های دیجیتال نیز در کند. سامانهید میتری تولخسارت به محصولشان شود. اگر کشاورز دغدغه نداشته باشد، محصول باکیفیت و بیش

تری بیمه تری به صندوق بیمه داشته باشد و محصول خود را با اطمینان بیشکند تا کشاورز اعتماد بیشاین مسیر کمک بسیاری می

 تواند بیمه کشاورزی را فراگیرتر کند.کند؛ حتی این موضوع می

ر سامانه از جمله دخ گذاری تعرفه ها می باشد که با توجه به اطالعات وارد شده همچنین از محاسن این سامانه ، سهولت در شیوه نر

به راحتی نرخ  سال( و حداکثر تعهدات در نظر گرفته شده و نیز لحظ هزینه های اداری و سهم دولت، سیستم ۵میانگین ضرایب خطر)

 های تعرفه را مشخص می نماید.

 توان موارد زیر را نام برد: از بسترهای فراهم شده توسط این سامانه می

ذاری برای مناطق گبانکهای اطالعاتی،توانایی استفاده برخط از داده های هواشناسی و ماهواره ای، تکنولوژی سنجش از دور، تعرفه 

بات بیمه رای محاسبمتناسب با ریسک، توانایی پایش مزارع و باغات، توانایی محاسبات فنی و قدرت تحلیل آنها،ابزاری مفید و الزم 

 ای)اکچوئری(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .پایش فنولوژی3شکل

 

 زیر سامانه های ،سامانه جامع بیمه کشاورزی عبارتند از:

 زیرسامانه اطالعات پایه و قواعد فنی -1
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 زیرسامانه بیمه گری)صدور بیمه نامه(-2

 زیرسامانه پیوست فنی-3

 زیرسامانه پایش فنولوژی-۴

 خسارت)صدور مجوز و ثبت خسارت(زیرسامانه مجوزهای -۵

 زیرسامانه ارزیابی خسارت-۶

 زیرسامانه غرامت ها-7

 زیرسامانه حسابداری و مالی-8

 رگزارانزیرسامانه نمایندگی ها و کا-9

 زیرسامانه دیده بانی-10

 زیرسامانه بازرسی و نظارت-11

 و داشبورد مدیریتی زیرسامانه گزارش ها-12

 زیرسامانه محاسبات فنی-13

 زیرسامانه پژوهش-1۴

 زیرسامانه اطالعات مکانی-1۵

 زیرسامانه امور مشتریان-1۶

 زیرسامانه بازاریابی و فروش-17

 زیرسامانه منابع و مصارف-18

 زیرسامانه خزانه داری-19

 زیرسامانه هویت دام-20

 زیرسامانه پرداخت کارمزد-21

 زیرسامانه فروش دیجیتال-22

 زیرسامانه هواشناسی-23
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 سامانه هدایت و فروشزیر-2۴

 قابلیت های سامانه جامع بیمه کشاورزی عبارتند از:

 بهره گیری از فناوری های نوین در طراحی و تولید سامانه 

 اعتبار سنجی اطالعات مشتریان از طریق ارتباط سیستمی  با سامانه های مرجع کشور 

 قابلیت تولید طرح بیمه ای 

 ارائه سرویس های برخط بیمه گری 

 قابلیت تولید میلیون ها گزارش 

 مدیریت بسته های پیوست فنی 

 ارتباط برخط با سامانه های هواشناسی کشور 

 مدیریت پایش فنولوژیک 

 مدیریت مجوزهای خسارت 

 ارائه سرویس برخط  خسارت 

 مدیریت پرداخت غرامت 

 مدیریت نمایندگی های فروش و کارگزاران 

  بکارگیری فناوری های نوینRS  وGIS یمه کشاورزیدر ب 

 مدیریت بخش هدایت و فروش 

 سامانه حسابداری برخط بیمه کشاورزی 

 مدیریت و پرداخت کارمزد کارگزاران 

 مدیریت بخش بازرسی و نظارت 

 مدیریت اطالعات مکانی 

 ارائه کانالهای متنوع جهت واریز حق بیمه 

 همچنین اقدامات در حال پیاده سازی در این بستر عبارتند از : 
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یاهی پایش انواع محصوالت زراعی در کل پهنه کشور از زمان کشت تا زمان جاری با استفاده از انواع شاخص های گ •

 از قبیل شاخص پوشش گیاهی  ، شاخص سطح برگ ، شاخص کلروفیل بصورت آنالین با استفاده از تصاویر ماهواره

 ای سنتینل در بستر سامانه جامع 

 ر ازیا اینترنت اشیا در عرصه های کشاورزی دو IOTهای هوشمند کشاورزی در بستر استفاده از داده های ایستگاه •

ستان های ایستگاه فعال در ا 15ایستگاههای هواشناسی کشور و دریافت داده های آنالین آنها در بستر سامانه جامع )

حال  ایستگاه در 75یمه و سرورهای صندوق ب کرمان، یزد، تهران و خراسان رضوی و در حال ارسال اطالعات بر روی

 نصب (

 تکمیل و توسعه  سامانه اطالعات مکانی)ایجاد پایگاه داده اطالعات مکانی( •

 ایجاد  سامانه جدید  نظارت و بازرسی •

 ایجاد پورتال صندوق بیمه کشاورزی •

 توسعه و تکمیل  طرح های بیمه ای •

 فرآیند هویت دام و صدور بیمه نامه در زیر بخش دام  تکمیل •

 تکمیل و توسعه زیر سامانه مالی •

ه ای و تعیین الگوهای چند ساله انواع شاخص های گیاهی در کلیه مناطق منتخب کشور با استفاده از تصاویر ماهوار •

،  امکان مقایسه آن با الگوی شاخص های گیاهی در سال جاری و تعیین میزان تنش در محصوالت زراعی شامل گندم

 عرصه های کشاورزی کشور در بستر سامانه جامع . جو ، برنج و کلزا در کلیه

واره ای )ایستگاههای مجازی هواشناسی( حاصل از داده های ایستگاهی و ماهاستفاده از داده های هواشناسی شبکه ای  •

 ی کشور و دریافت داده بصورت آنالین در بستر سامانه جامعرزنقطه کشاو 2500در 

زدگی وب تخمین دوره های رشد گندم آبی و دیم ، سامانه تخمین میزان سرماطراحی و پیاده سازی سامانه های تحت  •

 گندم دیم و آبی ، سامانه تشخیص، مساحی و پایش میزان برداشت چای ، سامانه پایش برنج 

ئودیتابیس ، افزایش توانمندی تحلیل های مکانی سامانه جامع از طریق توسعه زیر سامانه مکانی صندوق بیمه با ایجاد ژ •

 ورود انواع الیه های اطالعاتی و پیاده سازی انواع ابزارهای تحلیل برداری و رجیستری

ور و امکان تعیین میزان تبخیر و تعرق با استفاده از داده های ماهواره های مادیس و لندست در عرصه های دیم خیز کش •

امانه جامع سمربوط به اراضی دیم در بستر بررسی میزان تنش آبی از ابتدای دوره کشت تا زمان جاری در بیمه نامه های 

 بصورت آنالین 

انه و تعیین دمای حداقل سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای درکلیه عرصه های کشاورزی کشور بصورت روز •

 در بستر سامانه جامع بصورت آنالیندر هر نقطه از کشور 
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 استفاده از تصاویر ماهواره ایتخمین مدل عملکرد گندم دیم بر اساس هوش مصنوعی با  •

 

هم نائل نمی این ماست.  باالی بیمهتدوین شده رسیدن به ضریب نفوذ  1۴0۴که برای افق  کشاورزی کی از اهداف مهم صنعت بیمهی

ستیابی د هوشمند سازی بیمه کشاورزیهدف از سیر به سمت  و هوشمند سازی این صنعت. تحول دیجیتالیشود مگر حرکت به سمت 

ک استراتژی شفاف ینابراین باست.  و رضایت مشتریان نوآوری ،ها  وری، کاهش هزینه به منافع فنآوریهای نوین از قبیل ارتقاء بهره

ا اهداف ذیل ه.با بکارگیری و پیاده سازی این فناوری ضروری است این صنعتکارگیری فنآوریهای دیجیتال برای  برای موفقیت به

 ردد:نیز دنبال می گ

 رامتتسهیل و روان سازی فرآیندهای اصلی صندوق بیمه کشاورزی، شامل صدور بیمه نامه، ادعای خسارت و پرداخت غ -1

 دستیابی به اهداف طرح تکریم ارباب رجوع و تامین رضایت ذینفعان -2

 افزایش دقت و کاهش خطای انسانی در محاسبات مربوط به حق بیمه، غرامت و دیگر موارد مالی -3

 و اعتبار آفرینی آمار و اطالعاتشفافیت  -۴

 دستیابی به بانک اطالعات یکپارچه و ایجاد زیرساخت اطالعاتی مناسب -۵

 کاهش زمان مورد نیاز جهت اخذ تصمیمات کالن و استراتژیک -۶

 دستیابی به اهداف و نیازمندی های دولت الکترونیک -7

 نظارت و بازرسی فرآیندها و روال های جاری -8

 ه واحدهای مرتبط در کمترین زمان ممکنارائه داده های آماری ب -۹

 

 روش شناسی پژوهش-4

ررسی واقعیتها، کشف مجهوالت بای از قواعد، ابزار و راههدای معتبدر وقابدل اطمیندان و نظدم یافتده بده  این مقاله با استفاده از مجموعه

 139۵ه زمانی )در عملیات بیمه کشاورزی طی بازنقش هوشمند سازی پردازد. ایدن مقالده بررسی  و دستیابی به راه حل مشکالت می

 دی باشدد.موری  هرهو همچنین ارتقاء ب در عملیات اجرایی بیمه کشاورزیمنظور بهبود مستمرفرایندهای داخلدی وتسریع  به (1۴00الی 

ی کداربردی وتوصدیفی ده مداهیتمقال آمار و اطالعات مورد استفاده در این پژوهش از سامانه جامع بیمه کشاورزی استخراج گردیده است.

 :ودستیابی به پاسخ سؤاالت زیرتدوین گردیده است عملکردداردوبدا هددف ارزیدابی 

 د؟مناسب می باشطبق شاخصهای جهانی  صنعت بیمه کشاورزیجایگاه عملکردی با هوشمند سازی و تحول دیجیتال،آیا -1

 دستاوردهایی داشته است؟ در بازه زمانی مورد مطالعه چه کشاورزی صنعت بیمه  -2

 اند؟  صنعت بازنگری و اصالح شده این در آمد گذشتهآیا فرایندهای ناکار-3

 طبق شاخصهای جهانی کشاورزی جایگاه عملکردی صنعت بیمه-4-1
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تاثیرگذاری فوذ و نضریب نفوذ بیمه پذیری یا گستردگی بیمه ، یکی از شاخص های بسیار مهم اقتصادی است که از دیدگاه مالی میزان 

 بیمه در جامعه را نشان می دهد.

 این شاخص بیانگر سهم حق بیمه های دریافتی از تولید ناخالص داخلی است.

 

 ضریب نفوذ بیمه کشاورزی 

ّمی این ضریب در یک کشور، بیانگر درصد سهم بیمه کشاورزی از ارزش افزوده بخش کشاورزی بوده و یک شاخص اقتصادی ک

بیانگر ارتباط  شاخص که بیانگر درصد نسبت حق بیمه تولیدی به ارزش افزوده کشاورزی یک کشور است، میتواندقلمداد میشود. این 

 متناسب یا نامتناسب فعالیت صنعت بیمه با اقتصاد یک کشور باشد. 

از این نظر قابل توجه  می باشد ،لذا جایگاه بیمه کشاورزیدرصد  0.۵۴با توجه به اینکه متوسط ضریب نفوذ بیمه کشاورزی در جهان 

 و مطلوب ارزیابی می گردد.

 2019.ضریب نفوذ بیمه کشاورزی در کشورهای منتخب در سال 1جدول

 کشور

ارزش افزوده بخش 

 کشاورزی)میلیارد دالر(

 حق بیمه دریافتی)میلیارد دالر(

ضریب نفوذ 

 بیمه)درصد(

 3.55 4.37 123 امریکا

 3.75 0.90 24 کانادا

 1.34 0.55 41 اسپانیا

 0.84 0.16 19 ایران

 0.42 0.10 24 استرالیا

 0.03 0.23 672 هندوستان

 0.01 0.08 1,107 چین
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کشور منتخب محاسبه گردیده است . مالحظه می گردد ضریب نفوذ بیمه کشاورزی  7، ضریب نفوذ بیمه کشاورزی برای  1در جدول 

 ( داشته و این نشاندهنده جایگاه مطلوب بیمه کشاورزی در ایران می باشد.0.۵۴جهانی)در کشور ایران رقمی باالتر از میانگین 

 1399الی  1395طی بازه زمانی  یکشاورز مهینفوذ ب بیضر سهی. مقا2جدول

 1399 1398 1397 1396 1395 سال

 27.072 19.924 15.133 10.707 8.973 حق بیمه تولیدی )میلیارد ریال(

 3.971.156 2.973.910 1.900.705 1.455.031 1.267.435 کشاورزی)میلیون ریال(ارزش افزوده 

 0.70 0.67 0.84 0.74 0.71 ضریب نفوذ بیمه کشاورزی)درصد(

 

 می ایرانمنبع ارزش افزوده کشاورزی: سایت بانک مرکزی جمهوری اسال                                      

 

 : روند ضریب نفوذ بیمه کشاورزی

 

 . روند ضریب نفوذ بیمه1نمودار                                                          

 رصدد 0.7در شکل نشان داده شده است که در سالهای اخیر حدود  99تا  9۵روند ضریب نفوذ بیمه کشاورزی از سال 

 می باشد. 

 یمه نامه ها)فقره(روند تعداد ب-2-4

 بیمه نامه ها. روند تعداد 3جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 زیربخش

 1,850 711 444 278 343 آبزیان

 376 62 4 4  ابنیه

  2 1   تاسیسات

 62,398 55,433 60,231 63,933 50,595 تنه درختان

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1395 1396 1397 1398 1399

روند ضریب نفوذ بیمه 
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 397,817 237,724 217,187 144,076 102,865 دام

 54,560 55,451 47,865 43,381 26,744 طیور

 68 7    ماشین آالت

 673,822 712,567 818,351 737,256 473,363 محصوالت باغی

 609,608 467,146 501,418 586,480 589,999 محصوالت زراعی

 483 522 961 1,144 1,053 منابع طبیعی

 1,800,982 1,529,625 1,646,462 1,576,552 1,244,962 جمع کل
 

انه جامع بیمه کشاورزی فقره بوده و طی این سالها و با ورود سام 12۴۴9۶2برابر با  139۵مالحظه می گردد تعداد کل بیمه نامه در سال 

 فقره رسیده است که نشانگر عملکرد مطلوب در طی این سالها می باشد. 1800982افزایش یافته و به رقم 

 

 .روند تعداد بیمه نامه2نمودار

ی صادره افزایش مالحظه می گردد با ورود سامانه جامع بیمه کشاورزی و هوشمند سازی روند صدور بیمه نامه ،تعداد بیمه نامه ها

 یافته است. بیشترین تعداد بیمه نامه های صادره در زیربخش باغی و زراعی بوده است. 

 روند کل حق بیمه: -3-4

 )میلیون ریال(.روند کل حق بیمه4جدول

 1399 1398 1397 1396 1395 زیربخش 

 169.757 108.797 57.845 30.420 19.840 آبزیان 

 25.513 3.797 10 25 0 ابنیه 

 0 1.503 48 0 0 تاسیسات 

 282.750 303.003 156.050 109.078 62.376 تنه درختان 

 3.917.806 1.843.133 1.368.574 944.214 807.552 دام 

 2.845.945 2.632.451 2.118.063 1.022.589 949.681 طیور

1,244,962

1,576,552
1,646,462

1,529,625

1,800,982

1395 1396 1397 1398 1399

روند تعداد بیمه نامه
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 171 11 0 0 0 ماشین آالت 

 10.945.216 10.088.502 8.573.250 5.851.490 4.521.611 محصوالت باغی 

 8.872.644 4.930636 2.849.549  2.739.104 2.602.149 محصوالت زراعی 

 10.260 12.149 9.804 9.661 10.195 منابع طبیعی 

 27.070.62 19.923.982 15.133.192 10.706.580 8.937.404 جمع کل 

 

 

 

 .روند کل حق بیمه3نمودار

به رقمی  9۵ل در سال میلیون ریا 8،973،۴0۴مالحظه می گردد حق بیمه دریافتی در طی این سال ها بسیار افزایش یافته و از رقم 

 رسیده است. 99میلیون ریال در سال  27،070،0۶2برابر با 

 ی به بیمه گذاران:غرامت پرداخت-4-4

 )میلیون ریال(. روند غرامت پرداختنی5جدول

 1399 1398 1397 1396 1395 زیربخش

 274.968 240.001 58.298 33.981 97.518 آبزیان

 2.654 0 12 0 0 ابنیه

 7.700 0 0 0 0 تاسیسات

 120.901 20.240 87.763 245.248 3.920 تنه درختان

 1.783.684 910.298 871.681 756.725 877.754 دام

 467.521 351.110 598.463 2.660.705 889.891 طیور
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 8.427.267 7.241.543 8.248.451 6.079.319 4.861.671 محصوالت باغی

 4.968.429 2.958.241 3.479.989 2.780.139 2.097.894 محصوالت زراعی

 5.321 4.147 22.585 9.492 10.248 منابع طبیعی

 16.058.443 11.725.579 13.367.243 12.565.610 8.838.896 جمع کل
 

 

 .روند غرامت پرداختنی4نمودار

 غرامت پرداختی نشان دهنده ی میزان ارائه خدمات صندوق بیمه به بیمه گذاران و مشتریان می باشد .مالحظه 

میلیون  1۶،0۵8،۴۴3به رقمی برابر با  1399بوده که در سال میلیون ریال  8،838،89۶میزان غرامت برابر با  139۵می گردد در سال 

 9۵ریال رسیده است که نشاندهنده حجم باالیی از غرامت های پرداختی نسبت به سال 

 می باشد. 

 شاخصهای مقایسه ای عملکرد بیمه کشاورزی:-5-4

 .شاخصهای عملکردی6جدول

 99 9۵ واحد سنجش شاخص

 1,800,982 1,244,962 فقره تعداد بیمه نامه ها

 27,070 8,973 میلیارد ریال درآمد حق بیمه

 695,107 102,405 میلیارد ریال ارزش مورد بیمه ای)تعهدات(

 2.3 8.6 درصد ضریب خطر)غرامت به حداکثر تعهد(

 0.۵ 0.9 نسبت نسبت خسارت)غرامت به حق بیمه(
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کشاورزی، شاخص های عملکردی بهبود یافته و ضریب خطر بسیار  در جدول باال مشخص است که با ورود سامانه جامع بیمه

کاهش یافته است. همچنین مالحظه می گردد  99درصد در سال زراعی  3/2به 139۵درصد در سال    ۶/8کاهش یافته است یعنی از 

شده به حق بیمه در  کاهش یافته است.یعنی نسبت غرامت های پرداخت 99در سال  0.۵به  9۵در سال  0.9که نسبت خسارت از 

طی این سالها نزول پیدا کرده است که بسیار مطلوب می باشد .پس کلیه ی این شاخص ها نشاندهنده عملکرد بسیار خوب صندوق 

بیمه کشاورزی ناشی از بهبود فرآیند هوشمند سازی می باشد.همچنین فاصله زمانی وقوع تا تائید خسارت و فاصله ی زمانی تائید 

 .داخت غرامت بدلیل استفاده از سامانه جامع بیمه کشاورزی به طور چشمگیری کاهش یافته استخسارت تا پر

 دستاوردهای صندوق بیمه کشاورزی در بازه زمانی مورد مطالعه -6-4

 تسهیل و روان سازی فرآیندهای صندوق

صدور بیمه نامه در محل ، بدون نیاز به مراجعه با توجه به استفاده از فناوری از جمله موبایل و کامپیوتر..بصورت بر خط امکان 

حضوری مشتریان به دفاتر خدمات بیمه ای و یا شعب بانک کشاورزی امکان پذیر می باشد.ثبت خسارت توسط خود بیمه گذاران و 

تسهیل و روان با پیامک و .... در سامانه جامع بیمه کشاورزی و عدم نیاز به حضور بیمه گذار جهت تکمیل فرمهای فیزیکی سبب 

 سازی پرداخت غرامت شده است.

 دستیابی به اهداف طرح تکریم ارباب رجوع و تامین رضایت ذینفعان

با عنایت به عدم حضور بیمه گذار به شعب بانک و شرکتهای خدمات بیمه ای و همچنین تسریع در صدور بیمه نامه و ارزیابی 

 یم ارباب رجوع و تأمین رضایت آنها شده است.خسارت و در پی آن پرداخت به موقع غرامت، سبب تکر

 افزایش دقت و کاهش خطای انسانی در محاسبات مربوط به حق بیمه، غرامت و دیگر موارد مالی

با توجه به هوشمند شدن سامانه جامع و کنترل اعداد و ارقام احتمال بروز خطای محاسباتی به حداقل رسیده )صدور بیمه نامه و 

 ارزیابی خسارت (

 شفافیت و اعتبار آفرینی آمار و اطالعات

آمار ارائه شده توسط سامانه به علت عدم امکان تهیه و تدوین دستی و با توجه به اینکه به طور کامل توسط یک سیستم هوشمند از 

 یک سرور مرکزی تهیه می گردد کامال قابل استناد می باشد.

 اطالعاتی مناسب دستیابی به بانک اطالعات یکپارچه و ایجاد زیرساخت

یونیک بودن سامانه جامع بیمه کشاورزی و ارتباط آن با چند زیر سامانه دیگر سبب شده است که یک بانک اطالعاتی فوق العاده 

 دقیق در اختیار کاربران و مدیران قرار گیرد.
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 کاهش زمان مورد نیاز جهت اخذ تصمیمات کالن و استراتژیک

دقیق و  اخذ آمار و اطالعات بر خط ، امکان تصمیم گیری های کالن و استراتژیک و به موقع برای با توجه به وجود بانک اطالعاتی 

  .مدیران ارشد صندوق بیمه فراهم شده است

 دستیابی به اهداف و نیازمندی های دولت الکترونیک

خدمات به مشتریان طراحی شده  بستر کامال هوشمند و برخط سامانه جامع در راستای اجرای اهداف دولت الکترونیک در ارائه

 است.

 نظارت و بازرسی فرآیندها و روال های جاری

با توجه به اتصال سامانه جامع به صورت برخط با سایر سامانه ها همانند هواشناسی ثبت احوال ، ثبت اسناد و امالک ، سازمان 

مزارع و باغات امکان نظارت و بازرسی را در هر جغرافیایی کشوری و.... و همچنین ایجاد بستری مناسب برای پایش فنولوژی 

 مرحله ای از صدور تا ارزیابی و پرداخت غرامت به صورت بر خط برای ناظرین و بازرسین فراهم نموده است.
 اصالح و بازنگری فرآیندهای ناکارآمد گذشته با استفاده از هوشمندسازی و پیاده سازی سامانه جامع بیمه کشاورزی-7-4

  عدم نیاز به ارسال مدارک و مستندات فیزیکی 

 کاهش شدید حجم بایگانی مدارک در صندوق بیمه و واحدهای مربوطه استانی 

 نگهداری اسناد بصورت دیجیتال برای مدت زمان نامحدود 

 کاهش زمان صدور بیمه نامه و ارزیابی خسارت 

 تولی در حداقل زمانتهیه آمار و اطالعات و ارسال به سایر سازمانها و ارگانهای م 

 کاهش بروکراسی اداری و رضایتمندی مشتریان 

 تسریع در پرداخت کارمزد کارگزاری عوامل اجرایی بیمه کشاورزی 

 کاهش شدید مغایرت های مالی 

 و پیشنهادات نتیجه گیری-5

لیدکنندگان بخش کشاورزی همانگونه که ذکر گردید بیمه کشاورزی نقش مهم و تاثیرگذاری را در حمایت اصولی و هدفمند از تو

بعهده دارد. در همین راستا صندوق بیمه کشاورزی در سالهای اخیر همگام با صنعت بیمه کشور، استفاده از فناوریهای نوین در 

توسعه خدمات بیمه کشاورزی را در دستور کار خود قرار داده است و با اجرای هوشمندسازی عملیات بیمه کشاورزی ضمن اصالح 

ی فرآیندهای ناکارآمد قبلی،توانسته جایگاه عملکردی خود را طبق شاخصهای جهانی ارتقا بخشد.همچنین اجرای و بازنگر

هوشمندسازی عملیات بیمه کشاورزی دستاوردهای زیادی مانند تسریع در صدور بیمه نامه ها، ارزیابی خسارت، کاهش بوروکراسی 

طای انسانی،تهیه دقیق و بر خط آمار و اطالعات و گزارش های مربوطه ، اداری، رضایت مندی مشتریان، افزایش دقت و کاهش خ
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افزایش کنترل و نظارت و در نهایت ارتقا کیفیت خدمات را به همراه داشته است. بنابراین پیشنهاد می گردد با توجه به قابلیت های 

 سامانه جامع موارد ذیل توسط صندوق بیمه کشاورزی پیگیری گردد:

 ه سازی سامانه بودجه ریزی مبتنی بر عملکردایجاد و پیاد 

 پیاده سازی سامانه جامع نظام ارزیابی عملکرد 

 ایجاد میز داده کاوی به منظور تجزیه و تحلیل داده های موجود در سامانه در جهت افزایش مطلوبیت خدمات 

 امکان استفاده سازمانهای متولی بخش کشاورزی از اطالعات موجود در سامانه 

 وردن زمینه الزم برای ارتباط سامانه جامع با سامانه های صنعت بیمه کشور به منظور تبادل اطالعاتفراهم آ 
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