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چكيده
به کارگيري سامانه  GIS و RS يكي از جديدترين روش  هاي ارزيابي اراضي و اجراي پروژه  هاي آمايش سرزمين است. 
لذا آشنا نمودن کامل کاربران با قابليت  ها و محدوديت  هاي ابزار GIS و RS در اجراي برنامه  هاي آمايشي و مديريت اراضي به 
منظور پرهيز از ارزيابي  هاي نادرست ضرورت مي  يابد. اين بررسي با هدف ارزيابي مديريت اراضي کشاورزي با بهره  گيري از 
ابزار GISو RS در استان اصفهان انجام پذيرفت. روش پژوهش »توصيفي و تحليلي« است که از مدل های کّمي استفاده شده 
است. جامعة آماري پژوهش، شهرستان های استان اصفهان را شامل مي  شود؛ و در نهايت به منظور تأمين قسمتي از نيازهاي 
اطالعاتي بخش کشاورزي، برآورد سطح و تهية نقشة اراضي کشاورزي استان اصفهان با بهره  گيري از GIS ترسيم گرديده است. 
نتايج تحقيق نشان مي  دهد؛ شهرستان  هاي استان از لحاظ مساحت اراضي کشاورزي در چهار سطح طبقه  بندي گرديده  اند 
که شهرستان اصفهان در سطح يك و شهرستان  هاي نائين،خميني شهر، خوانسار و لنجان در سطح چهار قرار گرفته  اند و ساير 

شهرستان  ها حد فاصل شهرستان  هاي اصفهان و نائين واقع شده اند.
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1- مقدمه
به منظور دستيابي به روند بهره برداري بيشينه و پيوسته از 
قابليت زمين با ايجاد كمترين تخريب در محيط، برنامه  ريزي  
بهره  گيري از سرزمين يا آمايش سرزمين شكل گرفته است. 
آمايش سرزمين تنظيم رابطه بين انسان، فضا، فعاليت  هاي انسان 
در فضا به منظور بهره  برداري منطقي از همه امكانات موجود 
ارزش - پايه  بر  اجتماع  معنوي  مادي و  بهبود وضعيت  براي 
هاي اعتقادي، با توجه به سوابق فرهنگي و ابزار علم و تجربه 
در طول زمان مي  باشد )مخدوم،1382(. برخي از دانشمندان 
براي  سرزمين  اطالق  فرايند  را  سرزمين  آمايش  برنامه ريزي 
كاربري- ديگر  و  چرا  سكونت،  جنگل كاري،  كشاورزي، 
 هاي هماهنگ با برنامه  هاي اجرايي براي حل مسأله امنيت 
غذايي و محيط زيست و اجراي كنوانسيون هاي بين  المللي 
اساسي  تنگناهاي  از  كه  طوري  به   .)Oli,2001:25(مي  دانند
دنياي امروز كافي نبودن آب براي مصارف گوناگون اعم از 
شرب، صنعت، كشاورزي و محيط هاي طبيعي است، عدم 
دسترسي به آب كافي و مناسب جهت طرح  هاي توسعه و 
كشاورزي سبب گرديده است كه مديريت منابع آب و خاك 

و لزوم حفاظت از آنها اهميّت ويژه  اي يابد.
بررسي وضع موجود كشاورزي بيانگر آن است كه با وجود 
پتانسيل افزايش توليد محصوالت كشاورزي، به دليل فقدان يك 
سيستم مديريتي صحيح امكان استفادة بهينه از منابع موجود 
)آب و خاك( ميسر نشده است. همچنين داده  ها و پارامترهاي 
موجود به لحاظ جنبه  هاي گوناگون فني، اجتماعي، زيست- 
بسيار  گستردگي  و  تنوع  از  مديريتي  و  اقتصادي  محيطي، 
زيادي برخوردار بوده كه در تعامل با يكديگر در خصوص 
  .)2 بهرامي،1385:  )صمدي  مي  باشند.  اطالعات  تبادل 
زياد  كه حجم  نموده  فراهم  را  امكان  اين   GIS از  استفاده 
اطالعات با سرعت زياد و صرف وقت كم مورد تجزيه و 
تحليل و پردازش قرار گيرند و سيستم  هاي سنجش از دور 
براي  را  زياد  با سرعت  يكنواخت  اندازه  گيري  هاي  قابليت 

مناطق وسيع به شكل رقومي فراهم مي  نمايند. 
از  براي بسياري  تصاوير تفسير شده و داده  هاي زميني 

كاربردها يكي از مؤثرترين و اقتصادي  ترين روش  ها مي  باشد، 
كه مورد استفاده مديران و تصميم گيرندگان قرار مي  گيرد، 
تا با كمك جزئيات به دست آمده تصميمات الزم را اتخاذ 

نمايند.
بخش كشاورزي يكي از بخش  هاي مهم و تواناي اقتصاد 
كشور بوده و تأمين بيش از يك چهارم توليد ناخالص داخلي، 
يك چهارم اشتغال، 85 درصد نياز غذايي و حدود 27 درصد 
صادرات غير نفتي و بيش از 90 درصد مواد خام مورد نياز، 
مرتبط با بخش كشاورزي است )اسدي، 1382: 49(. ايفاي 
نقش حياتي و استراتژيك بخش كشاورزي در نظام اقتصادي 
و اجتماعي جامعه مستلزم افزايش توليد، چه در جهت افزايش 
راندمان  بهره  وري و  باالبردن  در جهت  و چه  سطح كشت 
توليد از يك سو و كاهش ضايعات در زمينه  هاي توليد، توزيع 
)مهندسين مشاور جامع  از سوي ديگر مي  باشد  و مصرف 

ايران، 1380: 1(. 
تلفيق روش  هاي مختلف مديريتي چون مديريت زمان، 
مانند  موجود  ابزارهاي  با  ريسك  مديريت  بحران،  مديريت 
ماهواره، نرم افزارها و مدل هاي كامپيوتري مي  تواند نتايج مثبتي 
را در برداشته باشد. به اين منظور در اين پژوهش كاربردهاي 
تصاوير ماهواره  اي و نرم افزارها و مدل  هاي كامپيوتري كه در 
علوم مختلف، محافل و مجامع علمي با دو عنوان سنجش 
و  شده  اند  شناخته  جغرافيايي2  اطالعات  سيستم  و  ازدور1 
نحوة به كارگيري اين فنون در  مديريت اراضي كشاورزي 

بررسي مي  گردد.
در خصوص سابقه ی پژوهش می توان گفت كه؛ به منظور 
نمايش نحوة استفاده از داده  هاي RS  و GIS  مديريت اراضي 
كشاورزي در آرژانتين تحقيقي اجرا گرديد، در اين تحقيق با 
استفاده از اطالعات هواشناسي، ضريب محصوالت كشاورزي، 
اطالعات  آب،  توزيع  برنامه ريزي  استفاده،  مورد  آب  دبي 
توپوگرافي و رقومي نمودن مرز واحدهاي منطقه، نقشه  هاي 
خاكشناسي، طبقه  بندي توسط  نرم افزار انجام گرفت و با 

1- Remote Sensing

2- Geographical Information System
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تركيب اطالعات جغرافيايي اليه  هاي مختلف و واحدهاي 
خاك توسط نرم افزار، ARC/INFO شاخص  هاي مذكور به 
مورد  منطقه  كشاورزي  اراضي  مديريت  در  و  آمده  دست 

 )Menenti, Azzali,1995:81(  استفاده قرار گرفت
سيستم  نقشة   ARCINFO/GIS افزار  نرم  از  استفاده  با 
كانال  هاي شبكه پانتا در حوضة بانها در ايالت بيهار هندوستان 
تهيه شد. همچنين داده  هاي مربوط به خاك، بارندگي و پتانسيل 
شاخه  هاي  و  اصلي  كانال  هاي  همچنين  زيرزميني،  آب  هاي 
فرعي آنها كدگذاري شده است در اين تحقيق از مدل تعادل 
شده  استفاده  محصوالت  بقية  و  برنج  براي  خاك  و  آب 

)Sarangi,Brownee,2001( .است
مدل هاي  تركيب  از   )2002(  Amor, Guptal & Loof

جهت  جغرافيايي  اطالعات  سيستم  هاي  و  گياه  شبيه سازي 
انجام تحليل  هاي مربوط به استفاده از آب از جمله ارزيابي 
راندمان كاربرد آب در بعد زماني و مكاني در حوضة آبريز 
رودخانه Laoag كشور فيليپين استفاده نمودند. سه محصول 
برنج، ذرت و بادام زميني در اين تحقيق مورد بررسي قرار 
گرفت و محدوديت  هاي آب براي هر گياه در فصول مختلف 
شبيه سازي و تحليل  هاي مربوط براي تعيين پتانسيل توليد 

. )Amor,Guptal, 2002:205(  محصول منطقه تعيين شد
بخش  هاي   Arcview افزار  نرم  از  استفاده  با  پروژه ای  در 
هشت گانه آبياري دره ريوگراند به منظور انجام مديريت روزانه 
در قسمت مهندسي كشاورزي دانشگاه تگزاس تهيه شده، اين 
استفاده  قابليت نمايش هر بخش و تحليل داده  هاي  سيستم 
شده در مديريت روزانه را دارد همچنين اين سيستم توانايي 
نمايش توزيع استفاده آب در مزرعه در طول هفته، ماه، سال 

و يا دوره مورد نظر را دارا مي  باشد. 
با استفاده از فن آوري RS وGIS  در سال 2001 تبخير و 
تعرق، واقع در گجرات  هندوستان را برآورد كرده  اند. در اين 
تحقيق ضريب گياهي Kc گياهان موجود در محدودة پروژة 
محصوالت مختلف كشت شده بر اساس شاخص گياهي به 
دست آمده از سنجش از دور، برآورد گرديده است. نقشة تبخير 
و تعرق گياه مرجع از داده  هاي نقطه  اي هواشناسي استخراج 

شد و سپس با تركيب نقشه  هاي  ET و Kc، نقشة تبخير و 
)Ray,Dadhwal,2001:230( .تعريق فصلي گياهان تهيه شد

زير كشت  ميزان سطوح  بررسي  پروژة  در سال 1384 
جهت مشخص   RS از  استفاده  با  زاينده رود  آبياري  شبكة 
نمودن اراضي كشاورزي كه به صورت مستقيم و غير مستقيم 
از زاينده رود پس از سد مشروب مي  شوند و برآورد سطح 
آن به منظور استفاده در سياست و برنامه  ريزي  هاي مختلف 
كشاورزي  اراضي  نياز  مورد  آب  منابع  تأمين  به خصوص 
استان اصفهان صورت گرفته است.)جبل عاملي و فاطمي،   

.)2 : 1384
با  مي  شود،  انجام  تحليلي  روش  با  كه  بررسي  اين  در 
روند حاكم  و  استان  اراضي كشاورزي  به مشكالت  توجه 
بر آن به آمايش سرزمين در جهت تعادل بخشي به اراضي 

كشاورزي استان پرداخته شده است.
هدف كلي از اين بررسي معرفي و تبيين سنجش از دور 
و سيستم اطالعات جغرافيايي در جهت نيل به مديريت و 
برنامه  ريزي  هاي دقيق به منظور بهره برداري بهينه از منابع آب، 

خاك، انرژي و سرمايه  گذاري  هاي انجام شده، مي باشد. 
مديريت  با  تنها  بهينه  راندمان  حصول  كه  آنجايي  از 
است،  امكان پذير  دقيق  برنامه ريزي  و  بهره برداري  صحيح 
اراضي  از  برداري  بهره  مناسب طي  برنامه  ريزي  اعمال  لذا 
كشاورزي و شبكه  هاي آبياري و زهكشي باعث مي  شود تا 
از آبياري بي  رويه و اتالف آب، انرژي و سرمايه جلوگيري 
توسعة  كشت،  زير  سطح  افزايش  موجب  آمده،  عمل  به 
كشاورزي و نهايتًا افزايش راندمان توليد گردد. با توجه به 
سطح  گستردگي  جمله  از  كشاورزي  اراضي  خصوصيات 
پوشش، اجراي پروژه در جبهه هاي كاري مختلف، اولويت 
اجرايي بخش های مختلف و ...، استفاده از ابزارهاي كمكي 
امري  مطلوب  مديريت  اعمال  براي  نوين  فناوري  هاي  و 

اجتناب ناپذير مي  باشد. 

 )RS(2- ويژگي سنجش از دور
ماهواره  هاي تحقيقاتي منابع زميني به عنوان يكي از ابزارهاي 
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پيشرفته جهت ثبت تغييرات سريع سطح زمين مورد استفاده قرار 
مي  گيرند و جديدترين تغييرات و دگرگوني  ها را در كوتاه  ترين 
زمان ممكن از طريق سنجنده های خود ثبت مي  كنند. وسعت 
دامنة طيفي برداشت و قابليت ورود و تجزيه و تحليل داده  هاي 
سنجش از دور در سيستم كامپيوتري امكانات مفيدي را جهت 
تشخيص بهتر پديده  ها و منابع موجود ايجاد مي  نمايند و دقت 
نتايج خروجي را در حد مطلوب افزايش مي  دهند. همچنين 
يكي از منابع تأمين كننده داده  هاي مكاني تصاوير أخذ شده به 

وسيلة ماهواره موسوم به فن سنجش از دور مي  باشد. 
براساس تعريف هارپر سنجش از دور، سنجيدن اشياء از يك 
فاصله دور، يعني تشخيص و اندازه  گيري ويژگي  هاي يك جسم 
بدون تماس بالفعل با آن  جسم است. داده  هاي ماهواره  اي 
محصول ثبت انرژي الكترومغناطيسي ارسال شده از پديده -
هستند  طيفي  مختلف  باندهاي  در  زمين  اشياء سطح  و  ها 
كه توسط سنجده دريافت و پس از طي مراحل به صورت 
ارزش  هاي عددي )ارزش  هاي اطالعاتي( بر روي نوارهاي 
به منظور تشكيل تصوير و  مغناطيسي ضبط شده و سپس 
فناوري  مي  گردد.  تبديل  بعدي  دو  صورت  به  آن  نمايش 
ماهواره - رقومي  داده  هاي  از  بهره  گيري  با  دور  از  سنجش 
ابزار قدرتمندي مي  باشد كه قادر است بازتاب طبيعي  اي، 
پديده  ها  ساير  طيفي  بازتاب  از  را  كشاورزي  محصوالت 
تفكيك نمايد كه همين ويژگي اين امكان را فراهم مي  آورد 
كه بتوان با سرعت بيشتر توزيع و پراكنش اراضي كشاورزي 
را بر حسب نوع در هر منطقه جغرافيايي خاص به دست 

آورد. )جبل عاملي و فاطمي،1383: 2(.

)GIS(  3- ويژگي اصلي يك سيستم اطالعات جغرافيايي
تكنولوژيي است كه شامل  سيستم اطالعات جغرافيايي 
توصيف، ذخيره، پردازش و تحليل اطالعات فضايي بوده و 
منظور  به  جدول  و  نقشه  صورت  به  خروجي،  محصوالت 
نتيجه  گيري براي برنامه  ريزي جهت توسعة كشاورزي مي  باشد. 

 )Md Bilal, Anwar Sadat & Mesbah Uddin,1999:57(

  GIS پشتيباني مناسب و درخور را براي اداره كردن تمام 

اطالعات مورد نياز جهت برنامه  ريزي كشاورزي ميسر مي  سازد 
.)Ayala & Becerra1, 1996 : 2(

 GIS شده،  ارائه  بورو  سوي  از  كه  تعاريفي  برطبق 
مجموعه  اي از ابزارها براي جمع  آوري، ذخيره  سازي، بازيافت 
ارادي، تبديل و نمايش داده  هاي مكاني از جهان واقعي به 
مجموعه مقاصد ويژه است. )هايوود،1381: 12( چهار جزء 
اصلي يك سيستم اطالعات جغرافيايي شامل؛ نيروي متخصص، 
كامپيوتر )سخت افزار و نرم افزار(، داده  ها و روش  ها مي  باشد. 

و  متخصص وظيفه طراحي  نيروي  متخصص:  نيروي  الف( 
پياده سازي و همچنين به هنگام سازي داده  ها و اطالعات را 

بر عهده دارد .
ب( کامپيوتر:  شامل سخت افزار و نرم  افزار مناسب است، 
كه جهت ذخيره سازي، به  هنگا م سازي و تجزيه و تحليل و 

پردازش داده  ها مورد استفاده قرار مي  گيرد .
ج( داده:  منظور از داده، داده  هاي مكاني و داده  هاي توصيفي 

مي  باشد. 
توضيحات  و  مشخصات  عبارتنداز:  توصيفي  داده  هاي 
و  نشيب  خطوط،  هندسه  نظير  مكاني  عوارض  به  مربوط 

فراز، ايستگاه  ها، ريل، قطعه، ناحيه، ابنيه فني و ... .
داده هاي مكاني شامل كيلومتراژ، موقعيت عوارضي چون 

ريل، ايستگاه، پل، ترانشه و ... 
منابع تأمين كننده داده  هاي مكاني عبارتنداز :

- اسناد، مدارك و نقشه  هاي موجود.
 1GPSسيستم تعيين موقعيت جهاني -

- نقشه  برداري زميني.
- عكس  هاي هوايي )تكنيك فتوگرامتري(. 

- تصاوير ماهواره  اي )سنجش ازدور(.   
در  اطالعات  كارگيري  به  صحيح  شيوه  هاي  روش  ها:  د( 
اطالعات  سيستم  دريك  ويژه  اهداف  به  رسيدن  جهت 
جغرافيايي است. به عبارت ديگر متناسب با شرايط پروژه 
 GISاهداف، فرضيات و... از بين روش  هاي متعدد تحليل در

يك يا چند روش انتخاب و مورد استفاده قرار مي  گيرد.

1- Global Positioning System
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به روز رساني  قابليت   GIS بارز  از ديگر خصوصيات   
براساس  اطالعات  تحليل  و  تجزيه  و  ارزيابي  اطالعات، 
شرايط و ضوابط تعريف شده و ارائه بروندادها به صورت 
قابليت  هاي  با  همراه  تعامل  قابل  و  تفصيلي  نقشه  هاي 

گرافيكي متعدد مي باشد.

4- داليل کاربرد سنجش از دور در کشاورزي
فن سنجش از دور شامل تفسير چشمي تصاوير است كه 
معموالً از طيف  هاي چند باندي و با قدرت تفكيك باال استفاده 
مي  شود.  بيشترين تصاويري كه در كشاورزي مورد استفاده قرار 
مي  گيرند تصاوير SPOT,LANDSAT,IKONOS و بعضي مواقع 
اطالعات داده  هاي NOAA در هواشناسي مي  باشد. نقشه  هاي 
تهيه شده از اين تصاوير در مقياس يك ميليونيم تا بيست و 
پنج هزارم بوده و بايد تصاوير يكنواخت و بدون ابر باشند. از 

مهمترين كاربردهاي RS در كشاورزي عبارت است از:
- شناسايي و تخمين محصوالت اراضي و تراكم آنها.

- ارزيابي شرايط محصول.
- پيش بيني و تخمين ميزان محصول.

- تهيه و مشاهدة نقشة زمين هاي كشاورزي.
- مشخص نمودن شرايط و ارزيابي كارايي مراتع، علفزارها 

و چراگاه  ها.
- بررسي طرح  ها و وضعيت ساختاري خاك.

- بررسي منابع آب جهت كشاورزي.
- نظارت و كنترل شوري و زهكش  ها.

اطالعات تصاوير ماهواره  اي مي  توانند در تهية نقشه  هاي 
مربوط به كميت و وضعيت محصول در زمين در شرايط آب و 
هوايي متفاوت به عنوان يك ابزار قوي در مديريت به كار روند. 
سيستم RS و ارتباط آن با  كشاورزي مي تواند در كشورهاي 
و  بخشيده  بهبود  را  كشاورزي  الگوهاي  توسعه  حال  در 

متدولوژي  ها را توسعه دهد. )كريميان وافخمي،1385 :4(

5- کاربرد سيستم اطالعات جغرافيايي در کشاورزي
در علوم مختلف بسته به تعريف مسأله و اهداف تهيه 

سيستم، داده  هاي متفاوتي مورد نياز است.  
در مديريت اراضي مهمترين داده  هاي مورد نياز جهت ورود 
فيزيكي، داده هاي هيدروليكي،  به سيستم عبارتنداز: داده  هاي 
بارندگي، درجه حرارت،  قبيل مقدار  از  اطالعات هواشناسي 
تابش خورشيد و... ، داده  ها و اطالعات خاكشناسي و محصوالت 
زراعي و...  بعد از جمع آوري اطالعات مذكور، نرم افزارهاي 
مناسب جهت ورود و تجزيه و تحليل اطالعات نياز مي  باشد. 
به منظور ورود داده  ها به سيستم اطالعات جغرافيايي اغلب از 
استفاده مي-  ArcInfo,Arcview, Arc GIS نرم  افزارهايي چون

 شود. به عالوه تجزيه و تحليل تصاوير ماهواره  اي با استفاده از 
كه فايل  IDRISI,ILWIS صورت گرفته  مانند  نرم افزارهايي 
خروجي آن قابل ورود به نرم افزارهاي GIS مي  باشد. داده  هاي 
توصيفي يا هندسي اغلب به صورت نقشه  هاي 1:500000 يا 
 AutoCAD 25000: 1 مي باشد. نقشه  های رقومي در محيط 

بوده و نياز به تصحيح و انتقال به محيط GIS  دارد. 
عالوه بر آن تصاوير ماهواره  اي با استفاده از فايل راهنماي 
آن و نقشه  هاي CAD موجود زمين جهت تفكيك مسيرهاي 
رودخانه و آبراهه  ها، تشخيص  مزارع در حال كشت و وضعيت 
موجود شوري، مناطق ماندابي و ... مورد استفاده قرار مي  گيرد 
و اطالعات آن به محيط GIS منتقل مي  گردد. بعد از ورود 
اليه  اليه  صورت  به  كه  محيط  به  هندسي  مكاني  داده  هاي 
وارد مي  گردند داده  هاي توصيفي نيز به محيط GIS وارد مي-

 شوند و جهت تجزيه و تحليل مورد استفاده قرار مي  گيرند. 
اطالعات  سيستم  در  كاربردي  نرم افزارهاي  عالوه   به 
جغرافيايي قابليت نوشتن يك زير برنامه با استفاده از زبان 
 Arcview محيط  در    Avenue مانند  مناسب  نويسي  برنامه 
)كياني و  دارا مي  باشند.  را   ArcGIS VBScript، در  محيط 

موسوی زاده،1384 :653( 

6-کاربرد RS وGIS در آمايش سرزمين جهت برآورد 
سطح وتهية نقشة اراضي کشاورزي استان اصفهان

»آمايش« استفاده بهينه و عقالني و پي بردن به »ارزش  هاي 
اجتماعي«  و  اقتصادي  مؤثر  »كاركردهاي  منظور  به  فضا« 
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است و لذا تقسيم كار سرزمين از جنبه  هاي مهم آن شمرده 
مي  شود. 

در برنامه  ريزي آمايش سرزمين  تشخيص مناطق مختلف 
سرزمين اهميت اساسي دارد؛ زيرا پايه و مبناي برنامه شناخته 

مي  شود )وحيدي،75:1373(. 
لذا در عصر حاضر كاربرد RS وGIS در توليد اطالعات 
صحيح و به هنگام، مورد نياز برنامه  ريزي و سياستگذاري-
و  مديران  توجه  مورد  و  رسيده  اثبات  به  بخش  هر   هاي 
برنامه  ريزان قرار گرفته است. در همين راستا به منظور تأمين 
قسمتي از نيازهاي اطالعاتي بخش كشاورزي، برآورد سطح 
و تهية نقشة اراضي كشاورزي استان اصفهان تهيه گرديده 

است.

6-1- محدودة مورد مطالعه1
استان اصفهان در عرض جغرافيايي 42َ و  30ْ الي 30َ  
و  34ْ و طول جغرافيايي 37َ و 49ْ الي 29َ و 55ْ قرارگرفته 
و از شمال به استان  هاي سمنان و قم، از غرب به استان های 
به  شرق  از  بختياري،  و  چهارمحال  و  لرستان  مركزي، 
استان  هاي خراسان رضوي، يزد و از جنوب به استان  هاي 

فارس و كهگيلويه و بويراحمد محدود مي  باشد.

1- نمونة مورد بررسي: مأخذ سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان، مديريت 
طرح و برنامه، واحد سنجش از دور سال 1383

6-2- اطالعات مورد استفاده
دهندة  پوشش  لندست  ماهوارة  رقومي تصاوير  داده  هاي   -
استان اصفهان )ETM+(مربوط به سال 2002 تعداد 12 فريم.

- اطالعات نقشه  هاي كاربري و پوشش استان اصفهان .
و   1 مقياس 25000:  در  توپوگرافي  نقشه  هاي  اطالعات   -

50000: 1 و 250000: 1 .

6-3- مراحل اجرايي
1- كلية امور پردازش مقدماتي 2- تحليل داده  هاي پردازش 
شامل  شده  پردازش  داده  هاي  تحليل  از  3- خروجي  شده 
نقشه  هاي موضوعي2 4- ويرايش نتايج طبقه  بندي، ويرايش 

نتايج، ارزيابي ميزان دقت و اراية، نتايج نهايي.

6-3-1- ورود داده  ها 3
تصاوير مورد استفاده در فرمت Geotif مي باشد در اولين 
قدم باندهاي مختلف به نرم افزار معرفي شده و هر تصوير 
به صورت يكپارچه و به فرمت ENVI ذخيره گرديده است. 
يك  مختلف  باندهاي  كردن  وارد  از  پس  مرحله  اين  در 
تصوير، تبديل فرمت و ايجاد يك تصوير يكپارچه، تصاوير 
از لحاظ راديومتريكي بررسي شده و وجود يا عدم وجود 
2- Raster Thematic Maps

3- Data Importing

نقشه 1: نمايش فضايی موقعيت استان 
اصفهان
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در  ابر  وجود  همچنين  و  اتمسفري  و  دستگاهي  خطاهاي 
تصاوير ارزيابي شده و خصوصيات ثبت گرديد.

6-3-2- تصحيح هندسي1 
تصحيح هندسي تصاوير به منظور كاهش خطا های هندسي 
به  زميني  مختصات  سيستم  يك  انتساب  همچنين  و  تصوير 
پيكسل  هاي آن انجام مي پذيرد. اين امر با ايجاد يك رابطة رياضي 

ميان مختصات تصويري و مختصات زميني ممكن مي  گردد.









=
=

x وy مختصات تصويري و X وY مختصات زميني مي -

باشند. به منظور يافتن پارامترهاي اين معادالت از چند نقطه با 
مختصات معلوم در دو سيستم استفاده شده و معادالت براي 
آنها نوشته شدند. اين نقاط معلوم زميني، به نقاط كنترل معروف 
هستند. پس از حل دستگاه معادالت پارامترها به دست آمده 
و مي توان با داشتن مختصات تصويري هر نقطه، مختصات 
براي  نقاط كنترل  تعداد  به دست آورد. حداقل  را  زميني آن 
تصاوير 25 عدد مي  باشد كه در كل تصوير توزيعي يكنواخت 
دارند. تصاوير تصحيح شده در مرحلة بعد براي ايجاد موزاييك 
تصويري استان مورد استفاده قرار گرفتند. سيستم مختصات 

تمامي تصاوير در سيستم UTM قاچ  هاي 40 و 39 مي  باشند. 

6-3-3- ايجاد موزاييك تصويري2 
تصوير حاصل از كنار هم چيدن تصاوير مجزا را موزاييك 
براي  معمول  طور  به  تصويري  موزاييك  گويند.  تصويري 
را  تصوير  يك  از  بيش  مساحتي  كه  مي  شود  تهيه  مناطقي 
شامل گردد. بررسي عوارض گسترده و پراكنده در موزاييك 
آسان تر است و همچنين پراكندگي پديده  هاي طبيعي با ديد 

جامع  تر بررسي مي  شود. 
با استفاده از موزاييك تصويري مي  توان يك ديد كلي از 
منطقه داشت كه اين ديدكلي به همراه يك تركيب رنگي مناسب 
مي  تواند عالوه بر ايجاد سهولت در بررسي عوارض، دقت كار 

1- Geometric Correction

2- Image Mosicking

را نيز باال برد. براي داشتن يك موزاييك يكدست بايد از لحاظ 
بصري نيز آنها را با يكديگر همسان سازي نمود و در نهايت 
موزاييكي يكنواخت داشت، براي اين كار يكي از تصاوير كه از 
لحاظ بصري مناسب تشخيص داده شده به عنوان مبنا قرار گرفته 
و بر اساس اين تصوير مبنا از طريق انجام تطبيق هيستوگرام  ها3 
و عمليات  هاي طيفي تا حد ممكن خصوصيات طيفي تصاوير 
ديگر تنظيم گرديد. سيستم مختصات كلية تصاوير با تبديل 
سيستم مختصات Reprojection به سيستم مختصات جغرافيايي 
تبديل گرديده و پس از آماده سازي، تصاوير در كنار يكديگر 
قرار داده شده  اند و موزاييك با استفاده از تركيب رنگي 5-4-3 

توليد شده است .

6-3-4- تحليل داده  ها 
به  ورود  آمادة  تصاوير  داده  ها،  آماده سازي  از  پس 
اين  در  مي  شود.  داده  ها  تحليل  يعني  اجرا  بخش  مهم ترين 
داده  هاي  جمع  آوري  براي  زميني  بازديدهاي  ابتدا  مرحله 
طبقه بندي  و  مي  گيرد  صورت  مختلف  مناطق  از  تمريني4 
تصاوير بر اساس داده  هاي زميني تمريني انجام مي  شود و در 
نهايت نقشه  هاي رستري موضوعي توليد مي  گردد. آخرين 
مرحله تحليل داده  ها ارزيابي دقت نتايج است كه با استفاده 

از داده  هاي معلوم زميني صورت مي  گيرد. 

6-3-5- طبقه  بندي5 
طبقه  بندي تصاوير ماهواره  اي يكي از راه های استخراج 
اطالعات از اين تصاوير است. با استفاده از داده  هاي طيفي 
پيكسل  به  مربوط  پوشش  نوع  سنجنده  توسط  شده  اخذ 
هر  رقومي  داده های  معمول  طور  به  مي  گردد.  مشخص 
پيكسل، به الگوريتم معرفي شده و الگوريتم، پيكسل مورد نظر 
را در يكي از كالس های پوششي محسوب مي  نمايد. روش های 
طبقه بندي بر اساس يك سري معيارهاي شباهت، پيكسل  ها را 
طبقه  بندي مي  كند. برحسب اينكه معيارهاي شباهت با استفاده 

3- Histogram Matching

4- Training Data

5- Classification
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از اطالعات داخل تصاوير و يا به كمك اطالعات جانبي تعريف 
شوند الگوريتم را طبقه  بندي نظارت نشده و يا نظارت شده 
گويند. در اين بررسي هر فريم به صورت جداگانه طبقه بندي 
گرديده، از آنجا كه هر فريم داراي عوارض گوناگون است، 
تعداد كالس  هاي در نظر گرفته شده براي طبقه  بندي در هر فريم 
نيز متفاوت مي  باشد. كالس  هاي عمده  اي كه در طبقه  بندي استفاده 
شدند عبارتنداز: پوشش گياهي كشاورزي، زمين برداشت شده، 
زمين آيش، جنگل و پوشش درختي، پوشش گياهي طبيعي 
)مرتعي...( خاك، زمين شوره  زار، رخنمون سنگي، باتالق، آب، 
ابر و نامعلوم. روش طبقه  بندي با توجه به اطالعات موجود، 
قابليت  هاي نرم افزاري و مقياس كار، روش بيشترين شباهت1 
انتخاب شده است. پس از انجام طبقه  بندي، كالس  هاي پوشش 
گياهي كشاورزي، زمين آيش، زمين برداشت شده جدا گرديده  اند 

و به فرمت  برداري تبديل شده  اند. 
ويرايش داده  هاي برداري ساده  تر و دقيق  تر است بنابراين 
فايل  هاي برداري به محيط  Arcview وارد شده و به همراه يك 

پس زمينة تصويري از منطقه، مورد ويرايش قرار گرفته  اند. 

6-3-6- عمليات ميداني2 
عمليات ميداني معموالً براي چند منظور انجام مي  شود 

كه مهمترين آنها عبارتند از: 
- جمع  آوري اطالعات واقعيت زميني براي انجام طبقه  بندي 

نظارت شده . 
-  جمع  آوري اطالعات واقعيت زميني براي ارزيابي دقت 

نتايج طبقه  بندي .
- تكميل اطالعات در مواردي كه كمبود اطالعات وجود دارد.
-  نقاط مبهم و مشكوك بر روي تصوير كه به روش  هاي 

معمول، تشخيص عارضه و شناسايي آن ممكن نيست.
بخشي از عمليات ميداني به منظور انجام طبقه  بندي نظارت 
شده صورت مي  گيرد و داده  هاي مورد نياز فراهم مي  شوند. 
از آنجا كه مناطق كشاورزي داراي الگوي مشخص مي  باشند، 
با آشنايي به منطقه حجم قابل توجهي از داده  هاي مورد نياز 
1- Maximum Likelihood

2- Field work

طبقه  بندي را از روي تصوير به كمك تفسير بصري مي  توان به 
دست آورد. در اين مرحله از منطقه در مقياس  هاي مختلف 
تصوير تهيه شده و با استفاده از نقشه و تصاوير ماهواره  اي و 
گيرنده دستي GPS محل، مورد بازديد قرار مي  گيرد و مشاهدات 
ثبت مي  گردد، در نهايت بررسي  ها و برداشت  هاي صحرايي 
وارد رايانه شده و سپس بر نقشه  هاي توليد شده اعمال مي  گردد.

جدول 1: مساحت اراضي زير کشت به تفكيك شهرستان
سطح اراضي نام شهرستانرديف

کشاورزي برآورد 
شده )هكتار(

درصد سطح 
زير کشت در 

شهرستان  ها
868935/63اصفهان1
148892/49آران بيد گل2
163881/5اردستان3
383315/43برخواروميمه4
148518/48تيران وكرون5
3036122/33چادگان6
578132/74خميني شهر7
73577/73خوانسار8
515289/772سميرم9
شهرضاوسميرم 10

سفلي
370568/464

4794725/4فريدن11
177858/31فريدونشهر12
1869245/14فالورجان13
171483/83كاشان14
2347214/252گلپايگان15
103288/81لنجان16
2467922/08مباركه17
45370/13نايين18
124895/564نجف آباد19
153314/48نطنز20

495842جمع

مأخذ:سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان  1385

6-4- ارزيابي دقت
با  نظر،  مورد  كالس های  برای  طبقه  بندي  نتايج  دقت 
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نقشة2: پوشش اراضي در 
استان اصفهان

نقشة 3: مساحت وسطوح اراضي زيرکشت استان 
اصفهان به تفكيك شهرستان

جمع  آوري  زميني  معلوم  داده  هاي  مجموعه  از  استفاده 
داده  هاي  از  قسمتي  همچنين  و  ميداني  عمليات  در  شده 
گرديده  اند،  مشخص  بصري  تفسير  طريق  به  كه  معلوم 
برآورد مي  شود. ميزان دقت بسته به سطح مورد استفاده از 
تصوير، نوع پوشش غالب در منطقه و تاريخ تصويربرداري 
متفاوت خواهد بود. با توجه به بررسي  هاي به عمل آمده 
كه  مي  گردد  مشخص  خطا(  ماتريس  و  )تفسيربصري 
كشاورزي  زمين  هاي  ديم،  مناطق  در  دقت  افت  بيشترين 

آيش و برداشت شده مي  باشد.
پس از پردازش  هاي موردنياز، نقشه  هاي توليد شده مورد 
ارزيابي دقت مي  گيرند و با استفاده از داده  هاي جمع  آوري 
شده، آمار سطوح اراضي كشاورزي بر اساس نتايج به دست 

آمده برآورد مي  گردد.
نقشه  هاي به دست آمده با استفاده از تركيب رنگي تصاوير، 
كار  از  زميني حاصل  داده  هاي  و  موجود  كاربري  نقشه  هاي 
ميداني مورد بررسي قرار گرفته و آخرين تغييرات بر روي 
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نقشه  ها اعمال مي  گردد. 
)2كالس  باينري  صورت  به  نقشه  ها  مرحله  اين  در 
بردار  تبديل  فرآيند  درآمده و طي يك  غيره(  كشاورزي و 
اين  مي  گردد،  تبديل  رستري  صورت  به   )V to R(رستر به 
تبديل به اين علت مي  باشد كه ايجاد ماتريس ابهام براساس 

داده  هاي رستري است. 
به  زميني  بازديد  نتايج  از  زميني  واقعيت  ايجاد  براي 
از تصاوير و نقشه  هاي ديگر استخراج  همراه داده  هايي كه 
نقشه هاي رستري  به صورت  داده  ها  مي  شود.  استفاده  شده 
تبديل گرديده و از لحاظ نوع كالس مربوط به پيكسل  ها با 
نقشه  هاي اصلي مطابقت داده مي  شوند. پس از اتمام تمامي 
مراحل ويرايش و پردازشي، آمار و ارقام مربوطه از نقشه  ها 
استخراج مي  گردد. نهايتًا با توجه به مراحل صورت گرفته 
اطالعات  سيستم  كاربرد  و  ماهواره  اي  تصاوير  تحليل  در 
كشت  زير  مساحت  نهايي،  نقشه  هاي  توليد  در  جغرافيايي 
و  آيش  شده،  برداشت  كشت،  زير  از  اعم  شهرستان،  هر 

محصوالت دائمي محاسبه شده است.

7- نتيجه  گيري
با توجه به نقشة 3؛ شهرستان  هاي استان از لحاظ مساحت 
اراضي كشاورزي در چهار سطح طبقه بندي گرديده  اند كه 
نائين،  شهرستان  هاي  و  يك  سطح  در  اصفهان  شهرستان 
خميني شهر، خوانسار و لنجان در سطح چهار قرار گرفته  اند. 
ساير شهرستان  ها حد فاصل شهرستان  هاي اصفهان و نائين 

واقع شده  اند. 
شهرستان  هاي فالورجان و مباركه با 45/14 و22/08 درصد 
اراضي زيركشت در سطح سه قرار دارند، شهرستان  هاي فريدن 
در  زيركشت  اراضي  درصد   22/33 و   25/4 با  چادگان  و 
شهرستان  كه  است  حالي  در  اين  قرارگرفته  اند،  دو  سطح 
خميني شهر با5781 هكتار اراضي كشاورزي برآورد شده و 
قرارگرفتن در سطح چهار طبقه  بندي با 32/74 درصد سطح 
شهرستان  و  كشت  زير  اراضي  باالترين  داراي  كشت  زير 
نائين با 0/13 درصد پائين  ترين سطح زير كشت را در بين 

با  دارا مي  باشند. شهرستان اصفهان  استان را  شهرستان  هاي 
قرار گرفتن در سطح يك با 86893 هكتار اراضي كشاورزي 
برآورد شده داراي تنها 5/63 درصد سطح زير كشت استان 
كارگيري  به  لزوم  كشاورزي  منابع جهت  است.محدوديت 
مناسب  راه  حل  هاي  يافتن  و  صحيح  مديريتي  روش  هاي 
پردازش  مي  نمايد.  مطرح  را  آن  كمبود  با  مواجهه  جهت 
حجم باالي اطالعات مربوط به عوامل مختلف آب و خاك 
و ارتباط آنها با يكديگر با استفاده از فناوري  هاي نوين كه 
فراهم  را  قوي  مديريتي  و  اطالعاتي  بانك  هاي  تهيه  امكان 

مي  نمايند، راحت  تر و سريع  تر گشته است. 
افزايش  و   GIS سيستم  هاي  توسط  سريع  پردازش  هاي 
كمك  به  ماهواره  اي،  تصاوير  داده  هاي  در  موجود  دقت 
اطالعات جمع  آوري شده از محل و اطالعات تجربي آمده 

و ارائه راهكارها را مناسب  تر مي  نمايد. 
به هنگام  به اطالعات دقيق و  اهميت دسترسي  سريع 
و  متنوع  اطالعات  كلية  كه  مي  كند  ايجاب  بهره برداري  در 
نظير سامانه هاي  فناوري  ها  اين  از  بهره  گيري  با  ناهماهنگ، 
اطالعات جغرافيايي در قالب يك بانك اطالعاتي به صورت 
به  دستيابي  منظور  به  همچنين  درآيد.  منسجم  و  يكپارچه 
مديريت مطلوب نياز است مسايل و پارامترها در كلية شاخه 
هاي مديريتي تأثيرگذار در نظر گرفته شود: منظور رسيدن 
به هدف حداكثر بهره برداري و افزايش بهره وري و كاهش 

تلفات و خسارات است.
به منظور جلوگيري از مفقود شدن اطالعات به دست آمده 
در مطالعات، توصيه مي  شود بانك اطالعاتي جامع مورد نياز 
سيستم مديريت يكپارچه، در حين انجام مطالعات تهيه شده 
و با نتايج حين اجرا و بهره  برداري نيز به هنگام   گردند. اين 
پارامترها  و ساير  فني  مي  تواند شامل مشخصات  اطالعات 
امر  اين  باشند. همچنين  اراضي كشاورزي  مديريت  جهت 
كاهش هزينه  ها و جلوگيري از اتالف زمان را در بر دارد و 
از اثرات  سوء طرح  ها بر محيط زيست  كاسته و  راه   را 
جهت رسيدن به توسعه پايدار زيست  محيطي و كشاورزي 

پويا هموار مي  نمايد.
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