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چکیده
در این پژوهش ،بهمنظور شناسایی و تفکیک اراضی زیرکشت محصوالت غالب در ناحیه لنجانات در استان
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صفحات147-169 :

اصفهان از تصاویر چند زمانه سنجنده  ،OLIماهواره لندست ،8مربوط به تاریخهای  29فروردین 16 ،تیر و2
شهریور سال  1395استفاده شد و با بهرهگیری از روش طبقهبندی حداکثر احتمال و شاخص نرمال شده
نقشه الگوی کشت محصوالت این منطقه نگاشته شد .جهت بررسی صحت نتایج ،نقشههای تولید شده با
دادههای مرجع مورد بررسی قرار گرفت .ضریب کاپا و صحت کلی در روش حداکثر احتمال به ترتیب  0/88و
 90درصد و در روش استفاده از شاخص  ،NDVIبهترتیب  0/90و  93درصد برآورد گردید .همچنین ،از آمار
سازمان جهاد کشاورزی استان در سال زراعی  1394-95برای ارزیابی نتایج استفاده شد .نتایج نشان داد که
سطح زیر کشت گندم و جو ،برنج ،و سیبزمینی و علوفه در روش حداکثر احتمال ،درمقایسه با آمار جهاد
کشاورزی بهترتیب خطایی برابر با  18/6 ،10/2و  1/8درصد داشت ،اما استفاده از شاخص  ،NDVIبهعنوان
بهترین روش برآورد سطح زیر کشت در این ناحیه ،در مقایسه با آمار جهاد کشاورزی بهترتیب دارای خطایی
برابر با  6/5 ،6/6و  3/2درصد بوده که نشاندهندهی کارایی مناسب شاخصهای گیاهی در برآورد سطح
زیرکشت محصوالت با توجه به فنولوژی آنها مشخص شد .بررسی نقشه کاربری اراضی و الگویکشت این
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تفاضل پوشش گیاهی ( )NDVIمحصوالت زراعی در دوران متفاوت رشد و با توجه به تقویم زراعی آنها،

ناحیه نشاندهنده تمرکز اراضی زراعی با نیاز آبی باال و همچنین صنایع آببر در مجاورت رودخانه زایندهرود
بوده است که لزوم تحلیل فضایی کاربریهای اراضی این منطقه را نمایان ساخته است.

 .1نویسنده مسئول :تهران ،خیابان شهید مفتح جنوبی ،نرسیده به دروازهدولت ،پالك  ،49کدپستی.1571914911:
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کلیدواژگان :الگوی کشت ،تصاویر ماهوارهای لندست  ،8حداکثر احتمال ،شاخص  ،NDVIلنجانات.
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مقدمه
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)land use and land cover (LULC

1
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کشاورزی نقش کلیدی در توانمندسازی دولت برای رسیدن به خودکفایی غذایی و حفظ آن دارد .رشد پایدار
کشاورزی بهطور قابل مالحظهای به فرایند تحول آن بستگی داشته که به نوبه خود با تغییر در الگوهای کشت
مرتبط می باشد ( .)Pattanaik & Mohanty, 2017: 121افزایش جمعیت و بالیای طبیعی مانند خشکسالی،
سیل و غیره ،بر مناطقکشاورزی تأثیر گذاشته و به طور مداوم باعث تغییر الگوی کشت و آمار مربوط به آن
شده است ( .)Kumar & Jeganathan, 2017: 485اطالعات دقیق در مورد کاربری اراضی و پوشش زمین،1
برای تصمیمگیریهای سیاسی به ویژه برای مدیریت فعالیتهای زمین و منابع آب در حوضههای بزرگ
رودخانهای در سراسر جهان بسیار مهم است (.)Akhtar et al., 2017: 48
رایجترین و پیچیدهترین فعالیت بشر سازماندهی محیططبیعی و ایجاد محیطجغرافیایی است .ساماندهی نظام
فضایی درگرو شناخت آرایش فضایی پدیدههاست .بررسی نحوه پراکندگی پدیدهها و ساز وکارهای حاکم بر آن
بهمنظور ساماندهی بهینه سازمان فضایی صورت میگیرد (احمدیپور و همکاران .)1393 ،بنابراین پراکندگی
پدیدهها و مطالعه آن ،از اصول و بنیانهای علم جغرافیا بهشمار میآید .درك مکانی -فضایی پدیدهها و طریقهی
استقرار و مکانگزینی آنان ،وابسته به درك قانونمندیهای مختلف در پیدایش این پراکندگیهاست .بهعبارت
دیگر ،پراکندگیهای صورتبندی در هر مکان ،معلولی از نظامهای مختلف مکانی -فضایی ،اجتماعی ،اقتصادی و
حتی سیاسی و اداری آن قلمرو محسوب میشوند (ضیائیان و همکاران .)48 :1388 ،الگویکشت بهعنوان یک
پدیده جغرافیایی حاصل نتیجه کنش متقابل انسان و محیط طبیعی است که منجر به شکلگیری چشمانداز
جغرافیایی میشود .بنابراین ضروری است که با توجه به قانونمندیهای موجود ،برای رفع کاستیهای اطالعاتی
اقدام شود و تا حد امکان ،آمار و دادههای توصیفی و ابزاری جامعتری در خصوص پراکندگی محصوالت و سطوح
زیر کشت تهیه گردد.
برآورد سطح زیر کشت محصوالت مختلف کشاورزی معموالً از سه طریق تخمین کارشناسی ،برآورد از طریق
فهرستبرداری و استفاده از فنآوریهای جدید (از جمله سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی) انجام
میگیرد .دقت روش تخمین کارشناسی بسیار اندك است و نمیتوان نتایج آن را در تصمیمگیریهای مهم
کشور بهکار گرفت .در روش برآورد از طریق فهرستبرداری ،هرچند سطح زیرکشت محصول تخمین زده می-
شود ،اما پراکندگی آنرا نشان نخواهد داد ،ضمن اینکه هزینه باالی نیروی انسانی عامل مهم و محدودکننده
این روش است .در ایران به دست آوردن آمار مربوط به کشاورزی ،بیشتر از طریق کارشناسی و روشهای
سنتی صورت میپذیرد .بررسیها نشان داده است که این روشها دارای خطاهای زیادی است (ضیائیان و
همکاران .)46 :1388 ،در حالیکه استفاده از فنآوریهای جدید و تصاویر ماهوارهای یک روش برای تخمین
سطح زیرکشت اراضی کشاورزی محسوب میشود که در سالهای اخیر اهمیت باالیی پیدا نموده است (Li et
) .al.2011: 142دادههای سنجشاز دور و  GISفرصتهای مناسبی را جهت تحلیل دادههای مکانی فراهم
میکند و دارای کاربردهای مناسبی برای بررسی پوشش اراضی و سطح زیرکشت و تغییرات آنها در زمینههای
محیطزیست ،جغرافیا و مدیریت شهری و روستایی میباشند (فالحتکار .)3-2 :1387 ،با استفاده از دادههای
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Normalized Difference Vegetation Index
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maximum likelihood classification
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ماهوارهای و مدلهای پیشرفته سنجش از دور ،این امر مهم با صرف زمان و هزینه کمتری نسبت به سایر
روشهای معمول قابل انجام است .مسلم است که عدم نیاز به مراجعهی مستمر به مزارع کشاورزی و انجام
پرسش و پاسخ باعث کاهش در هر دو مورد هزینه و زمان خواهد شد (علیپور و همکاران.)245 :1393 ،
تکنیکهای سنجش از دور به دلیل تناوب در اخذ تصاویر یک ناحیه ،تصویربرداری در طول موجهای مختلف در
یکزمان و در نهایت امکان پردازش و تفسیر سریع این اطالعات ،بهطور گسترده در تحلیلهای مختلف مربوط
به گیاهان مورد استفاده قرار میگیرند (علیپور و همکاران ،244 :1393 ،متکان و همکاران 67 :1388 ،و
عاشورلو و همکاران .)102 :1385 ،مطالعه مکانهای زیرکشت با استفاده از دادههای ماهوارهای موجود و تهیه
نقشه اراضی زیر کشت آن در هر سال میتواند دولت را در مدیریت بهینه این اراضی و برنامهریزی برای توزیع
محصوالت کمک کند (خداکرمی و سفیانیان.)216 :1391 ،
پژوهش حاضر با انگیزهی یافتن روشی سریع همراه با دقتی قابل قبول برای شناسایی و طبقهبندی سطح زیر
کشت اراضی کشاورزی حاشیهی زایندهرود در ناحیهی سنتی لنجانات با استفاده از فناوریهای جدید سنجش
از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی انجام شده است .ناحیه لنجانات یکی از آبادترین و حاصلخیزترین مراکز
مهم کشاورزی استان اصفهان و کشور است که بهعلت همجواری با زایندهرود ،قسمت عمده اراضی آن از
گذشتههای دور به کشت برنج اختصاص داشته ولیکن درسالهای اخیر بهدلیل کاهش بارشها ،برداشتهای
بیرویه آب و تغییر اقلیم همراه با افزایش روزافزون جمعیت ،سبب پایین آمدن سطح سفره آبهای زیرزمینی و
کاهش جریان های سطحی شده و این ناحیه را با بحران دائمی مواجه ساخته که پیامدهای زیستمحیطی،
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی به دنبال داشته است .بنابراین نواحی روستایی لنجانات به عنوان یک ناحیه
روستایی با اقتصاد و ساختار اجتماعی مبتنی بر کشاورزی بهخصوص کشت برنج ،که طی سالیان و قرنهای
متمادی ،حیات اقتصادی و اجتماعی پررونق و باروری را در رابطهای تنگاتنگ با شریان حیاتی زایندهرود و
اراضی حاصلخیز آبرفت آن آزموده است ،تحت تأثیر بحران آب قرار گرفته و عواقب ناگواری بر کل جامعه و
اقتصاد تحمیل کرده است بهطوریکه در سالهای اخیر وخامت اوضاع معیشتی و سکونتگاهی جوامع
روستاهایی بسیاری را در این ناحیه مالحظه نمودهایم .با توجه بهشرایط موجود و بحران آب در این منطقه و
نیاز آبی باالی برنج به عنوان کشت غالب ،برنامهریزی دقیق در زمینه ساماندهی الگوی کشت یا تدوین الگوی
کشت بهینهی متناسب با ظرفیتها و قابلیتهای منابع تولیدی منطقه لنجانات برای جایگزین شدن کشت برنج
بیش از پیش احساس میشود .آگاهی از وضعیت کاربری اراضی و سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی در این
ناحیه ،بهعنوان اولین گام در ساماندهی الگوی کشت و مدیریت بهینه اراضی مطرح میشود .بنابراین هدف از
نگارش این مقاله ،طبقهبندی پوشش اراضی ،تعیین سطحزیرکشت و تفکیک محصوالت مختلف کشاورزی با
سرعت باال و دقت مناسب با استفاده از تحلیل تصاویر چند زمانه ماهوارهای لندست با دو روش طبقهبندی
حداکثر احتمال 1و استفاده از شاخص گیاهی  2 NDVIاست.
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در راستای هدف موردنظر این پژوهش ،مطالعاتی در زمینهی استفاده از سری زمانی تصاویر ماهوارهای برای
تهیه نقشههای کاربری اراضی و سطح زیرکشت محصوالت کشاورزی در کشورهای مختلف دنیا و ازجمله ایران
انجام شده است که درادامه به نتایج تعدادی از آنها اشاره میگردد :در پژوهشی توسط ،)2003( Sawasawa
سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی و از جمله برنج در منطقهای در نظام آباد ایالت آندراپراش هند ،بااستفاده
از تلفیق سنجش از دور و  GISو پارامترهای مدیریت برآورد شد .در این مطالعه با استفاده از تصاویر ماهواره
 IRSبا تفکیک مکانی 23متر و تصویر پانکروماتیک ( )PANماهواره مذکور با تفکیک مکانی  6متر و همچنین
تصاویر سری زمانی ماهواره اسپات اقدام به آنالیز و تفسیر دادههای ماهوارهای گردید .با استفاده از برداشتهای
زمینی و نقشههای مختلف از منطقه و باتوجه به مراحل فنولوژیکی محصوالت و استفاده از شاخصهای گیاهی
مانند  NDVIسطح زیر کشت برنجزارهای منطقه برآورد شد .در پژوهشی که توسط  Wardlowو همکارانش
( )2006انجام شد ،بهبررسی روند زمانی دادههای شاخصهای گیاهی برای طبقهبندی مزارع بزرگ کشاورزی
شامل یونجه ،ذرت ،سویا و گندم با استفاده از 12تصویر  MODISبا قدرت تفکیک250متر پرداخته و با توجه
به روندهای زمانی متفاوت ،شاخصهای  NDVIو  EVIکالسهای مختلف را از هم تفکیک کردند .نتایج
نشان داد که تفکیکپذیری غالت در دوره بلوغ محصوالت ،نسبت به دورهی رشد آنها چشمگیرتر میباشد .در
مطالعه انجام شده توسط  Koppeو همکاران ( )2010که بر روی سطح زیرکشت گندم در فصول رشد گیاه در
بازه زمانی  2ساله ( )2006-2005انجام شد ،پارامترهای رشد گندم شامل میزان بایومس ،میزان نیتروژن گیاه و
ارتفاع بایومس در سطوح مختلف رشد اندازهگیری شد .در پژوهش دیگری Yusoff ،و همکارانش (،)2017
کاربرد تصاویر ماهوارهای به منظور نظارت بر نخلستانهای رها شده در مالزی بهروش نیمه اتوماتیک را مورد
بررسی قرار دادند .در این پژوهش از تصاویرماهوارهای  SPOT-6با قدرت تفکیک مکانی باال و تصاویر چند
زمانه ماهواره  Landsatسنجنده  ،OLIبهمنظور توسعه فنولوژی مکانهای رها شده استفاده گردید .نتایج نشان
داد که اندازهگیریهای همگن حاصل از تصاویر  SPOTنقش مهمتری را نسبت به ویژگیهای فنولوژیک گیاهی
استخراج شده تصاویر لندست برای شناسایی نخلستانهای رهاشده بازی میکند .با پیشرفت طبقهبندی شی-
گرا ،نظارت بر ناحیه رهاشده میتواند به صورت نیمهاتوماتیک با دقت  92±1٪انجام شود.
در داخل کشور نیز مطالعاتی برای برآورد س طح زیر کشت محصوالت کشاورزی از جمله غالت و برنج انجام
گرفته است .در پژوهشی برای تعیین سطح زیرکشت شالیزارهای حاشیه زایندهرود در منطقهی لنجان ،خواجه-
الدین و پورمنافی( )1386از دادههایرقومی ماهواره  IRS-1Dهند(سنجندههای PAN ،LISS IIIو سری
زمانی )WiFSاستفاده نمودند .آنها با استفاده از روشهای حداکثر احتمال و حداقل فاصله از میانگین و هم-
چنین شاخص آب مساحت زیرکشت شالیزارها را تعیین نموده و اعالم کردند که بهترین زمان برای تعیین
سطح زیرکشت برنج زمانی است که مزارع برنج پرآب و همچنین دارای  LAIباالیی است .درمطالعهی دیگری
سلیمی و کاظمی ( )1387سطح زیر کشت برنج در شهرستان مرودشت را با استفاده از دو سری زمانی تصاویر
 LISS IIIاز ماهواره  IRSP6با استفاده از الگوریتم حداکثر احتمال و شاخصهای  NDVIو  SAVIتعیین
کردند .احمد پور و همکاران ( )1393میزان کارآیی سه روش رایج طبقهبندی نظارتشده دادههای ماهوارهای
(روش حداقل فاصله از میانگین ،روش متوازی السطوح و روش حداکثر احتمال) در تشخیص گروههای گیاهی
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منطقه مورد مطالعه
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منطقه مورد مطالعه در این پژوهش بلوك لنجان معروف به لنجانات است که در ناحیهی جنوب غرب استان
اصفهان قرار دارد .بلوك لنجان ،بلوك یازدهم و بزرگترین بلوك اصفهان است و درهر دو طرف زایندهرود واقع
شده و رودخانه از میان آن میگذرد و برنجکاری اصفهان منحصر به این بلوك بوده است .بر اساس آخرین
تقسیمات کشوری درسال  ،93درمجموع شامل سه شهرستان کنونی فالورجان ،لنجان و مبارکه است .منطقه
موردنظر با مساحت  2634کیلومترمربع بین عرضهای جغرافیایی  35تا  36درجه عرض شمالی و طولهای
جغرافیایی  46تا  56درجه طول شرقی واقع شده است .از نظر شرایط آب و هوایی ،مشابه با دیگر بخشهای
مرکزی ایران از اقلیم خشک برخوردار میباشد .متوسط بارندگی سالیانه در این منطقه حدود  150میلیمتر
بوده که اغلب در فصل زمستان صورت میگیرد .جمعیت این ناحیه در سال  1395برابر با  663167نفر بوده
است که از این تعداد 527719 ،نفر در شهرها و  135447نفر در روستاها ساکن بودهاند (مرکز ملی آمار،
 .)1395این منطقه از نظر کاربریهای کشاورزی و شهری اهمیت بسیاری دارد و از مهمترین قطبهای تولید
کشاورزی در استان اصفهان و ایران محسوب میشود .طبق آمار آبان  ،1393تعداد کل واحدهای بهرهبرداری در
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روش تحقیق
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منطقهای از استان خراسان شمالی مقایسه کردند .دادهها شامل تصاویر ماهوارههای  IRS LISS IIIو
 Landsat ETM+بود و نتایج آنها نشان داد که در بین روشهای بکار برده شده ،روش حداکثر احتمال
بیشترین و روش متوازیالسطوح نیز کمترین میزان دقت را در طبقهبندی هر دو گروه دادههای ماهوارهای دارد.
عاشورلو و همکاران ( )1393تحقیقی را با هدف برآورد سطح زیرکشت گندم در دو شهرستان همدان و بهار با
استفاده از تصاویرماهوارهای  SPOTدر دو دوره زمانی رشد گیاه شامل اوج سبزینگی و رسیدن مزارع انجام
دادند .نتایج آنها نشان داد که با استخراج تقویم زراعی محصوالت مختلف کشاورزی ،نمونه برداری ،انتخاب
ماهواره و برنامهریزی منظم برای تصویربرداری ،امکان تعیین سطح زیر کشت گندم با دقت مناسب فراهم می-
گردد .در پژوهش دیگری پورغالم و رحیمزادگان ( )1394بهمنظور تعیین سطح زیر کشت گیاه جو در
شهرستان تربت حیدریه از تصاویر چند زمانه ماهواره لندست 8استفاده کردند .جهت شناسایی محصول در این
مطالعه ،شاخصهای گیاهی در طول دوره زمانی یکساله و همچنین شناسایی زمان اوج سبزینگی گیاه استفاده
شده است .نتایج بهدست آمده با آمارهای ارائه شده مربوط به سال زراعی مورد مطالعه  93-92توسط وزارت
جهادکشاورزی ،مورد مقایسه قرار گرفت که تفاوت با افزایش 14درصدی در برآورد مساحت زمینهای تحت
کشت جورا نشان میداد .در پژوهش مشابه فرزادمهر و تباکی ( )1396از تصاویر ماهوارهای لندست 8و روش-
های شاخصهای گیاهی و طبقهبندی نظارت شده ،در برآورد سطح زیر کشت محصول زعفران در شهرستان
تربت حیدریه استفاده نمودند .مساحت سطح زیرکشت زعفران در این مطالعه 19503/4572 ،هکتار برآورد
گردید که با توجه به آمار سازمان جهاد کشاورزی مبنی بر  22000هکتار سطح زیر کشت زعفران این
شهرستان در سال  ،1393میتوان بیان داشت که تصاویر ماهواره ای لندست  8از قابلیت باالیی برای تفکیک
سریع اراضی زعفران در منطقه و تعیین سطح زیر کشت با دقت نسبتاً مناسب در مقیاس منطقهای برخوردار
است.
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دادههای مورد استفاده

اطالعات مورد استفاده در این پژوهش شامل تصاویر ماهوارهای و اطالعات مربوط به مراحل فنولوژیکی
محصوالت کشاورزی منطقه ،به ویژه محصوالت عمده و تقویم زراعی آنها و تطابق تاریخی با سایر محصوالت
کشاورزی است .همچنین ،از آمارهای وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی  95-94جهت ارزیابی نتایج
استفاده شد .از نقشههای توپوگرافی ،1:50000تصاویر ماهوارهای گوگل ارث 1و نقاط کنترل زمینی برداشت
شده با  GPSاز فیلدهای منتخب برای شناسایی بهتر منطقه و ارزیابی تصاویر ماهوارهای نیز استفاده گردید .در
این تحقیق دادههای ماهوارهای شامل تصاویر ماهواره لندست  ،8سنجده  OLLمربوط به سال  2016است.
این تصاویر از طریق سایت  http://earthexplorer.usgs.govدانلود گردیده است و مربوط به مسیر ()Path
 164و ردیف ( 37 )Rowمیباشند.
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شکل( .)1ناحیه لنجانات بههمراه تصویر ماهوارهای رنگی کاذب ( 3=G ،4=Rو )2=B
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زمینه زراعی و باغی در این ناحیه درمجموع برابر با  26662واحد است که تعداد بهرهبرداری اراضی زراعی برابر
با  17921واحد و بهرهبرداری اراضیباغی  8741واحد بوده است (مرکز ملی آمار .)1395 ،این ناحیه دارای
131روستا است که تعداد 97روستا (74درصد) درمحدودهی  5کیلومتری درامتداد دو طرف رودخانه تجمع
یافتهاند .کشاورزی در این ناحیه به طور معمول در دو فصل زراعی تابستانه و زمستانه انجام میگیرد .کشت
تابستانه عمدت ًا شامل برنج و علوفه و کشت زمستانه به صورت غالب شامل گندم و جو میباشد (امامیحیدری و
همکاران .)1096 :1393 ،عالوه بر برنج ،گندم و جو که کشت غالب منطقه مورد مطالعه است ،سیبزمینی،
یونجه ،ذرتعلوفهای و سایر گیاهان علوفهای از دیگر محصوالت رایج در این ناحیه است .شکل( )1موقعیت
ناحیهی لنجانات را همراه با تصویر ماهواره لندست  8به نمایش گذاشته است.
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انتخاب زمان تصاویر ماهوارهای
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به دلیل تشابه طیفی بین محصوالت عمدهی منطقه نمیتوان از یک تصویر برای تفکیک و استخراج الگوی
کشت منطقه مورد مطالعه استفاده کرد .در صورتیکه تفاوت محسوس فنولوژیک بین گونهها وجود داشته باشد،
تفکیک گونهها مطلوبتر خواهد بود .بنابراین در این تحقیق برای استفاده از سری زمانی تصاویر ماهوارهای و
تعیین دامنه زمانی مناسب به منظور تهیهی تصاویر ،ابتدا با مراجعه به مراجع موجود (کتابها و سایتها) و نیز
با مراجعه به منطقه و با کمک کشاورزان و مالکاناراضی و همچنین بر اساس اطالعات دریافتی از سازمان جهاد
کشاورزی استان اصفهان ،به جمعآوری تقویم زراعی محصوالت مختلف منطقه اقدام شد .سپس بر اساس
اطالعات جمعآوریشده و مشخص شدن زمانکاشت ،اوج سبزینگی ،برداشت و شخم محصوالت مختلف ،این
اطالعات در پایگاه داده ذخیره گردید .سپس تجزیه و تحلیلهای الزم برای انتخاب محدوده زمانی مناسب
جهت تهیه تصاویر بر اساس محصوالت عمده منطقه مورد مطالعه (برنج ،گندم و جو ،علوفه و سیبزمینی)
انجام گرفت .باتوجه به هدف این مطالعه ،یعنی تهیه نقشه کاربری اراضی و تعیین الگوی کشت منطقه موردنظر
و نیز با توجه به تقویم زراعی منطقه و مراحل فنولوژی رشدِ محصوالت عمده ،از فروردین  1395تا شهریور
10 ،1395تصویر ماهوارهای لندست 8تهیه گردید .درجدول( )1تصاویر ماهوارهای مورد استفاده در این مطالعه
آمده است.
جدول ( .)1تصاویر ماهوارهای مورد استفاده از لندست  8سنجنده OLI
تصویر1

 13فروروردین 1395

 1آوریل 2016

تصویر* 2

 29فروردین 1395

 17آوریل 2016

تصویر3

 14اردیبهشت 1395

 3می 2016

تصویر4

 30اردیبهشت 1395

 19می 2016

تصویر5

 15خرداد 1385

 4ژوئن 2016

تصویر6

 31خرداد 1395

 20ژوئن 2016

تصویر* 7

 16تیر 1395

 6جوالی 2016

تصویر8

 1مرداد 1395

 22جوالی 2016

تصویر9

 17مرداد 1395

 7آگوست 2016

تصویر*10

 2شهریور 1395

 23آگوست 2016

* تصاویر ماهوارهای منتخب
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بهمنظور انتخاب بهترین تصاویر برای انجام عمل طبقهبندی از میان این10تصویر ،تصاویر زمانهای مختلف و
بازتابهای محصوالت مقایسه شد و با بررسی تقویم زراعی کشتهای عمده از میان تصاویر برداشت شده از
منطقه در نهایت از میان آنها سه سری زمانی  29فروردین (17آوریل) 16 ،تیر (6جوالی) و 2شهریور
(23آگوست) ،بهعنوان بهترین سریهای زمانی برای پردازش اصلی تشخیص داده شد .شکل ( )2تصاویر
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شماره تصویر

تاریخ شمسی

تاریخ میالدی
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منتخب از منطقه مورد مطالعه را نشان میدهد .در ادامه به فرآیندی که منجر به انتخاب این سه تصویر به
عنوان بهترین تصاویر انجامید ،اشاره خواهد شد.

( 4=G ،5=Rو )3=B
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برای جداسازی گندم و جو از سایر محصوالت ،از تصویر  29فروردین و  16تیر استفاده شد .در تاریخ 29
فروردین ،گندم و جو دورهی رشد خود را گذراندهاند و دورهی بلوغ خود را سپری میکنند و در اوج سبزینگی و
بازتاب هستند ،ذرتعلوفهای ،یونجه و سیبزمینی که زمان کاشت آنها اواخر زمستان و اوایل بهار می باشد ،در
این زمان درحال گذراندن مراحل اولیه رشد است و از نظر بازتاب تصویربرداری ،بازتابِ خاك غلبه دارد و مانند
گندم و جو بصورت سبز یکنواخت دیده نمیشود .شالیزارهای برنج در مرحله شخم و آمادهسازی قرار دارند.
درتصویر 16تیر ،گندم و جو زردرنگ هستند و یا برداشت شدهاند و باتوجه به تصویر اول میتوان این دو
محصول را از سایر محصوالت تفکیک نمود .نتایج تحقیق عاشورلو و همکاران ( )1393نیز نشان داد که
تفکیکپذیری غالت در دورهی بلوغ محصوالت نسبت به دورهی رشد محصوالت چشمگیرتر میباشد و برای
تفکیک گندم به دو سری تصویر ماهوارهای (مرحله اول ،سبز بودن مزارع گندم و مرحله دوم ،زمان زرد بودن
مزارع گندم ) نیاز است.
همچنین در تصویر دوم ذرتعلوفهای ،یونجه و سیبزمینی بهدلیل طوالنی بودن دوره رشد در این تصویر سبز
رنگ است .در این منطقه ،سیبزمینی از اول اسفند تا آخر اسفند ماه کشت میشود و زمان برداشت آن از نیمه
خرداد تا آخر تیر ماه است .بنابراین از نظر باز تاب در تصویر اول در حال گذراندن مراحل اولیه رشد است و
بازتاب خاك غلبه دارد و مانند گندم و جو بهصورت یکنواخت دیده نمیشود و در تصویر دوم نیز بهدلیل
طوالنی بودن دوره رشد ،بهرنگ سبز است .همچنین یونجه در کشت بهاره از اواخر فروردین تا اواخر اردیبهشت
کشت میشود و می توان از همان سال برداشت را شروع کرد .زمان برداشت از نیمه دوم اردیبهشت است و تا
مهرماه ادامه دارد .بنابراین در تصویر اول مانند اوج سبزینگی گندم و جو نیست و این گیاه در مرحله رشد و
نمو اولیه بوده و مزرعه تیره است و در تصویر دوم مراحل رویشی را طی کرده است و یونجه سبز است .در این
تصویر گندم و جو به رنگ زرد رنگ هستند و یا برداشت شدهاند و برنج در مرحله خوشهدهی است .بدینترتیب
ذرتعلوفهای ،یونجه و سیبزمینی را نیز میتوان تفکیک نمود .نتایج پژوهش علیپور و همکاران ( )1393حاکی
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شکل( .)2تصاویر ماهوارهای رنگی کاذب مربوطبه  29فروردین16 ،تیر و 2شهریور 1395
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جدول ( .)2مقایسه تقویم زراعی محصوالت غالب در ناحیه لنجانات
تصویر 29فروردین

تصویر 16تیر

تصویر 2شهریور

گندم و جو

اوج سبزینگی

زرد شده یا برداشت شده

کامال برداشت شده

سیبزمینی و
گیاهان علوفهای یکساله

اوایل دوره رویشی و
بازتاب خاك غالب است

اوج سبزینگی

برداشت شده

یونجه

اوایل دورهی رویش و
بازتاب خاك غالب است

اوج سبزینگی

برداشت شده و یا انتهای
رشد و دوباره در مراحل
اولیه رشد است

برنج

هنوز کشت نشده

در مراحل اولیه خوشه-
دهی

رسیدگی کامل

درختان و
درختچهها

کمی قبل از
اوج سبزینگی

اوج سبزینگی

اوج سبزینگی

نوع محصول

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.6.2

وضعیت رویشی در

وضعیت رویشی در

وضعیت رویشی در
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از آن است که برای تفکیک ذرت علوفهای ،گوجهفرنگی ،خربزه و یونجه از گندم و جو بهترین زمان ،اوج
سبزینگی این محصوالت و پس از برداشت گندم و جو است .درختان و درختچهها در هردو زمان تصویربرداری
به رنگسبز میباشند و میتوان آنها را از سایر محصوالت تشخیص داد.
در تاریخ  2شهریور ،برنج در مرحلهی رسیدگی کامل است و مزارع پر آب هستند و سایر محصوالت برداشت
شدهاند ،بهترین زمان برای تفکیک برنج از سایر محصوالت است .خواجهالدین و پورمنافی ( )1386نیز در
پژوهش خود در تعیین سطح شالیزارهای حاشیهزایندهرود در منطقه اصفهان ،بهترین زمان برای استفاده از
دادههای ماهوارهای را مردادماه تا اوایل شهریور ماه معرفی نمودهاند .درجدول( )2و شکل( )3مقایسهی تقویم
زراعی محصوالت کشاورزی مختلف منطقه برای تعیین زمان مناسب تهیهی تصویر در هر سه مرحلهی
تصویربرداری نشان داده شده است.

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.147
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گندم و جو

سیبزمینی و

شکل( .) 3تقویم زراعی محصوالت زراعی غالب در ناحیه لنجانات (منبع :ترسیم توسط نگارندگان)
آمادهسازی و پردازش تصاویر ماهوارهای

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.147

در مرحله پیشپردازش ،تصاویر ماهوارهای از نظر رادیومتری ،اتمسفری و هندسی تصحیح میگردند .در مورد
تصحیح هندسی در این پژوهش ،بهدلیل آنکه تصاویر سنجنده  Landsat 8زمین مرجع بوده و در مختصات-
جهانی با دقت مناسب عرضه و منتشر میگردند و در این تحقیق هدف ما بررسی تصاویر نسبت به یکدیگر بود،
از همان اطالعات زمین مرجع موجود در تصاویر استفاده گردید.
جهت بهبود کیفیت تصاویر ،افزایش وضوح و درنتیجه افزایش میزان اطالعات قابل استخراج از تصاویر ،نیاز
داشت که تصحیحات رادیومتریکی و اتمسفری بر روی تصاویر صورت بگیرد .به دلیل اثرات جو بر روی میزان
انرژی ثبت شده توسط سنجنده ،برای تحلیل دادههای تصویر باید اثر جو درصورت امکان تعدیل شود .دراین
تحقیق به دلیل آنکه از روشهای طبقهبندی استفاده گردید ،اثراتجو بر روی نتایج آنها تأثیر قابلتوجهی
نداشت .بنابراین از روشتصحیح اتمسفریک ساده تفریق پیکسل تاریک استفاده شد .در حالت ایدهآل پدیدههای
تیره دارای تابش صفر در همه طول موجها هستند .دراین روش فرض میشود که در هر باند از تصویر میتوان

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.6.2

ذرتعلوفهای

یونجه

برنج

درختان
ودرختچهها

157

تعیین و بررسی سطح زیرکشت محصوالت زراعی در ...

طبقهبندی تصاویر ماهوارهای
شده1

به روش حداکثر احتمال استفاده
در این پژوهش برای طبقهبندی تصاویر ماهوارهای از طبقهبندی نظارت
شد .این روش ،یکی از رایجترین روشهای طبقهبندی در اکثر تحقیقات میباشد (.)Hopkins et al., 2005
میزان کمی واریانس و همبستگی ارزشهای طیفی باندهای مختلف برای مناطق نمونه محاسبه شده و از همین
خاصیت برای ارتباط یک پیکسل طبقهبندی نشده به یکی از گروهها یا نمونههای طیفی نیز استفاده میشود.
(احمدپور و همکاران .)82 :1393 ،در این رویکرد نمونههای دادههای آموزشی و آزمایشی با استفاده از عملیات
میدانی و پیمایشی یا نقشههای موجود انتخاب شده و در نهایت با استفاده از دادههای آزمایشی نتایج ارزیابی
خواهد گردید (رحیمزادگان وپورغالم.)102 :1395 ،

پس از پایان عمل طبقهبندی ،نتایج حاصل از طریق مقایسه نقشههای طبقهبندی شده با واقعیت زمینی و یا
کمک معیارهای تعیین صحت بهصورت کمی برآورد میگردد .هدف از بررسی صحت ،ارزیابی میزان همخوانی
نقشه حاصل از طبقهبندی با نقشه واقعیت زمینی میباشد (علیپور و همکاران .)250 :1393 ،دراین مقاله برای
ارزیابی دقت روش طبقهبندی از دو پارامتر دقتکلی 2و ضریبکاپا  3استفاده شد .دقتکلی یکی از سادهترین
پارامترهای دقت است که نیاز به عملیات پیچیدهای برای محاسبه نداشته و برآوردی کلی از دقت طبقهبندی یا
به اصطالح دقیقتر ،میانگینی از دقت طبقهبندی است .یکی دیگر از پارامترهای دقت که از ماتریس خطا4
ال تصادفی محاسبه می-
استخراج میشود ،ضریب کاپا است که دقت طبقهبندی را نسبت به یک طبقهبندی کام ً
کند ( .)Mather & Tso, 2009ضریبکاپا این مزیت را نسبت به دقت کلی دارد که از مقادیر حاشیهای
ماتریس خطا نیز برای محاسبهیدقت استفاده میکند .تکپارامترهایی نظیر دقتکلی و ضریبکاپا تنها با کل

Overall Accuracy
KapaCoefficient
4 Confusion matrix
2
3
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supervise classification

1

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.6.2

ارزیابی دقت روشهای طبقهبندی
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پیکسلهایی مانند آب یافت که مقادیر بازتابندگی آنها صفر یا نزدیک به صفر باشد .به این ترتیب اثر پخش
جوی به صورت مقدار ثابت به پیکسل ها در هر باند اضافه میگردد .به همین جهت برای حذف خطای
اتمسفریک ،بایستی مقدار ثابتی از ارزش پیکسلهای هر باند کم شود (.)Bagan & Yamagata, 2012
خواجهالدین و پورمنافی ( )1386و سفیانیان و خداکرمی ( )1390نیز از این روش برای تصحیح اتمسفریک
استفاده نمودند .در این مطالعه ،از منطقهای واقع در دریاچهی سد زایندهرود که آب عمیق دارد و نیز سایه
کوهها ،برای تصحیح تصاویر مختلف بر اساس باند مادون قرمز در تاریخهای مختلف ،استفاده شد.
در این پژوهش از تصاویر سنجنده  OLIاستفاده شده است که این تصاویر توسط شرکت تأمین کننده ،مورد
تصحیح رادیومتریکی قرارگرفتهاند به طوریکه بسیاری از خطاهای مکانیکی /الکترونیکی بر روی آنها اصالح
شده است .در نتیجه این تصاویر نیاز به تصحیح رادیومتریکی نداشتند.
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شاخص گیاهی NDVI

شاخصهای گیاهی از پرکاربردترین نمونههای محاسبات باندی میباشند که بهمنظور محاسبه درصد پوشش
گیاهی ،بررسی انواع پوشش گیاهی و وضعیت سبزینگی یک منطقه طی دورههای مختلف بهکار میرود.
شاخصگیاهی تفاضلی نرمال شده ( )NDVIمعروفترین ،سادهترین و کاربردیترین شاخصهای گیاهی
شناخته شده میباشد (رحیمزادگان و پورغالم .)105 :1395 ،دراین شاخص نسبت معینی از باندهای مادون-
قرمز نزدیک و قرمز برای نقشههای پوشش گیاهی و بررسی شرایط آنها مورد استفاده قرار میگیرد .زیرا این
دو باند بسته به میزان گیاهان به ترتیب جذب و بازتاب میشوند .وجود یک نسبت باال نشاندهنده پوشش
گیاهی سالم است ،درحالیکه یک نسبت پایین مبین پوشش گیاهی ناسالم و دچار استرس ،یا بدون پوشش
گیاهی است ( .)Schowengerdt, 2007شاخص  NDVIاز طریق رابطه ( )1محاسبه میشود.

در رابطه( RED ،)1و  NIRبهترتیب بازتابندگی طیفی اندازهگیریشده در بخش مادونقرمز نزدیک و قرمز
طیف الکترومغناطیس میباشد .مقادیر نرمال در این شاخص دارای قدر مطلقی مساوی و یا کمتر از یک [ 1و
 ]-1است .بر اساس تحقیقات انجام شده مقدار کلی این شاخص برای پوشش گیاهی تنک در محدوده ( 0/05
تا  ،)0/2معمولی و نیمه متراکم ( 0/2تا  ،)0/6متراکم و غنی ( 0/6تا  ،)0/8آب ،برف و یخ دارای مقادیر منفی،
خاك دارای مقادیر ( 0/01تا  )0/05و درمناطق پوشیده از ابر تقریباً برابر با صفر است ( & Kamusoko
.)Aniya, 2007

2 Producers

Commission error

3

Omission error

4
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Accuracy
Accuracy

1 User
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رابطه()1
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طبقهبندی سروکار دارند و اطالعاتی در مورد تکتک کالسها نمیدهند .معموالً دقتکلی یک برآورد خوش-
بینانه بوده و همیشه دقت را باالتر از مقدار واقعی محاسبه میکند .برای برآورد دقت هرکالس بهصورت مجزا ،از
پارامترهای دیگری نظیر دقت کاربر 1و دقتتولیدکننده 2استفاده میکنند .دقتکاربر و دقتتولیدکننده دو
پارامتری هستند که بهمنظور ارزیابی دقت طبقهبندی برای کالسهای مختلف بهصورت مجزا تعریف میگردند
و هر دو آنها با استفاده از ماتریسخطا محاسبه میشوند .در جدول ماتریسخطا ،خطای امیسیون 3و
کمیسیون 4نیز بیان میگردد .خطای کمیسیون یک کالس ،نشاندهنده میزان مساحت اراضی یک کالس که
واقعاً به آن تعلق نداشته ،بوده و خطای امیسیون نشاندهنده میزان مساحت اراضی یک کالس که جزو کالس-
های دیگر طبقهبندی شده است (علیپور و همکاران.)250 :1393 ،
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نتایج و بحث

جدول ( .)3ماتریس خطای نتایج الیههای طبقهبندی شده در روش حداکثر احتمال
کالسهای مرجع طبقهبندی شده
الیههای
طبقهبندی شده
سایر اراضی زراعی
جنگل و باغ
علوفه وسیبزمینی
گندم و جو
برنج
منابع آبی
اراضی بایر
اراضی مرتعی
عوارض انسانی
جمع
دقت کلی= % 90

0/167

0/0

0/118

برنج

جمع

2
0
0
36
0
0
0
0
0
38

0
0
0
0
29
0
0
0
0
29

0
0
0
0
1
17
0
0
0
18

0
0
0
1
0
0
25
4
1
31

2
0
0
2
0
0
2
42
0
48

1
0
0
0
0
0
0
4
19
24

20
17
18
40
31
17
27
50
20
240

0/053

0/0

0/056

0/193

0/125

0/208

ضریب کاپا= % 88

دقت تولیدکننده= % 89/7

0/25
0/0
0/167
0/10
0/064
0/0
0/074
0/16
0/05

دقت کاربر= % 90/3
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خطای امیسیون

علوفه
سایر
جنگل و
وسیب-
اراضی
باغ
زمینی
زراعی
0
0
15
0
17
0
15
0
3
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
17
18

گندم و
جو

منابع
آبی

اراضی
بایر

اراضی
مرتعی

عوارض
انسانی

خطای
کمسیون
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با استفاده از روش طبقهبندی حداکثر احتمال ،کاربری و پوشش اراضی شامل اراضی زراعی (اراضیگندم و جو،
اراضیسیبزمینی ،ذرتعلوفهای و یونجه ،اراضی برنج و سایر اراضی زراعی) ،اراضیجنگلی و باغ (مجتمعهای
درختی و باغات) ،اراضیمرتعی ،اراضیبایر (شنزارها ،شورهزارها و زمین فاقد پوشش گیاهی) ،عوارض و
تأسیسات ساخت انسان و منابع آبی شناسایی و تعریف شدند .پس از انجام طبقهبندی ،نقشههای تولید شده با
تصاویر ماهوارهای ،با دادههای مرجع با حقایق زمینی و همچنین بهرهگیری از تصاویر ماهوارهای موجود در نرم-
افزار گوگل ارث مقایسه شد و سپس ماتریس خطا تشکیل شد و ضریبکاپا و صحتکلی به ترتیب برابر با 88
درصد و  90درصد محاسبه شد .جدول( )3ماتریسخطای نتایج الیههای طبقهبندیشده را بههمراه خطاهای
امیسیون وکمیسیون را نشان میدهد.

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

برای تعیین سطح زیرکشت محصوالت منطقه با استفاده از این شاخص ،ابتدا با بررسی تقویم زراعی محصوالت
عمده و مقایسه آن با دیگر محصوالت کشاورزی ،بازههای زمانی با بیشترین سبزینگی مربوط به محصوالت با
استفاده از اطالعات زراعی و نیز تصاویر ماهوارهای شناسایی شده و درصورت متفاوت بودن این بازه زمانی با
زمان اوج سبزینگی سایر محصوالت کشاورزی ،شاخصهای گیاهی روی تصاویر مربوط به بازه زمانی موردنظر
اعمال شده و مناطق با مقدار باال در این شاخصها شناسایی خواهند شد .همانگونه که پیشتر گفته شد ،در
سه زمان  29فروردین 16 ،تیر و  2شهریور محصوالت عمده از نظر دوران رشد و اوج سبزینگی با یکدیگر و
سایر گیاهان منطقه متمایز هستند ،بنابراین شاخص  NDVIبر روی این سه تصویر پیادهسازی شد و با اعمال
این شاخص بر روی تصاویر منتخب مناطق زیرکشت شناسایی گردید.
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جدول( .)4مساحت کالسهای مختلف برحسب درصد و هکتار ()1394-95
مساحت (درصد)
مساحت(هکتار)
نوع کاربری
3
8077
گندم و جو
2/4
6470
سیبزمینی و علوفه
1/8
4802
برنج
3/4
9053
سایر اراضی زراعی
2/1
5517/8
اراضی جنگلی
0/2
519/4
منابع آبی
22/3
58393/2
اراضی بایر
54/3
143077/3
اراضی مرتعی
10/4
27496/9
مسکونی و صنعتی
100/0
263406/6
کل
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شکل( )4نقشهی طبقات مختلف از جمله محصوالت عمده زراعی منطقه را درسال  1394-95نشان میدهد.
همچنین مساحت طبقههای مختلف درجدول ( )4آمده است .همانگونه که دادههای جدول( )4و شکل()4
نشان میدهد ،بیش از نیمی از اراضی این ناحیه با مساحت  143077هکتار متعلق به اراضی مرتعی میباشد و
اراضی بایر با  58393هکتار در رتبهی بعدی از لحاظ وسعت جای دارند .اراضی زراعی با وسعت  28402هکتار
( 10/6درصد) در جایگاه سوم قرار دارد .این اراضی بیشتر در امتداد رودخانهزایندهرود هستند و آب رودخانه
بهعنوان اولین منبع تامین آب برای زراعت این زمینها محسوب میشود .عالوه بر این ،بسیاری از مناطق
صنعتی مهم از جمله صنایع ذوبآهن اصفهان و فوالد مبارکه در مجاورت با رودخانه قرار گرفتهاند و بخش
قابلتوجهی از آب رودخانه را مورد استفاده قرار میدهند .همچنین 97روستا از130روستا (74درصد) و 18
شهر از  23شهر این ناحیه (78درصد) ،درمحدودهی  5کیلومتری دو طرف رودخانه تجمع یافتهاند .بدینترتیب
تمرکز جمعیتی و فعالیتی در این قسمت از ناحیه لنجانات بهچشم میخورد .امروزه نظریهپردازان بر این مسئله
تأکید بیش تری دارند که جمعیت و تمرکز آن در یک ناحیه ،باید تابع تخصیص منابع باشدکه این امر میتواند
شرایط نامساعد طبیعی را تحت الشعاع قرار دهد.

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.147
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برای بررسی بهتر الگوی کشت منطقه در شکل ( ،)5کاربریهای غیر از کشاورزی بهصورت سفید نمایش داده
شده است و پراکندگی محصوالت عمدهی منطقه شامل گندم و جو ،علوفه و سیبزمینی ،برنج و سایر اراضی بر
روی نقشه مشخص شده است .همانگونه که مشاهده میشود شالیزارهای برنج که با رنگزرد بر روی نقشه
مشخص شده ،بیشتر در مجاورت رودخانه قرار گرفتهاند و در محدوده شهرستان لنجان بیشتر از محدوده دو
شهرستان فالورجان و مبارکه دیده میشود .با فاصلهگرفتن از رودخانه کشت گندم و جو بیشتر شده و این
اراضی در قسمت شمالشرق و جنوبشرقی منطقه بیشتر دیده میشود .در مجاورت با گندمزارهای شمال-
شرقی محدوده (محدوده شهرستان فالورجان) ،سطح وسیعی از اراضی مشاهده میشود که به کشت سیب-
زمینی و علوفههایی مانند ذرت علوفهای و یونجه اختصاص یافتهاند.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.6.2

شکل ( .)4نقشه کاربری و پوشش اراضی با استفاده از روش طبقهبندی حداکثر احتمال

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.147

162

نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال نوزدهم ،شماره  ،52بهار 98

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.6.2
] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.147

برای تعیین سطح زیرکشت محصوالت عمده ناحیه لنجانات به کمک نقشههای طبقهبندی شده ،بهکمک نرم-
افزار ،GISمساحت پوششاراضی و سطح زیرکشت محصوالت مختلف محاسبه شد .مساحت زمینهای محاسبه
شده از نقشه طبقهبندی شده با آمار کشاورزی ارائهشده توسط جهادکشاورزی استاناصفهان مقایسه شد.
جدول( )5مساحت زیرکشت محصوالت منطقه حاصل از طبقهبندی تصاویر ماهوارهای را در مقایسه با آمار
جهاد کشاورزی درسال  1394-95نشان میدهد .برطبق نتایج بهدست آمده از روشهای طبقهبندی ،کل
مساحت اراضی زراعی منطقه برابر با  28402هکتار است و با توجه به نتایج جهادکشاورزی برابر با 27006
هکتار بوده است .بهعبارتی مساحت محاسبهشده به روش حداکثر احتمال بهاندازه تنها  5/2درصد از مساحت-
های موجود بیشتر است و نشان میدهد که تجزیه و تحلیل دادههای چندزمانه سنجندههای چند باندی ،نتایج
بهنسبت قابلقبولی در این قبیل مطالعات دارد که همسو با نتایج پژوهشهای سفیانیان و خداکرمی ( )1390و
پورغالم و رحیمزادگان ( )1394است .همچنین مقدار سطح کشت علوفه و سیبزمینی برابر با  6470هکتار
محاسبه شده که این مقدار سطح کشت با مقادیری که سازمان جهاد کشاورزی اعالم نموده ،مطابقت دارد.
نتایج بهدستآمده با استفاده از تصاویر ماهوارهای ،سطح شالیزارهای این منطقه برابر با  4802هکتار تعیین
شده که دارای تفاوت  18/6درصدی نسبت به مقدار واقعی ( 4050هکتار) است .در پژوهشی مشابه خواجه-
الدین و پورمنافی ( )1386مساحت زیرکشت شالیزارهای حاشیه زایندهرود را درسال  ،1382-83حدود
 19500هکتار با استفاده از سنجده  LISS IIIو  20450هکتار برای سنجنده  WiFSتعیین کردند که این
مقدار سطح زیر کشت با مقادیری که بخش تحقیقات برنج استان اصفهان در همان سال اعالم نموده بود
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نوع محصول
گندم و جو
سیبزمینی و علوفه
برنج
سایر اراضی زراعی
کل

روش حداکثر احتمال
(هکتار)

آمار جهاد کشاورزی
(هکتار)

8077
6470
4802
9053
28402

9000
6482
4050
7474
27006

میزان خطا

(درصد)
-10/2
-1/8
+18/6
+21/12
+5/2
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 1شایان ذکر است که این آمار حاصل جمع آمار زراعی سال ( ) 94-95سه شهرستان لنجان ،فالورجان و مبارکه است که از سازمان
جهاد کشاورزی استان اصفهان اخذ شده است.
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جدول( .)5مساحت سطح زیرکشت با روش حداکثراحتمال و جهاد کشاورزی 1درسال1395
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( 18000تا  20000هکتار) ،مطابقت داشت .این نشان میدهد بهدلیل آنکه برنج با نیازآبی حدود 1485میلی-
متر درمحدوده اراضی منطقه مورد مطالعه ،یک محصول با نیاز آبی باالست و کاشت آن باتوجه به اقلیم خشک
منطقه توجیهپذیر نمیباشد ،در طول 13سال خشکسالی ،کشت برنج در این منطقه به مقدار زیادی کاهش
یافته و بهجای کشت آن ،از محصوالت جایگزین مانند ارقام زودبازده ذرت استفاده شده است که تحلیل فضایی
این محصوالت جایگزین خود نیازمند بررسیها و پژوهشهای جامع در همهی ابعاد است .در انتخاب محصوالت
جایگزین برنج ،باید مواردی از جمله میزان مصرف آب ،بازار فروش و مسائل فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفته
شود.
در ادامه نتایج بهدست آمده با استفاده از این روش برای گندم و جو و سایر اراضی زراعی با آمارهای ارائه شده
توسط جهاد کشاورزی ،مورد مقایسه قرار گرفت که تفاوت با افزایش  21/12درصدی در برآورد مساحت زمین-
های تحت سایر محصوالت زراعی و کاهش  10/2درصدی برای سطوح زیر کشت گندم و جو را نشان میدهد.
بهطور کلی تفاوت میان مساحتهای بهدست آمده با سطح زیرکشت ارائه شده توسط جهادکشاورزی ،ممکن
است ناشی از موارد زیر باشد:
.1وسعت زیاد ناحیه لنجانات (بیش از  260هزار هکتار) ،باعث متفاوت شدن زمان کاشت ،برداشت و اوج
سبزین گی محصوالت مشابه در مختصات متفاوت جغرافیایی در این محدوده شده که خود باعث به وجود آمدن
مشکالتی از جمله بازتاب متفاوت مزارع محصوالت مختلف در یک تصویر شده است.
 .2در این ناحیه زمینهای کشاورزی کوچک هستند و مساحت اغلب آنها زیر یک هکتار است .همچنین
محصوالت کشاورزی در این ناحیه بسیار متنوع هستند .از طرف دیگر حداقل سطح عرصهای که تصاویر
ماهوارهای مورد استفاده در این پژوهش میتواند تفکیک کند به اندازه  900مترمربع (یکپیکسل) است که
برای زمینهای زراعی این ناحیه عدد بزرگی محسوب میشود و موجب بروز خطا میگردد .برای رفع این نقیصه
نیاز به انجام بازدیدهای مکرر زمینی است و بههمین دلیل است که سطح اراضی به کمک تصاویر ماهوارهای
کمی متفاوتتر از سطح واقعی بهدست آمده است .جدول()5
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بهمنظور مقایسه روش طبقهبندی حداکثر احتمال با روشهای استفاده از شاخصهای گیاهی برای تعیین سطح
زیرکشت ،در این قسمت از شاخص گیاهی  NDVIاستفاده شده است .بدین منظوردر این مرحله با توجه به
تقویم زراعی محصوالت غالب منطقه ،نمونههای آموزشی در فیلدهای منتخب در تصاویر 29فروردین16 ،تیر و
2شهریور استخراج گردید و روند تغییرات شاخص  NDVIدر سه بازهزمانی موردنظر ترسیم شد که نتایج آن
در شکل ( )6نشان داده شده است .همانگونه که نتایج این شکل نشان میدهد زمان اوجسبزینگی تشخیص
داده شده با این روش با تقویمزراعی مستخرج از مراجع و پرسشهای شفاهی نیز تایید میگردد.

شکل( .)6روند تغییرات  NDVIمحصوالت غالب منطقه در سه بازه زمانی

جدول( .)6مساحت سطح زیرکشت با پیادهسازی شاخص  NDVIو جهاد کشاورزی درسال1395

گندم و جو
سیبزمینی و علوفه
برنج

8408/34
6272/19
3785/04

9000
6482
4050

(درصد)
-6/6
-3/2
-6/5
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روش حداکثر احتمال
(هکتار)

آمار جهاد کشاورزی
(هکتار)

میزان خطا
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در ادامه با استفاده از نرمافزار  ،ENVIشاخص NDVIبر روی تصاویر منتخب پیاده شد و با توجه به تفاوت
دوره رشد محصوالت غالب و اوج سبزینگی آنها ،اقدام بهشناسایی و تفکیک مناطق زیرکشت این محصوالت
نموده شد (شکل 7و جدول .)6همانگونه که درجدول( )6دیده میشود اختالف بسیارکمی میان نتایج حاصل از
این روش با آمار جهادکشاورزی سال  95-1394دیده میشود و با نتایج پژوهش رحیمزادگان و پورغالم
( )1395همسو است .همچنین ارزیابی صحت نقشه الگویکشت تولید شده با استفاده از این شاخص انجام شد
و ضریبکاپا و صحت کلی بهترتیب برابر با 90درصد و 93درصد محاسبه گردید .براساس نتایج ارزیابی صحت و
همچنین مقایسه سطح زیرکشت محصوالت با آمار جهاد کشاورزی ،استفاده از شاخص  ،NDVIبهترین برآورد
از مساحت زیرکشت محصوالت این ناحیه را ارائه میدهد که نشاندهنده کارایی مناسب شاخصهای گیاهی
زمانمند دربرآورد سطح زیرکشت باتوجه به فنولوژی آنها است.
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شکل ( .)7نقشه الگوی کشت محصوالت زراعی منطقه لنجانات با پیادهسازی شاخصNDVI

نتیجهگیری
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هدف از این پژوهش شناسایی سطح زیرکشت محصوالت با استفاده از روشهای نوین سنجش از دور و سیستم
اطالعات جغرافیایی بهمنظور برنامهریزی بهینهی الگوی کشت است .اکثر کشورهای دارای کشاورزی مکانیزه و
صنعتی ،برنامهریزی صحیحی در ارتباط با الگوهای بهرهبرداری اراضی و اصالح الگوی کشت ،دارند که به آنان
ال
در فرایندهای مختلف برنامهریزی یاری میرساند ،درحالیکه کمبود این نوع برنامهریزیها درکشور ما کام ً
مشهود و بارز است .این فقدان برنامهریزی در ناحیهی لنجانات که با بحران شدید آب در دهههای اخیر مواجه
شده است نیز بهچشم میخورد و ضرورت مطالعات بیشتری را در این زمینه ایجاد میکند .بررسیهای انجام
گرفته توسط پژوهشگران (امامیحیدری و همکاران )1393 ،و (باطنی و همکاران )1390 ،بر الگوی کشت
ناحیه لنجانات ،نشان می دهد که الگوی کشت موجود در این ناحیه بر روی کمیت و کیفیت آب رودخانه
زایندهرود تاثیر فراوان میگذارد .بهخصوص که این ناحیه عالوه بر کاربری کشاورزی ،از لحاظ کاربری صنعتی
نیز بسیار حائز اهمیت است و صنایع موجود در این منطقه ،بهخصوص فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان و
فضای سبز مربوط بهآن ،ساالنه مقادیر زیادی از آب این رودخانه را برداشت میکنند .بررسیهای انجام گرفته
نشان میدهد که در این ناحیه انتخاب نوع محصول برای کشت هر ساله بر اساس استفاده از تجربیات موفق
سالهای قبل در زمینهی فروش بیشتر و عدم اطالع از تصمیمات سایر کشاورزان صورت میگیرد که باعث
اشباع بازار و سودآوری کم برای آنها میگردد .همچنین باعث عدم استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود
شده و خسارتها و پیامدهای جبرانناپذیری را در ابعاد زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی برجای میگذارد.
باتوجه بهچنین ضرورتی ،فواید استفاده از روشهایکمی در برآورد واقعی سطح زیرکشت محصوالت بهمنظور
برنامهریزی الگوی کشت مشخص میشود .برآوردهای کارشناسی و غیرعلمی که از محاسبه سطح زیرکشت به
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صورت پرسشنامهای و حضوری بهدست کارشناسان انجام میشود ،دوران خود را سپری کرده است ،ولیکن
بهرهگیری از دادههای ماهوارهای به مثابهی راهکاری جدید نه تنها کاستیهای ناشی از خطای انسانی را کاهش
میدهد ،بلکه میتواند در امر برنامهریزیهای مختلف نیز کارگشا باشد .بهطورکلی این پژوهش نشان داد که
تصاویر ماهوارهای از قابلیت باالیی برای تفکیک محصوالت زراعی و تهیه نقشه انواع محصوالت کشاورزی منطقه
و تعیین سطح زیر کشت بادقت مناسب درمقیاس باال برخوردار است .نقشههای الگوی کشت بهدست آمده از
این پژوهش ،برای موارد زیادی از جمله آماربرداری از منطقه ،برآورد تعداد ماشینآالت مورد نیاز برای سطح
زیرکشت محصوالت مختلف درمنطقه ،برآورد نیاز برای ساخت و توسعه زیرساختهایی مانند سیلوها و انبارها و
ایجاد خدمات مکانیزه موردنیاز منطقه ،تعیین میزان تولیدخالص و نیز میزان کمبود و یا مازاد محصوالت
کشاورزی ،بهمنظور ثبات بازار قابل استفاده هستند .بهصورت خالصه نتایج بهدستآمده از انجام این پژوهش
بههمراه پیشنهادهای مرتبط را میتوان چنین بیان کرد:
 .1با استخراج تقویم زراعی محصوالت مختلف کشاورزی ،انتخاب ماهواره و برنامهریزی منظم برای
تصویربرداری ،امکان تعیین سطح زیرکشت محصوالت عمده منطقه با دقت مناسب فراهم میگردد.
 .2بهترین روش برای تهیه نقشهکاربری اراضی و تعیین نقشه الگویکشت و تفکیک محصوالت عمده زراعی
(گندم و جو ،برنج ،یونجه و سیبزمینی) درمنطقه ،استفاده از سریهای زمانی دادههای ماهوارهای است به
گونهای که در زمان اول برداشت تصاویر ،گندم و جو در اوج سبزینگی خود باشند و محصوالت سیبزمینی،
یونجه و ذرت علوفهای یا کاشت نشده باشند و یا اینکه تازه سر از خاك درآورده باشند .در زمان دوم تصاویر،
این محصوالت در اوج سبزینگی خود باشند و گندم و جو برداشت شده باشند و در زمان سوم ،محصوالت قبل
برداشت شدهاند و برنج که در تصویر اول هنوز کاشته نشده و در تصویر دوم در مراحل اولیه رشد است ،در
تصویر سوم در اوج سبزینگی خود قرار دارد .درمنطقه مورد مطالعه براساس تفاوت اقلیمی و تفاوت در کاشت و
برداشت ،سهسریزمانی 29فروردین16 ،تیر و 2شهریور بهترین سریهای زمانی بودند.
 .3نتایج ارزیابی صحت نقشههای بهدست آمده از طبقهبندی حداکثر احتمال حاصل از سه سری زمانی تصویر
ماهوارهای نشان داد که این روش دارای دقت قابلقبولی میباشد .ضریبکاپا و صحت کلی برای نقشه طبقه-
بندیشده بهترتیب  88و  90درصد برآورد گردید.
 .4باتوجه به نتایج حاصله ،پیشنهاد میشود با بهکارگیری روشهای دیگر مانند ماشینبردار پشتیبان و شبکه-
عصبی نسبت به تهیهی نقشه اراضی زیرکشت محصوالت مختلف با تصاویر ماهوارهای و سنجندههای مختلف با
قدرت تفکیک مکانی باالتر اقدام گردد.
 .5مقایسه مساحت بهدست آمده با استفاده از پوشش گیاهی  NDVIدر تصاویر منتخب ،با آمار جهاد
کشاورزی و هم چنین نتایج ارزیابی دقت این روش (ضریب کاپا برابر با 90درصد و صحت کلی برابر با
93درصد) ،نشاندهنده کارایی مناسب شاخص گیاهی  NDVIدر برآورد سطح زیرکشت محصوالت این منطقه
نسبت به روش حداکثر احتمال است و پیشنهاد میگردد برای تعیین سطح زیرکشت محصوالت این منطقه از
پیادهسازی سایر شاخصهای پوشش گیاهی استفاده شود.
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