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برآورد سطح زير كشت محصول در استان قزوين با به كارگيری
تصاوير چند زمانه IRS-LISS III
3

ناديا عباسزاده تهراني٭ ،1محمدرضا بهشتيفر ،2محمد مربي

 1دکتراي برنامهريزي محيطزيست
 2کارشناس ارشد سنجش از دور ،سرپرست اداره توسعه کاربري و استانداردسازي ،سازمان فضايي ايران
 3کارشناس ارشد سنجش از دور ،سازمان فضايي ايران
(تاريخ دريافت1389/6/27 :؛ تاريخ تصويب)1390/3/17 :

چکيده
رشد فزاينده جمعيت و به تبع آن کمبود منابع در دسترس جهت رفعع نيازاعاي اساسعي انسعاناعا ،لعزو معديريت و برنامعهريعزي صعحي
فعاليتااي کشاورزي در مقياس محلي و منطقهاي را نمايانميسازد که دستيابي به آن ،نيازمند کسب آگعااي از توزيعع انعوا محصعو
کشاورزي و سط زير کشت آناا ميباشد .در طي سالاا ،چگونگي برآورد سط زير کشت محصو عمده نظيعر گنعد و جعو ،امعواره
مورد بحث کارشناسان بوده است .ادف از اين تحقيق ،برآورد سط زيرکشت محصول گند با بهکارگيري فناوري سنجش از دور در استان
قزوين ميباشد .بهدليل وجود محصو زراعي متنو با زمان برداشت متفاو در استان قزوين ،ز است از دادهااي چندزمانه مااوارهاي
جهت تفکيک محصول استفاده کرد .در اين مطالعه ،اساس کار بر استفاده از تصاوير چند زمانه( )1مااواره  IRSو سعنجنده LISSIII
استوار است .جهت تفکيک محصول در اين مطالعه ،از تلفيق طبقهبندي نظار شده و تصعحي بصعري اسعتفاده شعده اسعت .نمونعهاعاي
تعليمي( )2با پيمايش منطقه و به ياري سيستم تعيين موقعيت جهاني ( )GPSطي بازديدااي زميني انتخاب شدهانعد .از آنجعا کعه در ايعن
مطالعه ،برآورد مساحت اراضي زيرکشت محصول گند در استان قزوين ،با بهرهگيري از فناوري سنجش ازدور و تصاوير چندزمانعه معااواره
 ،IRSصور گرفته ،نتايج آن با آمارااي ارايه شده مربوط به سال زراعي معورد مطالععه  81 -82توسعط وزار جهعاد کشعاورزي ،معورد
مقايسه قرار گرفته است که تفاو يا کااش  25درصدي در برآورد مساحت زمينااي تحت کشت گنعد آبعي و کعااش  14درصعدي در
مساحت زمينااي تحت کشت گند ديم را نشان ميداد .با توجه به محاسبه خطاي طبقهبندي موجود ،از نتايج حاصل از برآورد سط زيعر
کشت گند در استان قزوين بر ميآيد که تجزيه و تحليل دادهااي تکراري سنجندهااي چند باندي ،نتايج به نسعبت قابعل قبعولي در ايعن
قبيل مطالعا دارد.
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مرتبط ،نقشهسازي حاصلخيزي خاك و برآورد خسارا ناشعي از
خشکسالي بهکار ميروند.
نظر به لزو پايش به موقعع و مسعتمر منعاطق وسعيع در بيشعتر
مطالعا کشاورزي ،بهکارگيري فناوري سنجش از دور امچعون
ابزاري است که موجب صرفهجعويي در وقعت ،کعااش ازينعه و
مهيا نمودن اطالعا بهنسبت دقيق و بهانگا ميشود .مطالععه
حاضر ،براساس نياز مبر به اطالعا دقيق و بهانگعا از سعط
زير کشت بهويعهه محصعو اسعتراتهيک ماننعد گنعد اسعتوار
ميباشد .روش متداول رايج جهت تهيه نقشعه سعط زيرکشعت،
استفاده از عکع اعاي اعوايي معادون قرمعز بعا بهعرهگيعري از
اطالعا زميني ارايه شده توسط زارعين و کارشناسان کشاورزي
بوده است .در پهواش حاضر ،اساس کار بعر اسعتفاده از تصعاوير
چند زمانه مااواره  IRSو سنجنده  LISS IIIآن استوار ميباشد.
در اين مطالععه ،تهيعه نقشعه سعط زيرکشعت گنعد بعهعنعوان
محصول غالب در استان قزوين مدنظر بوده است .در جدول (،)1
ويهگيااي سنجندهااي  PANو  LISS lllمااواره  IRSارايعه
شده است.

سرآغاز
امروزه ،يکي از بزرگترين مشکال پعيش روي جهانيعان ،رشعد
فزاينده جمعيت و به تبع آن کمبود منابع در دسترس جهعت رفعع
نيازااي اساسي انساناا ميباشد .بهمنظعور نظعار بعر مشعکل
کمبود مواد غذايي ،تصميمگيران و برنامهريعزان ،نيعاز بعه کسعب
آگااي و اطالعا به روز از کميت ،کيفيت ،نو  ،نحوه پراکنش و
سط زيرکشت محصو کشاورزي دارند .بنابراين ،برنامهريزي
و مديريت کشاورزي در مقياس محلي و منطقهاي ،نيازمند کسب
آگععااي از نحععوه توزيععع انععوا محصععو کشععاورزي و سععط
زيرکشت آناا ميباشد .در امين راستا ،تهيه نقشه نعو وسعط
زيرکشت محصو زراعي داراي ااميت فراواني ميباشد .طعي
سالاا ،چگونگي برآورد سط زير کشت محصو عمده نظيعر
گند و جو ،امواره مورد بحث کارشناسان بوده اسعت .اطالععا
مکاني توزيع وگسترش محصو کشاورزي ،از عوامعل مهمعي
است که در توليد آمار کشاورزي بهکار ميرود .اينگونه نقشعهاعا
توسط سازمانااي ملي و منطقهاي توليعد معيشعوند و در واقعع
نشانگر کميت و کيفيت محصو در مناطق مختلف جغرافيعايي
ميباشد و بهمنظور پيشبيني ميزان توليد غال  ،تهيعه آماراعاي
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ماايععت سععنجش از دور ،جمعععآوري و انععدازهگيععري امععوا
الکترومغناطيسي بازتابي گياه ،خاك ،آب و سعاير ععوارس سعط
زمين ميباشد .داشتن اطالعا دقيق از شرايط واقععي سعرزمين،
امکان تفسعير صعحي دادهاعاي دورسعنجي را فعراام معيآورد.
دادهااي سنجش از دور سالااست که در کشاورزي بهکار گرفته
ميشود .براي مثال ،دادهاعاي دو معااواره لندسعت و نعوآ بعراي
تعيين نو محصول و جهت بعرآورد سعط زيعر کشعت در نقعاط
مختلف جهان بهکار معيرود .امچنعين دادهاعاي معااوارهاي بعا
استفاده از مدلاايي ويهه ،بهمنظور پيشبيني رانعدمان محصعول
نيز مورد استفاده قرار ميگيرد .تشخيص استرساعاي گيعااي از
جمله بيمارياا ،اجو حشرا و نقصان مواد مغذي گياه از جمله
کاربردااي سنجش از دور در کشاورزي ميباشد ).(Bell, 1974
ويهگي طيفي گيااان در طول چرخه رشعد ،دسعتخوش تغييعرا
عمدهاي است .بنابراين ،مفاايمي امچون توان تفکيک مکعاني،
طيفي و زماني جهت شناسايي محصول از طريق سعنجش از دور
طي سالاا مورد استفاده قرار گرفته است .بعه لحعا مشعکال
بسيار در شناسايي محصول با استفاده از سنجش از دور ،محققان
بسياري تالش کردهاند که اين کار را بعا اسعتفاده از تلفيعق روش
نمونععهبععرداري زمينععي و تصععاوير مععااوارهاي انجععا دانععد.
محعدوديتاعاي کعاربرد سعنجش از دور در کشعاورزي ناشععي از
ضعف توان تفکيک طيفعي ،تفکيعک زمعاني ،تفکيعک مکعاني و
ازينه با ي دادهااي مااوارهاي ميباشد ( )Myers, 1983کعه
با پيشرفتااي مستمر در زمينه فناوري فضايي بهتدريج در حعال
ارتقا استند.
سنجندههای مورد استفاده در کشاورزی
تصاوير معااوارهاي ترکيبعي از عناصعر تصعويري ناپيوسعته و يعا
پيکسل است .اندازه پيکسلاا در سنجندهااي مختلعف متفعاو
ميباشد .کشور اندوستان در ادامه تکوين فنعاوري معااواره اي،
مااواره  IRS-1Cبا سنجنده چنعد طيفعي  LISS-IIIرا از سعال
 1995در مدار قرار داده است که ار  24روز يک پوشش کامل
از کره زمين تهيه ميکند .تصاوير حاصل از کليعه سعنجندهاعاي
چند طيفي که کانالااي تصويربرداري آن در دامنعه طيفعي نعور
مريي و مادون قرمز طراحي شده ،توانايي کاربرداعاي کشعاورزي
را نيز دارا ميباشند .سنجنده  LISS-IIIبا قدر تفکيک  23متر
به بررسي ،نقشهسازي و فهرستبرداري محصو کشاورزي در
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مناطقي که داراي الگوي کشاورزي با ابعاد کوچک و کشت مخعتلط
استند ،کمک شاياني مينمايد ).(Navalgund et al, 1996
سنجندهااي چند طيفي موجعود ماننعد  ETMبعا  8بانعد طيفعي
محدوديتاايي نيز از نقطه نظر تعوان تفکيعک طيفعي و مکعاني
دارند .محصو تي ماننعد گنعد و جعو و يونجعه و کلعزا از لحعا
ويهگي طيفي( )3شبيه ام استند ،طوريکه در مزرعه نيز گند و
جو به سختي قابل تفکيک ميباشند .از اينرو ،در تشخيص اغلب
محصو زراعي ،استفاده از چندين پوشش در فصعول مختلعف
کاشت ،داشت و برداشت ز و ضعروري معي باشعد .شعکل ()1
تفاو بازتاب طيفي محصو گوناگون را نشان ميداد.

شکل ( :)1تفاوت بازتاب طيفي محصوالت مختلف زراعي

مااوارهااي عملياتي مانند مااواره ( Terraسعنجنده )MODIS
با  36باند طيفي و تکعرار پوشعش  2-1روزه ،تحعولي نعوين در
سنجندهااي چند طيفي ايجاد کرده که امکان ثبت ويهگعياعاي
بيشتري از گيااان را فراام ميآورد .در مقايسه با سعنجندهاعاي
چند طيفي نظير  TMبا تکعرار پوشعش  16روزه از کعره زمعين
دادهااي مادي امکان مطالعه ويهگيااي مربوط به گيااعان را
در کليه مراحل چرخه رشد و پيشبيني راندمان محصعول فعراام
ميآورد .عالوه بر آن ،دادهااي با قدر تفکيک بعا ي طيفعي و
مکاني ،امکان نظار بر وضعيت محصو را از جنبهااي مختلعف
مانند کم آبي ،آفا نباتي و کودااي شيميايي فراام ميآورد.
براساس بازتاب طيفي خاص انوا محصو در محدوده طيفعي
مرئي و مادون قرمز نزديک امکان تشعخيص انعوا محصعو
کشاورزي به کمک دادهااي مااوارهاي فراام ميباشد .با توجعه
به اينکه بيوشيمي و رنگ دانهااي محصو مختلف متفعاو
از يکديگر ميباشد ،بنابراين بازتاب طيفعي اعر محصعول خعاص
خود بوده و قابل اندازهگيري توسط سنجندهاي باتفکيعک طيفعي
با مانند مادي ميباشد(Short, 2010) .
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دادهااي راداري حساس به سعاختار و ميعزان رطوبعت محصعول
ميباشند .بنابراين ،از آناا ميتوان بعهعنعوان مکمعل دادهاعاي
اپتيکي ،در تفکيعک محصعول اسعتفاده کعرد .ترکيعب دادهاعاي
راداري بععا دادهاععاي اپتيکععي موجععب افععزايش تفکيععکپععذيري
کالسااي مختلف و در نتيجه منجر به افزايش دقت طبقهبندي
ميشود.
نتايج تفسير دادهااي دورسنجي ،قابل ورود در سيستم اطالععا
جغرافيايي  GISو سيسعتم چرخعه محصعول( )4معيباشعد کعه از
ترکيب آن با دادهااي جانبي نظير نا و آدرس وساير مشخصعا
مالک ،نو کشت و مساحت و غيره ميتوان در مديريت کعاربري
اراضي استفاده کرد.
نقش توان تفکيک تصاوير در مطالعات کشاورزی
قابليععت تفکيععک تصععاوير مععااوارهاي از عوامععل بسععيار مهععم در
شناسايي تجزيه و تحليل و دقعت طبقعهبنعدي بعهشعمار معيرود
) .(Markham and Townshend, 1981صععحت تفسععير
تصاوير مراون توان تفکيک تصاوير ميباشد .در مجمعو چهعار
نو توان تفکيک در تصاوير مااوارهاي مطرح اسعت کعه شعامل
توان تفکيک مکاني ( ،(Spatialراديومتريک )،(Radiometric
طيفعععي ) (Spesteralو زمعععاني ) (Temporalمعععيباشعععد .در
مطالعا کشاورزي و برآورد محصعول ،قعدر مناسعب تفکيعک
مکاني ،طيفي و زماني از ااميت زيادي برخوردار استند.
تفکيک مکاني
تفکيک مکاني اندازه کوچکترين عنصر تصوير است که در واقع
کوچکترين بعد قابل اندازهگيري در زمين اسعت کعه بعهتنهعايي
قابل تشخيص و اندازهگيري ميباشد.
در سيستم سنجندهااي اسکنر تفکيک مکعاني بعا  IFOVزاويعه
ديد لحظهاي بيان ميشعود .پهواشعگران در زمينعه کاربرداعاي
کشاورزي (برآورد انوا محصول) دستورالعملاايي را در رابطه بعا
توان تفکيعک مکعاني دادهاعا بعر مبنعاي زاويعه ديعد لحظعهاي
سنجندهاا وضع نمعودهانعد .بعراي مثعال در آمريکعاي شعمالي و
کشورااي شوروي سابق ،اندازه مزار کشاورزي به حعدي اسعت
که دادهااي  MSSبا زاويه ديد لحظهاي تقريبي  80متر در 80
متر در مطالعا تفکيعک محصعول مناسعب معيباشعد (انجمعن
فتعوگرامتري آمريکعا  .)1983بعه نظعر  Harmageو )(1975
 Landgrebeتفکيک محصول با دادهااي  MSSبا دقت قابعل
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قبول ،زماني امکانپذير است که اندازه مزار بيش از  64پيکسل
باشد ) .(Slater, 1980زمانيکه از دادهااي چنعد طيفعي  TMو
يا  SPOTاستفاده ميشود کوچکترين اندازه مزار قابل تفکيک
براي شناسايي محصول ،حدود  5/8اکتار براي دادهااي  TMو
 2/3اکتار براي دادهااي اسعاا معيباشعد .امعروزه بعا توسععه
فنآوري ساخت سنجندهااي تفکيک با امکان تفکيک مععزار
زير  2اکتار نيز فراام آمده است.
تفکيک طيفي
توانايي تفکيک طيفعي بعه محعدودهاعايي از طعول معو طيعف
الکترومغناطيسي اطالق ميشود که توسعط يعک سعنجنده قابعل
آشکارسازي باشد و دادهاا در آن محدوده طيفي اخذ شوند .تعداد
باندااي طيفي و امچنين ععرس بانعد عامعل بسعيار مهمعي در
قابليت تفکيک و تشخيص پديدهاا از يکديگر ميباشد.
سنجنده  TMمااواره لندست در افت باند طيفي شعامل مريعي،
مادون قرمز نزديک ،مادون قرمز مياني و معادون قرمعز حرارتعي
عمل ميکند .اين سنجنده چند طيفي قويترين سنجنده در نعو
خود براي مطالعا کشاورزي است .سنجنده چنعد طيفعي LISS
 IIIمااواره  IRSبا چهار باند طيفي پع از  ،TMمناسعبتعرين
سنجنده چند طيفي براي مطالعا کشاورزي محسوب معيشعود
(.(Short, 2010
در شناسايي محصول و برآورد سط زير کشت جهت تسعهيل در
امر طبقهبندي با توجه به تغييرا بازتاب محصول در چرخه رشد
گياه از دادهااي چند زمانه استفاده ميشود.
دادهاععاي ترکيبععي از چنععد سععنجنده مختلععف در افععزايش دقععت
طبقه بنعدي ااميعت زيعادي دارد .طيعف معادون قرمعز نزديعک،
اطالعا مربوط به کلروفيعل گيااعان و سعاختار تعا پوشعش را
فراام ميآورد ،در حاليکه دادهااي راداري با اطالععا پوشعش
ابر و مه ااميت بهسزايي در برآورد سط زير کشت و تشعخيص
محصول مربوط به ساختار و ميزان رطوبت گيااان را در منعاطق
نظير مناطق شمالي کشور ايران در اختيار قرار ميداد .در مناطق
مانند مناطق شعمالي کشعور ايعران بعهعلعت پوشعش ابعر و معه،
دادهااي راداري ااميت بهسزايي در برآورد سعط زيعر کشعت و
تشخيص محصول دارد.
طبقهبندی تصاوير ماهوارهای در مطالعات کشاورزی
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در طبقهبندي طيفي تصاوير ار پيکسل يا عنصر تصويري به يک
کالس ويهه اختصاص مييابد .براي مثال :منطقه زراععي ،شعهر،
باغ ،مرتع ،اراضعي شعور .در واقعع اعر پيکسعل حعاوي ميعانگين
اطالعا طيفي محدودهاي ميباشد که آن را در بر معيگيعرد .از
آنجاييکه پيکسلاا در يعک تصعوير بعهطعور تصعادفي بعر روي
پديدهااي سط زمعين قعرار معيگيرنعد .بنعابراين ،اعر پيکسعل
ميتواند چندين کالس را در بر گيرد .ار گاه يک پيکسل بيش از
يک کالس را شامل شود (مانند :گند و آيش) اطالععا طيفعي
کالس مزبور ترکيبي از ار دو کالس خوااد بعود .ايعن پيکسعل
بنا پيکسل معرز يعا پيکسعل مخلعوط ناميعده معيشعود .تععداد
پيکسلااي مرز در يک تصوير در مطالعا طبقهبندي شعده بعه
توان تفکيک سنجنده و پيچيدگي شکل عارضه بستگي دارد.
در مطالعا کشاورزي ،ميانگين اندازه مزار  ،تغييرپعذيري تقعويم
کاشت محصول (تنو محصعول) و زمعان اخعذ تصعوير ،دقعت و
ميزان صحت کار را تحت تأثير قعرار معيداعد .معزار بعا ابععاد
کوچک و کشتااي متنو سبب افعزايش پيکسعلاعاي معرز در
طبقهبندي ميشود که منجر به کااش تعداد کالسااي کاربري
قابل تشعخيص شعده و موجعب کعااش صعحت( )5طبقعهبنعدي
ميگردد.
مواد و روشها
ويژگيهای منطقه مورد مطالعه
منطقععه مععورد مطالعععه اسععتان قععزوين اسععت کععه در محععدوده
شمالغرب کشور ايران بين طعولاعاي جغرافيعايي  45درجعه و
 44دقيقععه تععا  50درجععه و  51دقيقععه شععرقي و عععرساععاي
جغرافيعايي  35درجعه و  24دقيقعه تعا  36درجعه و 49دقيقعه
شمالي با مساحت تقريبي  ۱۵۸۲۰کيلومتر مربع قرار دارد .شعکل
( )2موقعيت منطقه مورد مطالعه نمايش داده شده اسعت .شعکل
( ،)3محدوده استان قزوين به تفکيک بخشاا و شهرستاناعا را
نشان ميداد.
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شکل ( :)2موقعيت منطقه مورد مطالعه (استان قزوين)
در کشور ايران

روش پژوهش
ايجاد بانک اطالعات دادههای ماهواره IRS-LISS III

به لحا وجود محصو زراعي متنو با زمان برداشت متفعاو
( (Intercropingدر استعان قزوين  ،ز است از دادهاعاي چند

شکل ( :)3محدوده استان قزوين به تفکيک
بخشها و شهرستانها

زمانه براي تفکيک محصول استفاده کعرد .در ايعن راسعتا ،کليعه
گذرااي تصعاوير سعنجنده  LISS IIIمعااواره  IRSمربعوط بعه
استان قزوين در زمان کاشت و داشعت و برداشعت ،اخعذ شعده و
تصحي مداري و اندسي روي آن انجا گرفته است .جدول ()2
تقويم زماني کشت و برداشعت تععدادي از محصعو زراععي و
باغي را در استان قزوين نشان ميداد.
انجام تصحيح هندسي
در اين مرحله ،تصاوير خا  IRSکه تصحي معداري بعر روي آن
انجا شده ،بر اساس نقشعهاعاي توپعوگرافي 1:50000اسعتان
قععزوين و بععا اسععتفاده از الگععوريتم چنععد جملععهاي خطععي
) (Polinomial Linearو روش نمونععهبععرداري نزديععکتععرين
امسايه  ،Neighborhood) (Nearestتصحي اندسي شدهاند.
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اعمال طبقهبندی
اساس کار تفکيک محصول در اين مطالععه ،تلفيعق طبقعهبنعدي
نظععار شععده و تصععحيحا بصععري مععيباشععد .جهععت انجععا
طبقهبندي نظار شده نياز به معرفي نمونهاايي بر روي تصعوير
بهعنوان نمونه تعليمي ميباشد که بعا مراجععه بعه منطقعه و بعه
کمک سيستم تعيين موقعيت جهاني )(GPSطي دو بازديد زميني
انتخاب شدهاند .با توجه به مقياس منطقعه معورد مطالععه ،دقعت

 GPSدستي جوابگوي نياز ميباشد .نمونهبرداري زمينعي پع از
انجا طبقهبندي و قبعل از اعمعال تصعحي انجعا شعده اسعت.
نمونععهبععرداري زمينععي متمرکععز در نععواحي بععوده کععه در انگععا
طبقهبندي نظار شده به لحا اختالط طيفي اطمينان کعافي از
نو محصول وجود نداشت .بنابراين ،پ از انجعا طبقعهبنعدي،
موارد مشکوك مورد بازبيني و نمونهبرداري زمينعي قعرار گرفعت.
جدول ( ،)3مراحل اجرايي طرح برآورد سط زير کشت گنعد در
استان قزوين را نشان ميداد.

جدول ( :)2تقويم زماني کشت وبرداشت محصوالت زراعي و باغي در استان قزوين
نام محصول
گند آبي و ديم
جو آبي و ديم
چغندر قند
يونجه (پاييزه)
يونجه (بهاره)

تاريخ کاشت
شروع
اوايل مهر
اواخر شهريور
اواسط فروردين
اواسط شهريور
اواخر فروردين

تاريخ برداشت
شروع
اواخر خرداد
اوايل خرداد
اوايل مهر
نيمه دو ارديبهشت
اوايل تير

پايان
اوايل آذر
اواسط آبان
اوايل خرداد
اواسط مهر
اواخر ارديبهشت

پايان
اوايل مرداد
اواسط تير
اوايل آذر
اواخر مهر
اواخر مهر

اوج سبزينگي
فروردين و ارديبهشت
فروردين و ارديبهشت
خرداد و تير
فروردين تا آبانماه
فروردين تا آبانماه

ماخذ :آمارنامه کشاورزي.1381 ،

جدول ( :)3مراحل اجرای پروژه برآورد سطح زير کشت گندم در استان قزوين
تصاوير

منطقه روش طبقه بندی
فارياب

نظار شده

IRS
)(LISS lll

ديم

نظار شده

زمان تصاوير

تصحيحات

 3خرداد 1382
 31خرداد 1382
 10ارديبهشت
1382
 31خرداد 1382

 = Hيونجه

عوامل مؤثر در برآورد سط زير کشت محصول در استان قزوين
بهشرح زير ميباشد:
پيچيده بودن عوارس زراعي نظير:
 تعدد محصو زراعي ميانگين اندازه مزار تغييرا در زمان کشت محصول درجه تناوب کشت ()Degree of intercroping تعداد کالسااي قابل شناسايي تاريخ و زمان اخذ تصاوير
 تفکيک مکاني تصاوير

طبقات استخراج شده
W+B+H

تصحي بصري
نتايج طبقه بندي
نظار شده

 = Bجو

W
W+B+H
W

 = Wگند

 تفکيک طيفي تصاوير در دسترس براي پردازش
مطالعا انجا شده توسط  Woltersو امکاران در سال 1989
با دادهااي  TMنشان ميداد که در مناطقي بعا انعدازه اراضعي
کوچک با کاربردااي متفاو که محصو مختلعف در مراحعل
رشد متفاو در کنار يکديگر قرار دارند ،امکان برآورد سط زيعر
کشت با دقت با  ،ميسر نميباشد.
يافتهها
تفکيک مناطق کشت آبي و ديم
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بهمنظور افزايش دقت طبقهبندي و به جهت حذف طيفااي اضافي
مربوط به مناطق مجاور ،مناطق کشت آبي و ديم تفکيک شده و
سا در منطقه تحت پوشش کشت ديم و آبي ،بهطعور جداگانعه
طبقهبندي نظار شده انجا گرفته است .محدوده تفکيک شعده
کشت گند آبي و ديم در شکل ( )4نشان داده شده است.

گند و يونجه اختصاص داد .شکل ( ،)6نشاندانده مزار گنعد
و يونجه آبي ميباشد.

شکل( :)6طبقه بندی مزارع گندم و يونجه آبي
در تاريخ  20ژوئن 2003

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

تصاوير اوليه انتخاب شده ،مربوط به اوايل خرداد ميباشد کعه در
اين ماه از سال ار سه مخصول گند  ،جو ،يونجه وجود دارد (او
سبزسنگي) و ايچيک از محصو فوق برداشت نشده است .بعا
توجه به شباات طيف انعکاسي در سه محصول نميتوان در ايعن
تاريخ تمايزي بين اين سه محصعول قايعل شعد .در ايعن مرحلعه
مزار گند  ،جو و يونجه و کلزا از زمينااي اطعراف و باغعا و
زمينااي آيش با رنگ نارنجي جدا شدهاند (شکل .)5

بدينترتيب جهت منطقه ديم نيز طبقه بندي نظار شعده انجعا
شده است .اشکال ( 8و  )7نتيجه طبقهبنعدي منطقعه ديعم و در
واقع مساحت مزار گند ديم را در منطقه معورد مطالععه ،نشعان
ميداند.

شکل ( :)7محدوده کشت گندم ديم بر روی
تصوير ماهوارهای

شکل ( :)5طبقه بندی مزارع گندم وجو و يونجه آبي
در تاريخ 23مي 2003

در تصاوير اخذ شده مربوط به اواخر خعرداد معاه ( 20ژوئعن) ،بعا
توجه به اينکه تا اين تاريخ مزار جو برداشت شدهاند ،بنعابراين،
منطقي است که کليه بازتابااي معادون قرمعز را بعه محصعول

شکل ( :)8نتيجه اعمال طبقهبندی نظارت شده
بر روی شکل ()7
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در جديدترين تصوير بهدست آمعده از منطقعه ( 15معرداد معاه)،
مزار گند برداشت شده و طيف انعکاسي مادون قرمعز مشعااد
شده مربوط به مزار يونجه بهاره ميباشد که زمان برداشعت آن
مهر ماه است .بنابراين ،ميتوان مسعاحت معزار برداشعت شعده
گند را در اين تصوير محاسبه کرد( .اشکال  10و )9

شکل ( :)9تصوير مناطق کشت آبي شامل
گندم برداشت شده و يونجه

شکل ( :)10نتيجه اعمال طبقهبندی نظارت شده
بر روی شکل ()9

از مشکال اين روش ،تداخل بازتاب ناشي از گند ااي ريزشعي
سال قبل با مزار گند ميباشد .ايعن مرحلعه از کعار از دقعت و
ظرافت خاصي برخوردار است .با اسعتفاده از نمونعهاعاي زمينعي
متعدد و تکرار عمليا طبقهبندي ،اين تعداخل تعا حعدود زيعادي

مرتفع شده است و در نهايت اراضي با پوشش گند اعاي ريعزش
سال قبل در کالس آيش طبقهبندي شدهاند.
برآورد درصد خطای طبقهبندی
انگا نمونهبرداري با  ،GPSعالوه بعر درصعد خطعاي ناشعي از
طبقهبندي ،در سرزمين نمونعهاعاي برداشعته شعده بعه دو گعروه
تقسيم ميشوند .1 :گروه نمونهااي تعليمي  .2گروه نمونعهاعاي
شااد.
در اين مطالعه ،انگا پيمايش زميني سايت ،تععداد  390نقطعه
برداشت شد که از  260عدد از آناا جهعت انجعا طبقعهبنعدي
بهعنوان نمونهااي تعليمي و از  130عدد نيز جهت نمونه شااد
بهمنظور برآورد صحت طبقهبندي اسعتفاده شعده اسعت .پع از
انجا عمل طبقهبندي بهمنظور بعرآورد صعحت و تعيعين درصعد
خطاي طبقهبندي ،نمونهااي شااد بعرروي نتيجعه طبقعهبنعدي،
اعمال شده و در نر افزار  ENVIدرصد خطعاي مربعوط بعه اعر
طبقه و سا خطاي کلي آن محاسبه شده است .طبقعا معورد
نظر در اين مطالعه شامل  -1گند ( -2 )Wدرخعت و بعاغ ))T
 .3آيش ) (Aميباشند .براساس جعدول محاسعبه خطعاي کلعي،
ميزان خطاي طبقهبندي براي اعر کعالس و سعا بعراي کعل
کالساا منطقه ديم و فارياب بهطور جداگانه بهدست آمده است.
جداول ( 4و  )5ميزان خطاي طبقهبندي بهترتيب در منطقه ديعم
و فاريععاب را نشععان مععيدانععد .در ايععن جععدول تعععداد دفعععا
کالسااي مشااده شده در سرزمين (واقعيت زمينعي) بعا ميعزان
طبقهبندي شده ،مقايسه شده است ،که ميزان صحت طبقهبنعدي
براي کشت گند ديعم برابعر بعا  % 92/12و بعراي گنعد آبعي
 %93/98بهدست آمده است که ميزان قابل قبولي ميباشعد .در
تحقيق مشابه که توسط داتا و امکاران ( )1998صور گرفتعه
است ،ميزان صحت طبقهبندي  %94/54بعهدسعت آمعده اسعت
).(Dutta,et al., 1998

جدول ( :)4محاسبه درصد خطای طبقهبندی کشت ديم
مطالعه زميني

2611 /2834 = 92.12%

::مجمو

تصوير

درخت

گندم

آيش

درخت

328

85

0

گند

11

1221

1
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33

آيش

93

2611

1062

مطالعه زميني

2455 / 2612= %93.98

:::مجمو

درخت

گندم

آيش

درخت

240

11

1

گند

128

1553

1

آيش

16
384

0
1564

662
664

تصوير

مجمو
372

مجمو

بحث و نتيجه گيری
در اين مطالعه ،برآورد مساحت اراضي زيرکشت محصول گند در
استان قزوين ،با بهرهگيري از فنعاوري سعنجش ازدور و تصعاوير
چندزمانه مااواره  ،IRSصور گرفته و نتايج آن با آمارااي ارايه
شده مربوط به سال زراعي مورد مطالعه ( )81-82توسط وزار
جهاد کشاورزي ،مورد مقايسه قرار گرفتعه اسعت ،کعه تفعاو يعا

1399

1063

2455
2612

2834

کااش  25درصدي در برآورد مساحت زميناعاي تحعت کشعت
گند آبي و کااش  14درصدي در مسعاحت زمعيناعاي تحعت
کشت گند ديم را نشان ميداد (جدول .)6

جدول ( :)5ماتريس خطای کشت گندم آبي استان قزوين 30 -3 -82

جدول ( :)6مساحت اراضي تحت کشت گندم و جو در استان قزوين
در سال زراعي  82 -81بر حسب هکتار و بر طبق مراجع مختلف
محصول گندم
نوع کشت

کشت آبي (هکتار)

کشت ديم

مجموع

آمار وزار جهاد کشاورزي درسال  79-80زراعي
آمار سازمان کشاورزي اسعتان قعزوين در سعال زراععي
 82-81بر اساس آمار شفااي ارائه شده
نتايج اسعتخرا شعده از تصعاوير معااواره اي در سعال
زراعي 81 -82

70880

47361

125091

72000

56000

128000

55000

48200

103200
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 سرعت و دقعت در، بنابراين.مباد اقتصادي و تجاري ميباشد
.اين قبيل ارزيابياا از ااميت با يي برخوردار ميباشد
 نظار کمي و کيفي و برآورد سط زيرکشعت،پيشنهاد ميگردد
 با استفاده از دادهااي چند،محصو زراعي و باغي استراتهيک
،زمانه مااوارهاي که توانايي اخذ آن در داخعل کشعور وجعود دارد
 امچنين نتايج اينگونه مطالعا ميتواند در بعرآورد.انجا پذيرد
 تعيعين پعراکنش توزيعع و وسععت،تراکم فيزيولوژيعک جمعيعت
. مورد استفاده قرار گيرد،کاربرياا و ديگر مطالعا محيطزيستي
يادداشتها
1.
2.
3.
4.
5.

Multi Temporal
Tranning Area
Spectral Signature
Crop Rotation System

از نتايج حاصل از برآورد سط زير کشت گند در استان قعزوين
بر ميآيد که دادهااي تکراري سنجندهااي چند باندي بعا وجعود
 نتايج به نسعبت قابعل قبعولي در ايعن،خطاي طبقهبندي موجود
.قبيل بررسياا دارد
در صورتيکه عامل زمان و ازينه برآورد سط زيعر کشعت ايعن
 با روش نقشه برداري زميني مورد مقايسعه قعرار گرفتعه و،روش
خطاي ناشي از روش دو نيز که با دخالت انساني بيشتري امراه
 ارزش استفاده از دادهااي مااوارهاي بيش،است مدنظر قرار گيرد
.از پيش معلو خوااد شد
گند محصولي استراتهيک است و بعرآورد سعط زيرکشعت و در
،نهايت برآورد ميزان توليد آن در محدودهااي جغرافيعايي خعاص
زمه برنامهريزي و تصعميمگيعرياعاي مقتضعي جهعت انجعا

Accuracy
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