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  ریيكارگه ببا  نيدر استان قزو محصول برآورد سطح زير كشت

 IRS-LISS III ر چند زمانهيتصاو
 

 3، محمد مربي2فرمحمدرضا بهشتي ،1٭زاده تهرانيناديا عباس

 
 زيستريزي محيطدکتراي برنامه 1

 سازمان فضايي ايران ،سازياداره توسعه کاربري و استاندارد سرپرست ،ناس ارشد سنجش از دورکارش 2

 سازمان فضايي ايران ،کارشناس ارشد سنجش از دور 3
 

 (17/3/1390؛ تاريخ تصويب: 27/6/1389)تاريخ دريافت: 
 

 

 دهيچک

صعحي    يزيع ربرنامعه معديريت و  ، لعزو   اعا انسعان اساسعي   رشد فزاينده جمعيت و به تبع آن کمبود منابع در دسترس جهت رفعع نيازاعاي  
ع انعوا  محصعو     يع توز از يآگعاا  کسب ازمندين به آن،که دستيابي سازد مينمايان را ياو منطقه ياس محليمق در يکشاورز اايفعاليت
امعواره   ر گنعد  و جعو،  يع ده نظر کشت محصو   عميبرآورد سط  ز يچگونگ ،ااسال يدر ط .باشدمي ااآنر کشت يسط  ز و يکشاورز

در استان  فناوري سنجش از دور کارگيريبهبا  رکشت محصول گند يبرآورد سط  ز ق،ين تحقيادف از ا مورد بحث کارشناسان بوده است.
 ايمااواره انهچندزم يااست از دادها  ز  ن،يمتنو  با زمان برداشت متفاو  در استان قزو يوجود محصو   زراع دليلبه .باشدمين يقزو

 LISSIII سعنجنده  و IRS مااواره (1)هزمان چند رياس کار بر استفاده از تصاوسا، ن مطالعهيک محصول استفاده کرد. در ايجهت تفک

 ياعا نمونعه  ده اسعت. شع اسعتفاده   يبصعر   يو تصعح  بندي نظار  شدهطبقهق يتلف از ،تفکيک محصول در اين مطالعهاستوار است. جهت 
در ايعن  انعد. از آنجعا کعه    شدهزميني انتخاب  يااطي بازديد (GPS) سيستم تعيين موقعيت جهاني ياري و به منطقهپيمايش ا ب (2)تعليمي

گيري از فناوري سنجش ازدور و تصاوير چندزمانعه معااواره   مطالعه، برآورد مساحت اراضي زيرکشت محصول گند  در استان قزوين، با بهره
IRSط وزار  جهعاد کشعاورزي، معورد    سع تو 81 -82 همربوط به سال زراعي معورد مطالعع   شده ارايهبا آمارااي نتايج آن  ،، صور  گرفته

درصعدي در   14تحت کشت گنعد  آبعي و کعااش     اايزميندرصدي در برآورد مساحت  25که تفاو  يا کااش  مقايسه قرار گرفته است
از نتايج حاصل از برآورد سط  زيعر   ،بندي موجودخطاي طبقه محاسبه توجه به . بادادتحت کشت گند  ديم را نشان مي اايزمينمساحت 

قابعل قبعولي در ايعن     نسعبت به ، نتايج ي چند بانديااي تکراري سنجندهااداده ليه و تحليتجز که آيدکشت گند  در استان قزوين بر مي
 .قبيل مطالعا  دارد
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 سرآغاز

رشعد   ،يعان پعيش روي جهان  مشکال ترين بزرگاز  يکي ،امروزه
ت و به تبع آن کمبود منابع در دسترس جهعت رفعع   ينده جمعيفزا
نظعار  بعر مشعکل     منظعور به .باشدمي ااانسان ياساس يازااين

کسعب   بعه  نيعاز زان، يع ربرنامه گيران وتصميم ،کمبود مواد غذايي
نو ، نحوه پراکنش و ، تيفيک ،تيکم اطالعا  به روز ازو آگااي 

ريزي برنامه. بنابراين، محصو   کشاورزي دارند سط  زيرکشت
کسب  اي، نيازمندو مديريت کشاورزي در مقياس محلي و منطقه

  سععط انععوا  محصععو   کشععاورزي و توزيعععنحععوه  آگععااي از
. در امين راستا، تهيه نقشه نعو  وسعط    باشدمي ااآنکشت زير

 يطع باشد. زيرکشت محصو   زراعي داراي ااميت فراواني مي
، چگونگي برآورد سط  زير کشت محصو   عمده نظيعر  ااسال

اطالععا    امواره مورد بحث کارشناسان بوده اسعت.  گند  و جو،
عوامعل مهمعي    مکاني توزيع وگسترش محصو   کشاورزي، از

 اعا گونه نقشعه نيرود. اکار ميهاست که در توليد آمار کشاورزي ب
در واقعع   و شعوند اي توليعد معي  ي ملي و منطقهااناتوسط سازم
محصو   در مناطق مختلف جغرافيعايي  کميت و کيفيت نشانگر 

ه آماراعاي  يع زان توليد غال ، تهيبيني مپيش منظوربه و باشدمي

خيزي خاك و برآورد خسارا  ناشعي از  حاصل يسازمرتبط، نقشه
   روند.يکار مهخشکسالي ب

 بيشعتر نظر به لزو  پايش به موقعع و مسعتمر منعاطق وسعيع در     
 امچعون  دور سنجش ازفناوري  کارگيريبه مطالعا  کشاورزي،

نعه و  يدر وقعت ،کعااش از   ييجعو ست که موجب صرفها ابزاري
مطالععه   د.شويانگا  مهق و بيدق نسبتا نمودن اطالعا  بهيمه

انگعا  از سعط    هبراساس نياز مبر  به اطالعا  دقيق و ب ،حاضر
گنعد  اسعتوار    ماننعد ويعهه محصعو   اسعتراتهيک    زير کشت به

 ،تهيه نقشعه سعط  زيرکشعت   جهت  رايجروش متداول  باشد.مي
گيعري از  ي اعوايي معادون قرمعز بعا بهعره     اعا استفاده از عکع  
زارعين و کارشناسان کشاورزي  توسط هشد ارايهاطالعا  زميني 

اساس کار بعر اسعتفاده از تصعاوير     ،پهواش حاضر. در بوده است
 باشد.استوار مي آن LISS III سنجنده و IRS چند زمانه مااواره

عنعوان  هنقشعه سعط  زيرکشعت گنعد  بع     تهيعه  مطالععه،   نيا در
 ،(1) در جدول .مدنظر بوده است محصول غالب در استان قزوين

 ارايعه  IRSمااواره  LISS lll و PANي ااسنجنده اايگيويه
 .شده است

 

 IRSماهواره  LISS lllو  PANهای سنجنده هایويژگي (:1)جدول 

 PAN LISS lll هاسنجنده

8/5 عرض گذر  m 
23 m (VIS & NIR) 

70 m (SWIR) 

63 -70 عرض گذر  Km 141- 127  Km 

 bit 7 bit 6  تفکيک راديو متری

500 -750 ش طيفيپوش nm 

590- 520  nm          

green 
Band 2 

680- 620  nm          red Band 3 

860 - 770 nm          

NIR 
Band 4 

1700- 1550  nm     

SWIR 
Band 5 

8/974 فاصله کانوني  mm 

411/346  mm Band 2 
411/346  mm Band 3 

411/346  mm Band 4 

177/300  mm Band 5 

 

     سنجش از دور در کشاورزیاربرد ک
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گيععري امععوا   آوري و انععدازهجمععع، ماايععت سععنجش از دور 
ط  خاك، آب و سعاير ععوارس سع   ، الکترومغناطيسي بازتابي گياه

 ،نزميسعر از شرايط واقععي   داشتن اطالعا  دقيق باشد.زمين مي
 آورد.ي دورسعنجي را فعراام معي   اعا امکان تفسعير صعحي  داده  

کار گرفته هست که در کشاورزي بااسالي سنجش از دور ااداده
ي بعرا  نعوآ لندسعت و   معااواره  ي دواعا داده ،مثال برايشود. مي

تعيين نو  محصول و جهت بعرآورد سعط  زيعر کشعت در نقعاط      
اي بعا  ي معااواره اعا رود. امچنعين داده کار معي هب جهانمختلف 

ول انعدمان محصع  بيني رمنظور پيشبه ويهه، اايياستفاده از مدل
ي گيعااي از  اعا گيرد. تشخيص استرسنيز مورد استفاده قرار مي

مله ج از گياه مغذي مواد نقصان و حشرا  اجو  اا،بيماري جمله
 . (Bell, 1974)باشدکاربردااي سنجش از دور در کشاورزي مي
دسعتخوش تغييعرا     ،ويهگي طيفي گيااان در طول چرخه رشعد 

ي، فاايمي امچون توان تفکيک مکعان م ،بنابراين .اي استعمده
طيفي و زماني جهت شناسايي محصول از طريق سعنجش از دور  

 لحعا  مشعکال   ه مورد استفاده قرار گرفته است. بع  ااسالطي 
 ناققمح ،در شناسايي محصول با استفاده از سنجش از دور بسيار

 يعق روش کار را بعا اسعتفاده از تلف   اند که اينکرده بسياري تالش
 اي انجععا  دانععد. بععرداري زمينععي و تصععاوير مععااواره  هنمونعع

ي کعاربرد سعنجش از دور در کشعاورزي ناشععي از    اعا محعدوديت 
ضعف توان تفکيک طيفعي، تفکيعک زمعاني، تفکيعک مکعاني و      

کعه   (Myers, 1983) باشداي ميي مااوارهااازينه با ي داده
حعال   تدريج درهااي مستمر در زمينه فناوري فضايي ببا پيشرفت

 .استند ارتقا
 

 ی مورد استفاده در کشاورزی  هاسنجنده
اي ترکيبعي از عناصعر تصعويري ناپيوسعته و يعا      تصاوير معااواره 

ي مختلعف متفعاو    اادر سنجنده ااپيکسل است. اندازه پيکسل
 ،معااواره اي  فنعاوري در ادامه تکوين کشور اندوستان باشد. مي

سعال   از را LISS-IIIبا سنجنده چنعد طيفعي    IRS-1Cمااواره 
روز يک پوشش کامل  24ار ه است که مدار قرار داد در 1995

ي اعا کند. تصاوير حاصل از کليعه سعنجنده  از کره زمين تهيه مي
برداري آن در دامنعه طيفعي نعور    ي تصويرااچند طيفي که کانال

کاربرداعاي کشعاورزي    توانايي ،ي و مادون قرمز طراحي شدهيمر
متر  23 با قدر  تفکيک LISS-III سنجندهد. نباشرا نيز دارا مي

برداري محصو   کشاورزي در سازي و فهرستبه بررسي، نقشه

مخعتلط   کشت و کوچک ابعاد با کشاورزي الگوي داراي که مناطقي
 .(Navalgund et al, 1996) نمايدمي کمک شاياني ،استند

بانعد طيفعي    8بعا   ETM ماننعد  ي چند طيفي موجعود ااسنجنده
 تعوان تفکيعک طيفعي و مکعاني     از نقطه نظر يي نيزاادوديتمح

حعا   گنعد  و جعو و يونجعه و کلعزا از ل     ماننعد دارند. محصو تي 
  و که در مزرعه نيز گندطوري استند،شبيه ام  (3)ويهگي طيفي

غلب رو، در تشخيص اباشند. از اينجو به سختي قابل تفکيک مي
در فصعول مختلعف    محصو   زراعي، استفاده از چندين پوشش

 (1)شعکل   کاشت، داشت و برداشت  ز  و ضعروري معي باشعد.   
 داد.مي نشانتفاو  بازتاب طيفي محصو   گوناگون را 

 

 
 (: تفاوت بازتاب طيفي محصوالت مختلف زراعي1شکل )

 

( MODIS)سعنجنده   Terraمااواره  مانندي عملياتي اامااواره
در  ويننع زه، تحعولي  رو 1-2باند طيفي و تکعرار پوشعش    36با 

اعاي  ي چند طيفي ايجاد کرده که امکان ثبت ويهگعي ااسنجنده
ي اعا آورد. در مقايسه با سعنجنده بيشتري از گيااان را فراام مي

روزه از کعره زمعين    16با تکعرار پوشعش    TMچند طيفي نظير 
ا رگيااعان   مربوط به اايامکان مطالعه ويهگي مادي ي ااداده

م بيني راندمان محصعول فعراا  ه رشد و پيشدر کليه مراحل چرخ
ي و ي طيفع تفکيک بعا  قدر   با يااداده ،آن عالوه بر .آوردمي

مختلعف   يااجنبه از را محصو   وضعيت بر نظار  امکان ،مکاني
 آورد.کم آبي، آفا  نباتي و کودااي شيميايي فراام مي مانند
طيفعي  اساس بازتاب طيفي خاص انوا  محصو   در محدوده بر

مرئي و مادون قرمز نزديک امکان تشعخيص انعوا  محصعو      
باشد. با توجعه  اي فراام ميي مااوارهااکمک دادهه کشاورزي ب

 ي محصو   مختلف متفعاو  ااکه بيوشيمي و رنگ دانهبه اين
 بازتاب طيفعي اعر محصعول خعاص     بنابراين ،باشداز يکديگر مي

فعي  اي باتفکيعک طي ندهگيري توسط سنجخود بوده و قابل اندازه
 (Short, 2010). باشدمي مادي  مانندبا  
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ي راداري حساس به سعاختار و ميعزان رطوبعت محصعول     ااداده
ي اعا مکمعل داده  عنعوان بعه توان مي ااآناز  بنابراين، .باشندمي

ي اعا در تفکيعک محصعول اسعتفاده کعرد. ترکيعب داده      ،اپتيکي
پععذيري ايش تفکيععکي اپتيکععي موجععب افععزاععاراداري بععا داده

بندي منجر به افزايش دقت طبقه و در نتيجهي مختلف ااکالس
 شود.مي

ععا   در سيستم اطال ورودقابل  ،ي دورسنجياانتايج تفسير داده
باشعد کعه از   معي  (4)و سيسعتم چرخعه محصعول    GISجغرافيايي 

ا  مشخصع  و آدرس وساير نا  ي جانبي نظيرااترکيب آن با داده
ي توان در مديريت کعاربر و مساحت و غيره ميمالک، نو  کشت 
 اراضي استفاده کرد.

 

   تصاوير در مطالعات کشاورزی ان تفکيکنقش تو
 اي از عوامععل بسععيار مهععم درقابليععت تفکيععک تصععاوير مععااواره

رود معي  شعمار بنعدي بعه  و تحليل و دقعت طبقعه  شناسايي تجزيه 
(Markham and Townshend, 1981).   صععحت تفسععير

ر در مجمعو  چهعا   .باشدمراون توان تفکيک تصاوير ميتصاوير 
 اي مطرح اسعت کعه شعامل   نو  توان تفکيک در تصاوير مااواره

، (Radiometric) ، راديومتريکSpatial)) توان تفکيک مکاني
در باشعععد. معععي (Temporal) و زمعععاني (Spesteral) طيفعععي

تفکيعک   ، قعدر  مناسعب  مطالعا  کشاورزي و برآورد محصعول 
 .استنداز ااميت زيادي برخوردار  و زماني طيفي، مکاني

 

 تفکيک مکاني 

قع ترين عنصر تصوير است که در واتفکيک مکاني اندازه کوچک
تنهعايي  گيري در زمين اسعت کعه بعه   ترين بعد قابل اندازهکوچک

 باشد.گيري ميقابل تشخيص و اندازه
 زاويعه  IFOVي اسکنر تفکيک مکعاني بعا   اادر سيستم سنجنده

در زمينعه کاربرداعاي    پهواشعگران شعود.  اي بيان ميديد لحظه
يي را در رابطه بعا  ااالعملورزي )برآورد انوا  محصول( دستورکشا

اي بعر مبنعاي زاويعه ديعد لحظعه      اعا توان تفکيعک مکعاني داده  
مثعال در آمريکعاي شعمالي و     بعراي انعد.  وضع نمعوده  ااسنجنده

اورزي به حعدي اسعت   اندازه مزار  کش ،کشورااي شوروي سابق
 80در  متر 80اي تقريبي با زاويه ديد لحظه MSSي ااداده که

باشعد )انجمعن   متر در مطالعا  تفکيعک محصعول مناسعب معي    
 (1975)و  Harmage(. بعه نظعر   1983فتعوگرامتري آمريکعا   

Landgrebe  ي ااتفکيک محصول با دادهMSS   با دقت قابعل

پيکسل  64زه مزار  بيش از پذير است که انداامکان ، زمانيقبول
و  TMچنعد طيفعي   ي ااکه از داده. زماني(Slater, 1980)باشد 
ترين اندازه مزار  قابل تفکيک شود کوچکاستفاده مي SPOTيا 

و  TMي اااکتار براي داده 8/5حدود  ،براي شناسايي محصول
باشعد. امعروزه بعا توسععه     ي اسعاا  معي  اااکتار براي داده 3/2
 زار  ععي تفکيک با  امکان تفکيک ماااخت سنجندهس آوريفن
 اکتار نيز فراام آمده است. 2 زير
 

 تفکيک طيفي   
طيعف  طعول معو     يي ازاعا تفکيک طيفعي بعه محعدوده    توانايي

قابعل  سعنجنده   توسعط يعک  شود که الکترومغناطيسي اطالق مي
 عدادتد. ندر آن محدوده طيفي اخذ شو ااو داده سازي باشدآشکار
دااي طيفي و امچنين ععرس بانعد عامعل بسعيار مهمعي در      بان

 باشد.از يکديگر مي ااقابليت تفکيک و تشخيص پديده
ي، يع مااواره لندست در افت باند طيفي شعامل مر  TMسنجنده 

مادون قرمز نزديک، مادون قرمز مياني و معادون قرمعز حرارتعي    
  ترين سنجنده در نعو کند. اين سنجنده چند طيفي قويعمل مي

 LISSاست. سنجنده چنعد طيفعي   خود براي مطالعا  کشاورزي

III  مااوارهIRS   با چهار باند طيفي پع  ازTM،  تعرين  مناسعب
 شعود سنجنده چند طيفي براي مطالعا  کشاورزي محسوب معي 

((Short, 2010. 
در شناسايي محصول و برآورد سط  زير کشت جهت تسعهيل در  

ه رشد بازتاب محصول در چرخبندي با توجه به تغييرا  امر طبقه
 شود.ي چند زمانه استفاده مياااز داده گياه
ي ترکيبععي از چنععد سععنجنده مختلععف در افععزايش دقععت اععاداده
 ،بنعدي ااميعت زيعادي دارد. طيعف معادون قرمعز نزديعک       طبقه

ا اطالعا  مربوط به کلروفيعل گيااعان و سعاختار تعا  پوشعش ر     
شعش  وپاطالععا    با راداريي ااکه دادهدر حالي ،آوردفراام مي

ص سزايي در برآورد سط  زير کشت و تشعخي ابر و مه ااميت به
اطق محصول مربوط به ساختار و ميزان رطوبت گيااان را در منع 

ق داد. در مناطدر اختيار قرار مي ايران نظير مناطق شمالي کشور
، علعت پوشعش ابعر و معه    هبع  ايعران  مناطق شعمالي کشعور   مانند
 وسزايي در برآورد سعط  زيعر کشعت    ري ااميت بهي راداااداده

 ل دارد.تشخيص محصو
 

 در مطالعات کشاورزی ایبندی تصاوير ماهوارهطبقه
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ک يبندي طيفي تصاوير ار پيکسل يا عنصر تصويري به در طبقه
، زراععي، شعهر   منطقه :يابد. براي مثالاختصاص مي ويههکالس 

 حعاوي ميعانگين   در واقعع اعر پيکسعل    .باغ، مرتع، اراضعي شعور  
گيعرد. از  را در بر معي  باشد که آناي مياطالعا  طيفي محدوده

طعور تصعادفي بعر روي    هدر يعک تصعوير بع    ااکه پيکسلآنجايي
اعر پيکسعل   . بنعابراين،  رنعد گيي سط  زمعين قعرار معي   ااپديده
 يش ازتواند چندين کالس را در بر گيرد. ار گاه يک پيکسل بمي

ي اطالععا  طيفع   (گند  و آيش مانند:) يک کالس را شامل شود
 يعن پيکسعل  ا. خوااد بعود  کالس مزبور ترکيبي از ار دو کالس

شعود. تععداد   بنا  پيکسل معرز يعا پيکسعل مخلعوط ناميعده معي      
بندي شعده بعه   ي مرز در يک تصوير در مطالعا  طبقهااپيکسل

 توان تفکيک سنجنده و پيچيدگي شکل عارضه بستگي دارد.
يم تقعو  پعذيري زي، ميانگين اندازه مزار ، تغييردر مطالعا  کشاور

دقعت و   ،کاشت محصول )تنو  محصعول( و زمعان اخعذ تصعوير    
اد داعد. معزار  بعا ابعع    ميزان صحت کار را تحت تأثير قعرار معي  

ي معرز در  اعا پيکسعل  ي متنو  سبب افعزايش ااکوچک و کشت
ي کاربري ااشود که منجر به کااش تعداد کالسبندي ميطبقه

بنعدي  طبقعه  (5)قابل تشعخيص شعده و موجعب کعااش صعحت     
 گردد.مي

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه هایويژگي
 محععدودهدر  اسععت کععه اسععتان قععزوين منطقععه مععورد مطالعععه

درجعه و   45اعاي جغرافيعايي   بين طعول  ايران غرب کشورشمال
اععاي دقيقععه شععرقي و عععرس 51درجععه و  50تععا  دقيقععه 44

دقيقعه  49درجعه و   36دقيقعه تعا    24درجعه و   35ايي جغرافيع 
کل شع  د.قرار دارکيلومتر مربع  ۱۵۸۲۰با مساحت تقريبي شمالي 

 شعکل  .اسعت  نمايش داده شدهموقعيت منطقه مورد مطالعه  (2)
را  اعا نااا و شهرستبه تفکيک بخش استان قزوينمحدوده  ،(3)

   .دادمي نشان
 

 
 العه )استان قزوين( مطموقعيت منطقه مورد  (:2) شکل

 در کشور ايران

 
 پژوهشروش 

 IRS-LISS IIIی ماهواره هابانک اطالعات دادهايجاد 
 او به لحا  وجود محصو   زراعي متنو  با زمان برداشت متفع 

((Intercroping ي چند اعاست از دادها  ز ،ان قزوين عدر است 

 
 به تفکيک  استان قزوينمحدوده  (:3) شکل

 هاشهرستان ها وبخش

 
يعه  کل ،در ايعن راسعتا   زمانه براي تفکيک محصول استفاده کعرد. 

 مربعوط بعه   IRS معااواره  LISS IIIتصعاوير سعنجنده    گذرااي
 شعده و  اخعذ  ،زمان کاشت و داشعت و برداشعت   دراستان قزوين 

 (2)است. جدول  انجا  گرفتهمداري و اندسي روي آن  تصحي 
از محصعو   زراععي و   برداشعت تععدادي    تقويم زماني کشت و

 داد.مينشان  استان قزوين را در باغي

 

  هندسي تصحيحانجام 
 آن معداري بعر روي   تصحي  که IRS اوير خا تص در اين مرحله،
اسعتان  1:50000ي توپعوگرافي  اعا بر اساس نقشعه  ،انجا  شده

  اي خطععيچنععد جملععه  قععزوين و بععا اسععتفاده از الگععوريتم  

(Polinomial Linear) تععرين بععرداري نزديععکمونععهو روش ن
 اند.تصحي  اندسي شده ،(Nearest  Neighborhood)امسايه
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 بندیاعمال طبقه
بنعدي  طبقعه تلفيعق   ،اساس کار تفکيک محصول در اين مطالععه 

باشععد. جهععت انجععا  مععي بصععري تصععحيحا  و نظععار  شععده
يي بر روي تصعوير  اابندي نظار  شده نياز به معرفي نمونهطبقه
باشد که بعا مراجععه بعه منطقعه و بعه      مي مونه تعليمين عنوانبه

طي دو بازديد زميني (GPS)کمک سيستم تعيين موقعيت جهاني 
مطالععه، دقعت    مقياس منطقعه معورد   با توجه به .اندهشدانتخاب 

GPS برداري زمينعي پع  از   نمونه. باشددستي جوابگوي نياز مي
 ده اسعت. انجعا  شع    قبعل از اعمعال تصعحي    بندي وانجا  طبقه

بععرداري زمينععي متمرکععز در نععواحي بععوده کععه در انگععا  نمونععه
به لحا  اختالط طيفي اطمينان کعافي از   نظار  شده بنديطبقه

بنعدي،  پ  از انجعا  طبقعه   بنابراين،نو  محصول وجود نداشت. 
 قعرار گرفعت.   برداري زمينعي نمونه موارد مشکوك مورد بازبيني و

رآورد سط  زير کشت گنعد  در  ب طرحمراحل اجرايي  (،3) جدول
 .دادمي نشانرا  استان قزوين

 

 استان قزوين در تقويم زماني کشت وبرداشت محصوالت زراعي و باغي (:2)جدول 

 نام محصول
 تاريخ برداشت تاريخ کاشت

 اوج سبزينگي
 پايان شروع پايان شروع

 فروردين و ارديبهشت اوايل مرداد اواخر خرداد اوايل آذر اوايل مهر ديم گند  آبي و

 فروردين و ارديبهشت اواسط تير اوايل خرداد اواسط آبان اواخر شهريور جو آبي و ديم

 خرداد و تير اوايل آذر اوايل مهر اوايل خرداد اواسط فروردين چغندر قند

 ماهفروردين تا آبان اواخر مهر نيمه دو  ارديبهشت اواسط مهر اواسط شهريور )پاييزه( يونجه

 ماهفروردين تا آبان اواخر مهر اوايل تير اواخر ارديبهشت اواخر فروردين يونجه )بهاره(

 .1381ماخذ: آمارنامه کشاورزي، 
 

 برآورد سطح زير کشت گندم در استان قزوين پروژه یمراحل اجرا (:3) جدول

 تصاوير منطقه روش طبقه بندی تصاوير زمان تصحيحات طبقات استخراج شده

W+B+H 

حي  بصري تص
نتايج طبقه بندي 
 نظار  شده

 1382خرداد  3
 فارياب نظار  شده

IRS 

(LISS lll) 

W 31  1382خرداد 

W+B+H 
ارديبهشت  10

 ديم نظار  شده 1382

W 31  1382خرداد 

W =  گند B = جو H = يونجه 

 

ين عوامل مؤثر در برآورد سط  زير کشت محصول در استان قزو
 باشد:ر ميشرح زيهب

  :پيچيده بودن عوارس زراعي نظير
 تعدد محصو   زراعي -
 ميانگين اندازه مزار   -
 تغييرا  در زمان کشت محصول -
 (Degree of intercroping) درجه تناوب کشت -
 ي قابل شناساييااتعداد کالس -

    تاريخ و زمان اخذ تصاوير 
   تفکيک مکاني تصاوير 

  پردازش  تفکيک طيفي تصاوير در دسترس براي 
 1989و امکاران در سال  Woltersمطالعا  انجا  شده توسط 

ضعي  داد که در مناطقي بعا انعدازه ارا  نشان مي TMي اابا داده
که محصو   مختلعف در مراحعل    متفاو ي ااکوچک با کاربرد

ر ط  زيع سامکان برآورد  ،دنرشد متفاو  در کنار يکديگر قرار دار
 اشد.بميسر نمي ،کشت با دقت با 

 

 هايافته

 ميو د يک مناطق کشت آبيتفک
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 ياضاف اايطيف حذف جهت به و بنديطبقه دقت افزايش منظوربه
و  مناطق کشت آبي و ديم تفکيک شده مربوط به مناطق مجاور،

طعور جداگانعه   هب ،منطقه تحت پوشش کشت ديم و آبي در سا 
ه . محدوده تفکيک شعد ه استبندي نظار  شده انجا  گرفتطبقه
  داده شده است.    نشان (4) شکل آبي و ديم در گند  کشت

 

 گندم  تفکيک محدوده کشت آبي و ديم (:4) شکل

 در استان قزوين

ر دباشد کعه  مربوط به اوايل خرداد مي ،تصاوير اوليه انتخاب شده
  )او ه وجود داردجگند ، جو، يون ار سه مخصول اين ماه از سال

. بعا  است صو   فوق برداشت نشدهاز مح کيسبزسنگي( و ايچ
توان در ايعن  توجه به شباات طيف انعکاسي در سه محصول نمي

 ل شعد. در ايعن مرحلعه   يع تاريخ تمايزي بين اين سه محصعول قا 
ا  و اطعراف و باغع   اايزمينلزا از کمزار  گند ، جو و يونجه و 

 .(5ند )شکل اهجدا شد با رنگ نارنجي آيش اايزمين
 

 
  يونجه آبيجو و مزارع گندم و قه بندی(: طب5شکل )

 2003مي 23در تاريخ  
 

بعا   ژوئعن(،  20) خعرداد معاه   اواخردر تصاوير اخذ شده مربوط به 
 بنعابراين،  اند،اين تاريخ مزار  جو برداشت شده تاکه توجه به اين

ااي معادون قرمعز را بعه محصعول     منطقي است که کليه بازتاب

دانده مزار  گنعد   نشان (،6)کل گند  و يونجه اختصاص داد. ش
 باشد. و يونجه آبي مي

 

  مزارع گندم و يونجه آبي (: طبقه بندی6)شکل

 2003ژوئن  20در تاريخ  
 

ا  منطقه ديم نيز طبقه بندي نظار  شعده انجع   جهت ترتيببدين
ر بنعدي منطقعه ديعم و د   نتيجه طبقه (7و  8)شده است. اشکال 

شعان  نا در منطقه معورد مطالععه،   واقع مساحت مزار  گند  ديم ر
 داند.مي

 
 (: محدوده کشت گندم ديم بر روی 7شکل )

 ایتصوير ماهواره

 

 
 بندی نظارت شده (: نتيجه اعمال طبقه8شکل )

 (7بر روی شکل )
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 ،(معرداد معاه   15منطقعه )  از دست آمعده هدر جديدترين تصوير ب
 مشعااد  مزار  گند  برداشت شده و طيف انعکاسي مادون قرمعز 

ت آن باشد که زمان برداشع شده مربوط به مزار  يونجه بهاره مي
ه توان مسعاحت معزار  برداشعت شعد    مي ،مهر ماه است. بنابراين

 (9 و 10ل اشکا) .کردگند  را در اين تصوير محاسبه 
 

 
 (: تصوير مناطق کشت آبي شامل 9شکل )

 گندم برداشت شده و يونجه

 
 بندی نظارت شده (: نتيجه اعمال طبقه10شکل )

 (9)بر روی شکل 

 

ي ريزشعي  ااناشي از گند  بازتابتداخل  ،از مشکال  اين روش
باشد. ايعن مرحلعه از کعار از دقعت و     سال قبل با مزار  گند  مي

ي زمينعي  اعا ظرافت خاصي برخوردار است. با اسعتفاده از نمونعه  
دود زيعادي  بندي، اين تعداخل تعا حع   متعدد و تکرار عمليا  طبقه

اعاي ريعزش   اراضي با پوشش گند  نهايتدر مرتفع شده است و 
 اند.بندي شدهسال قبل در کالس آيش طبقه

 

 بندیبرآورد درصد خطای طبقه
ز ، عالوه بعر درصعد خطعاي ناشعي ا    GPSبرداري با انگا  نمونه

 ي برداشعته شعده بعه دو گعروه    اعا بندي، در سرزمين نمونعه طبقه
 ياعا گروه نمونعه  .2ي تعليمي ااگروه نمونه .1 شوند:تقسيم مي

 .شااد

طعه  نق 390تععداد   انگا  پيمايش زميني سايت،، در اين مطالعه
بنعدي  جهعت انجعا  طبقعه    ااآنعدد از  260که از  شدبرداشت 

ااد شعدد نيز جهت نمونه  130ي تعليمي و از اانمونه عنوانبه
پع  از   اسعت.  شعده بندي اسعتفاده  برآورد صحت طبقه منظوربه
بعرآورد صعحت و تعيعين درصعد      منظوربندي بهنجا  عمل طبقها

، بنعدي ي شااد بعرروي نتيجعه طبقعه   اابندي، نمونهخطاي طبقه
درصد خطعاي مربعوط بعه اعر      ENVIافزار در نر  و شده اعمال

قعا  معورد   ده است. طبشطبقه و سا  خطاي کلي آن محاسبه 
  ( (Tدرخعت و بعاغ   -2 (W) گند  -1 نظر در اين مطالعه شامل

 ،اساس جعدول محاسعبه خطعاي کلعي    باشند. برمي (A)آيش  .3
بندي براي اعر کعالس و سعا  بعراي کعل      ميزان خطاي طبقه

  دست آمده است.هطور جداگانه بهاا منطقه ديم و فارياب بکالس
در منطقه ديعم   ترتيبهبندي بميزان خطاي طبقه (5و  4)ول اجد

 تعععداد دفعععا ول در ايععن جععد .دانععدمععي نشععانو فاريععاب را 
ااي مشااده شده در سرزمين )واقعيت زمينعي( بعا ميعزان    کالس
بنعدي  طبقهکه ميزان صحت ، است شدهمقايسه  ،بندي شدهطبقه

و بعراي گنعد  آبعي     % 12/92 براي کشت گند  ديعم برابعر بعا   
باشعد. در  مي آمده است که ميزان قابل قبولي دسته% ب98/93

( صور  گرفتعه  1998امکاران ) تحقيق مشابه که توسط داتا و
 دسعت آمعده اسعت   ه% بع 54/94 بنديطبقهاست، ميزان صحت 

(Dutta,et al., 1998). 

 بندی کشت ديممحاسبه درصد خطای طبقه (:4)جدول 

      مطالعه زميني 

       درخت گندم آيش 

  درخت 328 85 0 
    

 2611 /2834=  %92.12 مجمو :: تصوير گند  11 1221 1 
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  آيش 33 93 1062 2611
    

  مجمو  372 1399 1063 2834
    

 

 بحث و نتيجه گيری
در اين مطالعه، برآورد مساحت اراضي زيرکشت محصول گند  در 

گيري از فنعاوري سعنجش ازدور و تصعاوير    استان قزوين، با بهره
 ارايهصور  گرفته و نتايج آن با آمارااي ، IRSچندزمانه مااواره 

( توسط وزار  82-81وط به سال زراعي مورد مطالعه )شده مرب
جهاد کشاورزي، مورد مقايسه قرار گرفتعه اسعت، کعه تفعاو  يعا      

تحعت کشعت    اعاي زميندرصدي در برآورد مساحت  25کااش 
تحعت   اعاي زمعين درصدي در مسعاحت   14گند  آبي و کااش 

 .(6)جدول  دادکشت گند  ديم را نشان مي
 

 
 

 30 -3 -82ن استان قزوي آبي گندم ای کشتماتريس خط(: 5) لجدو

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 در استان قزوين (: مساحت اراضي تحت کشت گندم و جو6جدول )

 بر حسب هکتار و بر طبق مراجع مختلف 82 -81در سال زراعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

      مطالعه زميني 

       درخت گندم آيش 

      درخت 240 11 1 

%93.98 =2612 / 2455 مجمو ::: تصوير گند  128 1553 1   

      آيش 16 0 662 2455

      مجمو  384 1564 664 2612

 محصول گندم

 مجموع کشت ديم )هکتار( کشت آبي نوع کشت

 125091 47361 70880 زراعي 79-80آمار وزار  جهاد کشاورزي درسال 
آمار سازمان کشاورزي اسعتان قعزوين در سعال زراععي     

 128000 56000 72000 بر اساس آمار شفااي ارائه شده 82-81

 معااواره اي در سعال   نتايج اسعتخرا  شعده از تصعاوير   
 103200 48200 55000 81 -82زراعي 



 IRS-LISS III 97به كارگیری تصاویر چند زمانه با محصول در استان قزوین  طح زیر كشتبرآورد س

زوين از نتايج حاصل از برآورد سط  زير کشت گند  در استان قع 
 ودبعا وجع  ي چند باندي ااي تکراري سنجندهااآيد که دادهبر مي

ن قابعل قبعولي در ايع    نسعبت به  بندي موجود، نتايجطاي طبقهخ
 دارد. اابررسيقبيل 

ايعن  برآورد سط  زيعر کشعت   عامل زمان و ازينه  کهدر صورتي
ه و زميني مورد مقايسعه قعرار گرفتع    يروش نقشه بردار، با روش

مراه ي بيشتري اانساننيز که با دخالت  روش دو خطاي ناشي از 
اي بيش ي مااوارهاااست مدنظر قرار گيرد، ارزش استفاده از داده

 از پيش معلو  خوااد شد.
در بعرآورد سعط  زيرکشعت و     و استگند  محصولي استراتهيک 

ي جغرافيعايي خعاص،   اابرآورد ميزان توليد آن در محدوده نهايت
مقتضعي جهعت انجعا      ياعا گيعري ريزي و تصعميم  زمه برنامه

سرعت و دقعت در   بنابراين، .باشداري ميجاقتصادي و ت مباد  
 باشد.از ااميت با يي برخوردار مي اااين قبيل ارزيابي

 سط  زيرکشعت  برآورد و کمي و کيفينظار   ،گرددپيشنهاد مي
د ي چناابا استفاده از داده ،محصو   زراعي و باغي استراتهيک

 دارد، اخذ آن در داخعل کشعور وجعود    توانايياي که زمانه مااواره
رد در بعرآو  تواندمي گونه مطالعا نيج اين نتايامچن انجا  پذيرد.

و وسععت  ع يع توز پعراکنش ن يعي تع ت،يع ک جمعيع ولوژيزيتراکم ف
 .گيرد قراراستفاده  مورد ،يستيزطيگر مطالعا  محياا و ديکاربر
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