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 تعاليبسمه
 

  

 نکات برجسته  *   
 

 های علمی را به منظور تهیه مواد غذایی گیری از روشرشد جمعیت جوامع و باال رفتن سطح زندگی، ضرورت بهره

 .کندتر ایجاب میکیفیتبیشتر و با 

 ها و اقدامات اساسی های نوین از جمله فناوری فضایی در بخش کشاورزی یکی از برنامهاستفاده و توسعه فناوری

 های پیش مورد پیگیری قرار گرفته است.است که در وزارت جهاد کشاورزی از سال

  ،زمان مدیریت و پژوهشگاه فضایی کشور و سابراساس تفاهم نامه سه جانبه فیمابین وزارت جهادکشاورزی

 پایلوت به های در استان، کلزا و شلتوک و، جبرآورد سطح زیرکشت محصوالت گندم ریزی، اجرای پروژهبرنامه

 زیر سطح برآورد برای الزم اقدامات آمده عملهب تفاهم طی مجدداٌ شده انجام ریزیعمل آمد و براساس برنامه

حت کشت محصوالت یاد شده توسط ت اصلی هایاستان در شلتوک و کلزا جو، گندم، محصول، چهار کشت

 .استپژوهشگاه فضایی و همکاری وزارت جهادکشاورزی در حال اجرا 

  هدف اصلی از اجرای طرح پایش محصوالت کشاورزی برآورد سطح زیرکشت در مرحله اول و تخمین تولید و

 شناسیکار و فنی توان کارگیری به طریق از مدلسازی و ایماهوارهعملکرد محصوالت با استفاده از تلفیق تصاویر 

 باشد.    می المللی بین هایهمکاری از حاصل تجربیات کنار در کشور داخل

 شنق کشاورزی بخش در گذاریسیاست و ریزیآگاهی به موقع از آمار صحیح مورد نیاز عالوه بر کمک به برنامه 

 .داشت خواهد بحرانی و حساس مواقع در گیریتصمیم زمان در توجهی شایان

 

 

 

 و طرح مسئله مقدمه*

ها و اقدامات اساسي است هاي نوين از جمله فناوري فضايي در بخش کشاورزي يکي از برنامهاستفاده و توسعه فناوري   

توجه به اهميت اطالع از هاي پيش مورد پيگيري قرار گرفته است. در اين راستا با که در وزارت جهاد کشاورزي از سال

هاي مختلفي به منظور اي پروژهميزان سطح زيرکشت و توليد محصوالت زراعي و همچنين توان بالقوه تصاوير ماهواره

برآورد سطح زيرکشت محصوالت استراتژيک کشاورزي با همکاري بخش خصوصي، دانشگاه، سازمان فضايي کشور، سازمان 

يکي از داليلي که تاکنون استفاده  گذشته به اجرا در آمده است، اما اي طي سنواتمنطقه خواربار کشاورزي )فائو( در سطح

اي نتوانسته است به عنوان يک روش جاري براي توليد آمار کشاورزي مورد استفاده قرار از روش پردازش تصاوير ماهواره

اي پروژه و از سوي ديگر، عدم استمرار و تداوم گيرد؛ از يک سو به دليل سطح توقعات و انتظار رفع تمامي مشکالت با اجر

 در سالپايش محصوالت کشاورزي بيان ديگر با اجراي پروژه باشد. به پيوسته اجراي آن حداقل طي سه سال زراعي مي

پايه و مغايرت آمارهاي توليد شده با شرايط واقعي که ناشي از الگوي کشت و بروز خطاهاي حاصل از پردازش و  زراعي

ي ريزي الزم براباشد اين موضوع سبب عدم اعتماد به نتايج و در نتيجه فقدان برنامهاي ميبندي تصاوير ماهواره طبقه

 گردد.تکرار اجراي پروژه با هدف شناسايي منابع خطا و رفع آن مي

کشاورزي مصمم هاي گذشته وزارت جهاد هاي کارشناسي و کسب تجربيات حاصل از اجراي پروژهدر اين راستا با بررسي

ريزي و اجراي پروژه برآورد سطح زيرکشت و توليد محصوالت کشاورزي در دومين سال پياپي با همکاري پژوهشگاه به برنامه

 اهلل با تکرار پذيري اجراي پروژه امکانءشا ده است که انان مديريت و برنامه ريزي کشور شفضايي کشور و با حمايت سازم
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زشي، افزايش دقت نتايج و همچنين توسعه کاربرد و بهره مندي از آن، هم از منظر افزايش تعداد هاي پرداالگوريتم يارتقا

 . شودها فراهم محصوالت و هم افزايش تعداد استان

اهوارهزي با استفاده از تصاوير مطرح سامانه پايش محصوالت کشاوردر همين راستا و براي تحليل و بررسي بيشتر وضعيت 

 1یکشاورزکریم احمدی، ریاست مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد آقای دکتر اي با مصاحبه اي

 شود.مي ارائه پژوهش اين در آن هايبخش که مهمترين شده انجام

 یمحصوالت کشاورز شیطرح سامانه پاضرورت و اهمیت *
 

وضعيت آتي ميزان سطح زير کشت و توليد دسترسي سريع به آمار و اطالعات متقن از وضعيت جاري و پيش بيني   

ها نوين مرتبط در ها و فناوريکارگيري ابزارها، روشه خصوص محصوالت استراتژيک، مستلزم بهمحصوالت کشاورزي، ب

هاي تشويقي و بازدارنده است که کنار برخي اقدامات توسعه زيرساخت و اصالح قوانين و مقرارت به منظور اجراي سياست

   .استکارگيري از فناوري، اجرا و پياده سازي سامانه پايش محصوالت کشاورزي از اهميت بااليي برخوردار  در بخش به

 یمحصوالت کشاورز شیسامانه پاهدف از اجرای طرح *

هدف اصلي از اجراي طرح پايش محصوالت کشاورزي برآورد سطح زيرکشت در مرحله اول و تخمين توليد و عملکرد   

اي و مدلسازي از طريق به کارگيري توان فني و کارشناسي داخل کشور در استفاده از تلفيق تصاوير ماهوارهمحصوالت با 

 .     استهاي بين المللي کنار تجربيات حاصل از همکاري

 یمحصوالت کشاورز شیطرح سامانه پانحوه اجرای *

يزي، راه فضايي کشور و سازمان مديريت و برنامهبراساس تفاهم نامه سه جانبه فيمابين وزارت جهادکشاورزي، پژوهشگ  

پايلوت به عمل آمد و براساس  هاي در استان ، کلزا و شلتوکجو ،گندماجراي پروژه برآورد سطح زيرکشت محصوالت 

برآورد سطح زير کشت چهار محصول، گندم، جو، دامات الزم براي عمل آمده اقه ب ريزي انجام شده مجدداٌ طي تفاهمبرنامه

هاي اصلي تحت کشت محصوالت ياد شده توسط پژوهشگاه فضايي و همکاري وزارت جهادکشاورزي کلزا و شلتوک در استان

 .استدر حال اجرا 

 یاماهواره ریبا استفاده از تصاو یمحصوالت کشاورز شیطرح سامانه پامزایای  *

 هنگام آمار سطح زير کشت است.ه دسترسي سريع و ب

 یمحصوالت کشاورز شیطرح سامانه پاها و محصوالت استان*

 .هاي اصلي تحت کشت محصوالت ياد شده استاستانچهار محصول، گندم، جو، کلزا و شلتوک در 

 ها و مراکزی در استانمحصوالت کشاورز شیطرح سامانه پامسئولیت اجرای *

دور، در پژوهشگاه فضايي کشور انجام خواهد اجراي اصلي پروژه با توجه به حضور متخصصين و کارشناسان سنجش از  

هاي زميني پايه و اساس مطالعات و اجراي پروژه است لذا با شد ولي از آنجا که بازديدهاي ميداني و جمع آوري داده

هماهنگي و همکاري کارشناسان مقيم در مراکز جهاد کشاورزي که شناخت از منطقه تحت سرپرستي دارند اين اقدام 

 پذيرفت. صورت خواهد

 یمحصوالت کشاورز شیطرح سامانه پامیزان هزینه اجرای *

تامين هزينه مالي اجراي طرح توسط اين سازمان و در قالب  کشور برنامه و بودجهسازمان با توجه به حمايت و مشارکت  

 اعتبارات تخصيص يافته به پژوهشگاه فضايي انجام خواهد شد.

                                                           
 انجام شده است.  22/07/1399 خيتاراين مصاحبه در  -1
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 یاماهواره ریبا استفاده از تصاو یمحصوالت کشاورز شیطرح سامانه پاارتباط *

اي و پردازش تصاوير در روش پيشنهادي به منظور پايش محصوالت کشاورزي استفاده از سري زماني تصاوير ماهواره 

 منطبق با مراحل رشد گياه و امکان تشخيص و تميز آن اساس کار در طرح ايجاد سامانه پايش محصوالت کشاورزي است.
 

 نقش )سازمان فضایی( فناوری فضایی در این طرح*

هاي سنجش از سازمان فضايي کشور با توجه به وظايف حاکميتي خود در خصوص برنامه ريزي ساخت و پرتاب ماهواره 

دور و تامين تصاوير مناسب جهت پايش بخش کشاورزي در موضوعات مختلف مانند تعيين نياز آبي محصوالت، کنترل و 

تواند نقش شايسته و بسزايي داشته باشد اگرچه در اين خصوص بيماري و همچنين رصد تغييرات کاربري مي پايش آفات و

 طوره اي که امکان دسترسي آن ببه منظور برآورد سطح خسارت ناشي از سيل يا سرمازدگي به کمک تصاوير ماهواره

 انجام شده است. اقداماتي ه باشد تاکنون توسط سازمان مذکور و واحدهاي وابسترايگان فراهم مي

 در بخش کشاورزی یمحصوالت کشاورز شیطرح سامانه پامیزان تاثیر * 

گذاري در بخش کشاورزي نقش شايان ريزي و سياستآگاهي به موقع از آمار صحيح مورد نياز عالوه بر کمک به برنامه

 گيري در مواقع حساس و بحراني خواهد داشت.توجهي در زمان تصميم

 یمحصوالت کشاورز شیطرح سامانه پا برنامه عملیاتی*

ا ها در سطح شهرستان، ابتدهاي پيشين و با هدف افزايش دقت نتايج و ارائه خروجيبا بررسي نتايج حاصل از اجراي پروژه 

هاي ش پردازشطور مرتب و مطابق با دوره تصوير برداري دانلود و پيه اي ببراساس تقويم زراعي محصوالت، تصاوير ماهواره

عمل خواهد ه هاي زميني توسط کارشناسان بآماده سازي انجام و اقدامات الزم براي همکاري و جمع آوري داده برايالزم 

ها متناسب با تفاوت در طول دوره کشت و زمان رسيدگي محصول در مناطق آمد و در نتيجه پردازش و کنترل خروجي

 مختلف برآوردهاي آماري در اختيار وزارت جهاد کشاورزي و ذينفعان قرار خواهد گرفت.

 جمع بندی*

ر تهاي علمي را به منظور تهيه مواد غذايي بيشگيري از روشرشد جمعيت جوامع و باال رفتن سطح زندگي، ضرورت بهره  

استفاده از  ها عالوه بر ايجاد و افزايش مواد غذايي بايد ساده و راحت باشند.کند. اين روشتر را ايجاب ميو با کيفيت

هاي توليد، آثار چشمگيري بر حفظ منابع طبيعي هاي جديد در بخش کشاورزي عالوه بر کاهش هزينهها و تکنيکروش

کاشت، داشت و برداشت استفاده  مراحل همه در وسيع طوره ب کشاورزي بخش رد توانمي که هادارد. از جمله اين تکنيک

 درباره اطالعات آوري جمع براي که ايماهواره اولين .است GIS اي وکرد، سنجش از راه دور و استفاده از تصاوير ماهواره

 از سنجش فعاليت ايران در. شد پرتاب فضا به ميالدي 1972 سال در که بود «لندست» ماهواره شد، طراحي زمين منابع

هاي گيرنده زميني به صورت طرح ماهواره در سازمان برنامه و بودجه وقت شروع و يکي از اولين ايستگاه 1354 سال از دور

 در مردآباد کرج ساخته شد.

 ايماهوارههاي نوين گيري اطالعات سطح زير کشت محصوالت استراتژيک بر اساس تلفيقي از فناوريسامانه اندازه  

هاي اطالعات جغرافيايي، فناوري انتقال اطالعات و امور مربوط به شناخت و مدل سازي سنجش از دور، توسعه سيستم

با اجراي اين پروژه سطح زير کشت محصوالت کشاورزي اندازه گيري  فرايند توليد محصوالت کشاورزي طراحي شده است.

اي مربوط به روزه 10هاي گيرد و نقشهانتهاي فصل مورد پايش قرار مي شده و رشد و توليد اين محصول از ابتدا تا

 هاي توليد محصوالت مورد مطالعه توليد خواهد شد.شاخص

بيني ارزيابي خسارات در مزارع برنج و کنترل آفات با استفاده از ها تضمين توليد برنج و پيشبا استفاده از اين سامانه

توان براي برآورد هاي سنجش از دور مياز روش دور به راحتي امکان پذير خواهد بود.هاي سنجش از فناوري ماهواره

هاي هرز در مزرعه استفاده کرد. مراحل مختلف رشد گياه شامل هاي گياهي و ميزان گسترش علفها و نوع بيماريخسارت
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و زمان برداشت با استفاده از اين روش  دهي، رسيدگي فيزيولوژيکدهي، دانهدهي، گلدهي، ساقهاي، پنجهمراحل گياهچه

 راحتي قابل پيگيري است.ه ب
 

   

 


