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چكيده

به كارگيري سامانه  GISو  RSيكي از جديدترين روشهاي ارزيابي اراضي و اجراي پروژههاي آمايش سرزمين است.

لذا آشنا نمودن کامل کاربران با قابليتها و محدوديتهاي ابزار  GISو  RSدر اجراي برنامههاي آمايشي و مديريت اراضي به

منظور پرهيز از ارزيابيهاي نادرست ضرورت مييابد .اين بررسي با هدف ارزيابي مديريت اراضي کشاورزي با بهرهگيري از
ابزار GISو  RSدر استان اصفهان انجام پذيرفت .روش پژوهش «توصيفي و تحليلي» است كه از مدلهای ك ّمي استفاده شده

است .جامعة آماري پژوهش ،شهرستانهای استان اصفهان را شامل ميشود؛ و در نهايت به منظور تأمين قسمتي از نيازهاي

اطالعاتي بخش کشاورزي ،برآورد سطح و تهية نقشة اراضي کشاورزي استان اصفهان با بهرهگيري از  GISترسيم گرديده است.
نتايج تحقيق نشان ميدهد؛ شهرستانهاي استان از لحاظ مساحت اراضي کشاورزي در چهار سطح طبقهبندي گرديدهاند

که شهرستان اصفهان در سطح يک و شهرستانهاي نائين،خميني شهر ،خوانسار و لنجان در سطح چهار قرار گرفتهاند و ساير
شهرستانها حد فاصل شهرستانهاي اصفهان و نائين واقع شدهاند.
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 -1مقدمه

به منظور دستيابي به روند بهرهبرداري بيشينه و پيوسته از
قابليت زمين با ايجاد كمترين تخريب در محيط ،برنامهريزي
بهرهگيري از سرزمين يا آمايش سرزمين شكل گرفته است.
آمايش سرزمين تنظيم رابطه بين انسان ،فضا ،فعاليتهاي انسان
در فضا به منظور بهرهبرداري منطقي از همه امكانات موجود
براي بهبود وضعيت مادي و معنوي اجتماع بر پايه ارزش
هاي اعتقادي ،با توجه به سوابق فرهنگي و ابزار علم و تجربه
در طول زمان ميباشد (مخدوم .)1382،برخي از دانشمندان
برنامهريزي آمايش سرزمين را فرايند اطالق سرزمين براي
كشاورزي ،جنگلكاري ،سكونت ،چرا و ديگر كاربري
هاي هماهنگ با برنامههاي اجرايي براي حل مسأله امنيت
غذايي و محيط زيست و اجراي كنوانسيونهاي بينالمللي
ميدانند( .)Oli,2001:25به طوري که از تنگناهاي اساسي
دنياي امروز كافي نبودن آب براي مصارف گوناگون اعم از
شرب ،صنعت ،كشاورزي و محيط هاي طبيعي است ،عدم
دسترسي به آب کافي و مناسب جهت طرحهاي توسعه و
کشاورزي سبب گرديده است که مديريت منابع آب و خاك
و لزوم حفاظت از آنها اهميّت ويژهاي 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 دادهها و پارامترهاي
موجود به لحاظ جنبههاي گوناگون فني ،اجتماعي ،زيست-
محيطي ،اقتصادي و مديريتي از تنوع و گستردگي بسيار
زيادي برخوردار بوده که در تعامل با يکديگر در خصوص
تبادل اطالعات ميباشند( .صمدي بهرامي.)2 :1385،
استفاده از  GISاين امکان را فراهم نموده که حجم زياد
اطالعات با سرعت زياد و صرف وقت کم مورد تجزيه و
تحليل و پردازش قرار گيرند و سيستمهاي سنجش از دور
قابليت اندازهگيريهاي يکنواخت با سرعت زياد را براي
مناطق وسيع به شکل رقومي فراهم مينمايند.
تصاوير تفسير شده و دادههاي زميني براي بسياري از

کاربردها يکي از مؤثرترين و اقتصاديترين روشها ميباشد،
که مورد استفاده مديران و تصميم گيرندگان قرار ميگيرد،
تا با کمک جزئيات به دست آمده تصميمات الزم را اتخاذ
نمايند.
بخش کشاورزي يکي از بخشهاي مهم و تواناي اقتصاد
کشور بوده و تأمين بيش از يک چهارم توليد ناخالص داخلي،
يک چهارم اشتغال 85 ،درصد نياز غذايي و حدود  27درصد
صادرات غير نفتي و بيش از  90درصد مواد خام مورد نياز،
مرتبط با بخش کشاورزي است (اسدي .)49 :1382 ،ايفاي
نقش حياتي و استراتژيک بخش کشاورزي در نظام اقتصادي
و اجتماعي جامعه مستلزم افزايش توليد ،چه در جهت افزايش
سطح کشت و چه در جهت باالبردن بهرهوري و راندمان
توليد از يک سو و کاهش ضايعات در زمينههاي توليد ،توزيع
و مصرف از سوي ديگر ميباشد (مهندسين مشاور جامع
ايران.)1 :1380 ،
تلفيق روشهاي مختلف مديريتي چون مديريت زمان،
مديريت بحران ،مديريت ريسك با ابزارهاي موجود مانند
ماهواره ،نرمافزارها و مدلهاي كامپيوتري ميتواند نتايج مثبتي
را دربرداشته باشد .به اين منظور در اين پژوهش كاربردهاي
تصاوير ماهوارهاي و نرمافزارها و مدلهاي كامپيوتري كه در
علوم مختلف ،محافل و مجامع علمي با دو عنوان سنجش
ازدور 1و سيستم اطالعات جغرافيايي 2شناخته شدهاند و
نحوة به كارگيري اين فنون در مديريت اراضي کشاورزي
بررسي ميگردد.
در خصوص سابقهی پژوهش میتوان گفت که؛ به منظور
نمايش نحوة استفاده از دادههاي  RSو  GISمديريت اراضي
کشاورزي در آرژانتين تحقيقي اجرا گرديد ،در اين تحقيق با
استفاده از اطالعات هواشناسي ،ضريب محصوالت كشاورزي،
دبي آب مورد استفاده ،برنامهريزي توزيع آب ،اطالعات
توپوگرافي و رقومي نمودن مرز واحدهاي منطقه ،نقشههاي
خاكشناسي ،طبقهبندي توسط نرم افزار انجام گرفت و با
1- Remote Sensing
2- Geographical Information System
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شد و سپس با تركيب نقشههاي  ETو  ،Kcنقشة تبخير و
تعريق فصلي گياهان تهيه شد)Ray,Dadhwal,2001:230( .
در سال  1384پروژة بررسي ميزان سطوح زير کشت
شبکة آبياري زاينده رود با استفاده از  RSجهت مشخص
نمودن اراضي کشاورزي که به صورت مستقيم و غير مستقيم
از زاينده رود پس از سد مشروب ميشوند و برآورد سطح
آن به منظور استفاده در سياست و برنامهريزيهاي مختلف
به خصوص تأمين منابع آب مورد نياز اراضي کشاورزي
استان اصفهان صورت گرفته است(.جبل عاملي و فاطمي،
.)2 : 1384
در اين بررسي که با روش تحليلي انجام ميشود ،با
توجه به مشکالت اراضي کشاورزي استان و روند حاکم
بر آن به آمايش سرزمين در جهت تعادل بخشي به اراضي
کشاورزي استان پرداخته شده است.
هدف کلي از اين بررسي معرفي و تبيين سنجش از دور
و سيستم اطالعات جغرافيايي در جهت نيل به مديريت و
برنامهريزيهاي دقيق به منظور بهرهبرداري بهينه از منابع آب،
خاك ،انرژي و سرمايهگذاريهاي انجام شده ،مي باشد.
از آنجايي كه حصول راندمان بهينه تنها با مديريت
صحيح بهرهبرداري و برنامهريزي دقيق امكانپذير است،
لذا اعمال برنامهريزي مناسب طي بهره برداري از اراضي
کشاورزي و شبكههاي آبياري و زهكشي باعث ميشود تا
از آبياري بيرويه و اتالف آب ،انرژي و سرمايه جلوگيري
به عمل آمده ،موجب افزايش سطح زير كشت ،توسعة
كشاورزي و نهايت ًا افزايش راندمان توليد گردد .با توجه به
خصوصيات اراضي کشاورزي از جمله گستردگي سطح
پوشش ،اجراي پروژه در جبهههاي کاري مختلف ،اولويت
اجرايي بخشهای مختلف و  ،...استفاده از ابزارهاي کمکي
و فناوريهاي نوين براي اعمال مديريت مطلوب امري
اجتناب ناپذير ميباشد.

تركيب اطالعات جغرافيايي اليههاي مختلف و واحدهاي
خاك توسط نرم افزار ARC/INFO ،شاخصهاي مذكور به
دست آمده و در مديريت اراضي کشاورزي منطقه مورد
استفاده قرار گرفت ()Menenti, Azzali,1995:81
با استفاده از نرم افزار  ARCINFO/GISنقشة سيستم
كانالهاي شبكه پانتا در حوضة بانها در ايالت بيهار هندوستان
تهيه شد .همچنين دادههاي مربوط به خاك ،بارندگي و پتانسيل
آبهاي زيرزميني ،همچنين كانالهاي اصلي و شاخههاي
فرعي آنها كدگذاري شده است در اين تحقيق از مدل تعادل
آب و خاك براي برنج و بقية محصوالت استفاده شده
است)Sarangi,Brownee,2001( .
 )2002( Amor, Guptal & Loofاز تركيب مدلهاي
شبيهسازي گياه و سيستمهاي اطالعات جغرافيايي جهت
انجام تحليلهاي مربوط به استفاده از آب از جمله ارزيابي
راندمان كاربرد آب در بعد زماني و مكاني در حوضة آبريز
رودخانه  Laoagكشور فيليپين استفاده نمودند .سه محصول
برنج ،ذرت و بادام زميني در اين تحقيق مورد بررسي قرار
گرفت و محدوديتهاي آب براي هر گياه در فصول مختلف
شبيه سازي و تحليلهاي مربوط براي تعيين پتانسيل توليد
محصول منطقه تعيين شد (. )Amor,Guptal, 2002:205
در پروژهای با استفاده از نرم افزار  Arcviewبخشهاي
هشت گانه آبياري دره ريوگراند به منظور انجام مديريت روزانه
در قسمت مهندسي كشاورزي دانشگاه تگزاس تهيه شده ،اين
سيستم قابليت نمايش هر بخش و تحليل دادههاي استفاده
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 ميباشد.
با استفاده از فنآوري  RSو GISدر سال  ۲۰۰۱تبخير و
تعرق ،واقع در گجرات هندوستان را برآورد كردهاند .در اين
تحقيق ضريب گياهي  Kcگياهان موجود در محدودة پروژة
محصوالت مختلف كشت شده بر اساس شاخص گياهي به
دست آمده از سنجش از دور ،برآورد گرديده است .نقشة تبخير  -2ويژگي سنجش از دور()RS
ماهوارههاي تحقيقاتي منابع زميني به عنوان يکي از ابزارهاي
و تعرق گياه مرجع از دادههاي نقطهاي هواشناسي استخراج
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پيشرفته جهت ثبت تغييرات سريع سطح زمين مورد استفاده قرار اطالعات مورد نياز جهت برنامهريزي کشاورزي ميسر ميسازد
ميگيرند و جديدترين تغييرات و دگرگونيها را در کوتاهترين (.)Ayala & Becerra1, 1996 : 2
برطبق تعاريفي که از سوي بورو ارائه شدهGIS ،
زمان ممکن از طريق سنجندههای خود ثبت ميکنند .وسعت
دامنة طيفي برداشت و قابليت ورود و تجزيه و تحليل دادههاي مجموعهاي از ابزارها براي جمعآوري ،ذخيرهسازي ،بازيافت
سنجش از دور در سيستم کامپيوتري امکانات مفيدي را جهت ارادي ،تبديل و نمايش دادههاي مکاني از جهان واقعي به
تشخيص بهتر پديدهها و منابع موجود ايجاد مينمايند و دقت مجموعه مقاصد ويژه است( .هايوود )12 :1381،چهار جزء
نتايج خروجي را در حد مطلوب افزايش ميدهند .همچنين اصلي يك سيستم اطالعات جغرافيايي شامل؛ نيروي متخصص،
يكي از منابع تأمين كننده دادههاي مكاني تصاوير أخذ شده به كامپيوتر (سخت افزار و نرمافزار) ،دادهها و روشها ميباشد.
الف) نيروي متخصص :نيروي متخصص وظيفه طراحي و
وسيلة ماهواره موسوم به فن سنجش از دور ميباشد.
براساس تعريف هارپر سنجش از دور ،سنجيدن اشياء از يك پيادهسازي و همچنين به هنگام سازي دادهها و اطالعات را
فاصله دور ،يعني تشخيص و اندازهگيري ويژگيهاي يك جسم بر عهده دارد .
بدون تماس بالفعل با آن جسم است .دادههاي ماهوارهاي ب) كامپيوتر :شامل سخت افزار و نرمافزار مناسب است،
محصول ثبت انرژي الکترومغناطيسي ارسال شده از پديده كه جهت ذخيرهسازي ،به هنگام سازي و تجزيه و تحليل و
ها و اشياء سطح زمين در باندهاي مختلف طيفي هستند پردازش دادهها مورد استفاده قرار ميگيرد .
که توسط سنجده دريافت و پس از طي مراحل به صورت ج) داده :منظور از داده ،دادههاي مكاني و دادههاي توصيفي
ارزشهاي عددي (ارزشهاي اطالعاتي) بر روي نوارهاي ميباشد.
دادههاي توصيفي عبارتنداز :مشخصات و توضيحات
مغناطيسي ضبط شده و سپس به منظور تشکيل تصوير و
نمايش آن به صورت دو بعدي تبديل ميگردد .فناوري مربوط به عوارض مكاني نظير هندسه خطوط ،نشيب و
سنجش از دور با بهرهگيري از دادههاي رقومي ماهواره فراز ،ايستگاهها ،ريل ،قطعه ،ناحيه ،ابنيه فني و . ...
دادههاي مكاني شامل كيلومتراژ ،موقعيت عوارضي چون
اي ،ابزار قدرتمندي ميباشد که قادر است بازتاب طبيعي
محصوالت کشاورزي را از بازتاب طيفي ساير پديدهها ريل ،ايستگاه ،پل ،ترانشه و ...
منابع تأمين كننده دادههاي مكاني عبارتنداز :
تفکيک نمايد که همين ويژگي اين امکان را فراهم ميآورد
که بتوان با سرعت بيشتر توزيع و پراکنش اراضي کشاورزي  -اسناد ،مدارك و نقشههاي موجود.
1
را بر حسب نوع در هر منطقه جغرافيايي خاص به دست  -سيستم تعيين موقعيت جهانيGPS
 نقشهبرداري زميني.آورد( .جبل عاملي و فاطمي.)2 :1383،
 عكسهاي هوايي (تكنيك فتوگرامتري). -3ويژگي اصلي يك سيستم اطالعات جغرافيايي ( - )GISتصاوير ماهوارهاي (سنجش ازدور).
سيستم اطالعات جغرافيايي تکنولوژيي است که شامل د) روشها :شيوههاي صحيح به کارگيري اطالعات در
توصيف ،ذخيره ،پردازش و تحليل اطالعات فضايي بوده و جهت رسيدن به اهداف ويژه دريک سيستم اطالعات
محصوالت خروجي ،به صورت نقشه و جدول به منظور جغرافيايي است .به عبارت ديگر متناسب با شرايط پروژه
نتيجهگيري براي برنامهريزي جهت توسعة کشاورزي ميباشد .اهداف ،فرضيات و ...از بين روشهاي متعدد تحليل درGIS
يک يا چند روش انتخاب و مورد استفاده قرار ميگيرد.
()Md Bilal, Anwar Sadat & Mesbah Uddin,1999:57
 GISپشتيباني مناسب و درخور را براي اداره کردن تمام

1- Global Positioning System
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از ديگر خصوصيات بارز  GISقابليت به روز رساني
اطالعات ،ارزيابي و تجزيه و تحليل اطالعات براساس
شرايط و ضوابط تعريف شده و ارائه بروندادها به صورت
نقشههاي تفصيلي و قابل تعامل همراه با قابليتهاي
گرافيکي متعدد ميباشد.

 -4داليل کاربرد سنجش از دور در كشاورزي

سيستم ،دادههاي متفاوتي مورد نياز است.
در مديريت اراضي مهمترين دادههاي مورد نياز جهت ورود
به سيستم عبارتنداز :دادههاي فيزيكي ،دادههاي هيدروليكي،
اطالعات هواشناسي از قبيل مقدار بارندگي ،درجه حرارت،
تابش خورشيد و ، ...دادهها و اطالعات خاكشناسي و محصوالت
زراعي و ...بعد از جمعآوري اطالعات مذكور ،نرم افزارهاي
مناسب جهت ورود و تجزيه و تحليل اطالعات نياز ميباشد.
به منظور ورود دادهها به سيستم اطالعات جغرافيايي اغلب از
نرمافزارهايي چون  ArcInfo,Arcview, Arc GISاستفاده مي
شود .به عالوه تجزيه و تحليل تصاوير ماهوارهاي با استفاده از
نرمافزارهايي مانند  IDRISI,ILWISصورت گرفته كه فايل
خروجي آن قابل ورود به نرم افزارهاي  GISميباشد .دادههاي
توصيفي يا هندسي اغلب به صورت نقشههاي  1:500000يا
 ۱ :25000ميباشد .نقشههای رقومي در محيط AutoCAD
بوده و نياز به تصحيح و انتقال به محيط  GISدارد.
عالوه بر آن تصاوير ماهوارهاي با استفاده از فايل راهنماي
آن و نقشههاي  CADموجود زمين جهت تفكيك مسيرهاي
رودخانه و آبراههها ،تشخيص مزارع در حال كشت و وضعيت
موجود شوري ،مناطق ماندابي و  ...مورد استفاده قرار ميگيرد
و اطالعات آن به محيط  GISمنتقل ميگردد .بعد از ورود
دادههاي مكاني هندسي به محيط كه به صورت اليه اليه
وارد ميگردند دادههاي توصيفي نيز به محيط  GISوارد مي
شوند و جهت تجزيه و تحليل مورد استفاده قرار ميگيرند.
به عالوه نرمافزارهاي كاربردي در سيستم اطالعات
جغرافيايي قابليت نوشتن يك زير برنامه با استفاده از زبان
برنامه نويسي مناسب مانند  Avenueدر محيط Arcview
 ،VBScriptدر محيط  ArcGISرا دارا ميباشند( .کياني و
موسویزاده)653: 1384،

فن سنجش از دور شامل تفسير چشمي تصاوير است که
معموالً از طيفهاي چند باندي و با قدرت تفکيک باال استفاده
ميشود .بيشترين تصاويري که در کشاورزي مورد استفاده قرار
ميگيرند تصاوير  SPOT,LANDSAT,IKONOSو بعضي مواقع
اطالعات دادههاي  NOAAدر هواشناسي ميباشد .نقشههاي
تهيه شده از اين تصاوير در مقياس يک ميليونيم تا بيست و
پنج هزارم بوده و بايد تصاوير يکنواخت و بدون ابر باشند .از
مهمترين کاربردهاي  RSدر کشاورزي عبارت است از:
 شناسايي و تخمين محصوالت اراضي و تراکم آنها. ارزيابي شرايط محصول. پيش بيني و تخمين ميزان محصول. تهيه و مشاهدة نقشة زمينهاي کشاورزي. مشخص نمودن شرايط و ارزيابي کارايي مراتع ،علفزارهاو چراگاهها.
 بررسي طرحها و وضعيت ساختاري خاك. بررسي منابع آب جهت کشاورزي. نظارت و کنترل شوري و زهکشها.اطالعات تصاوير ماهوارهاي ميتوانند در تهية نقشههاي
مربوط به کميت و وضعيت محصول در زمين در شرايط آب و
هوايي متفاوت به عنوان يک ابزار قوي در مديريت به کار روند.
سيستم  RSو ارتباط آن با کشاورزي ميتواند در كشورهاي
در حال توسعه الگوهاي کشاورزي را بهبود بخشيده و
متدولوژيها را توسعه دهد( .کريميان وافخمي-6 )4: 1385،کاربرد  RSو GISدر آمايش سرزمين جهت برآورد

سطح وتهية نقشة اراضي کشاورزي استان اصفهان

«آمايش» استفاده بهينه و عقالني و پي بردن به «ارزشهاي
 -5کاربرد سيستم اطالعات جغرافيايي در کشاورزي
در علوم مختلف بسته به تعريف مسأله و اهداف تهيه فضا» به منظور «کارکردهاي مؤثر اقتصادي و اجتماعي»

فصلنامه پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

) دوره ،22شماره  ،86تابستان92

Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.22,No.86, Summer 2013 / 68

نقشه  :1نمایش فضایی موقعیت استان
اصفهان

است و لذا تقسيم کار سرزمين از جنبههاي مهم آن شمرده  -2-6اطالعات مورد استفاده

ميشود.
 دادههاي رقومي تصاوير ماهوارة لندست پوشش دهندةدر برنامهريزي آمايش سرزمين تشخيص مناطق مختلف استان اصفهان ()+ETMمربوط به سال  2002تعداد  12فريم.
سرزمين اهميت اساسي دارد؛ زيرا پايه و مبناي برنامه شناخته  -اطالعات نقشههاي کاربري و پوشش استان اصفهان .
ميشود (وحيدي.)75:1373،
 اطالعات نقشههاي توپوگرافي در مقياس  1 :25000ولذا در عصر حاضر کاربرد  RSو GISدر توليد اطالعات  1 :50000و . 1 :250000
صحيح و به هنگام ،مورد نياز برنامهريزي و سياستگذاري
هاي هر بخش به اثبات رسيده و مورد توجه مديران و  -3-6مراحل اجرايي
برنامهريزان قرار گرفته است .در همين راستا به منظور تأمين  -1کلية امور پردازش مقدماتي  -2تحليل دادههاي پردازش
قسمتي از نيازهاي اطالعاتي بخش کشاورزي ،برآورد سطح شده  -3خروجي از تحليل دادههاي پردازش شده شامل
و تهية نقشة اراضي کشاورزي استان اصفهان تهيه گرديده نقشههاي موضوعي -4 2ويرايش نتايج طبقهبندي ،ويرايش
نتايج ،ارزيابي ميزان دقت و اراية ،نتايج نهايي.
است.

 -1-6محدودة مورد مطالعه

1

 -1-3-6ورود دادهها

3

استان اصفهان در عرض جغرافيايي َ 42و ْ 30الي َ30
و ْ 34و طول جغرافيايي َ 37و ْ 49الي َ 29و ْ 55قرارگرفته
و از شمال به استانهاي سمنان و قم ،از غرب به استانهای
مرکزي ،لرستان و چهارمحال و بختياري ،از شرق به
استانهاي خراسان رضوي ،يزد و از جنوب به استانهاي
فارس و کهگيلويه و بويراحمد محدود ميباشد.

تصاوير مورد استفاده در فرمت  Geotifميباشد در اولين
قدم باندهاي مختلف به نرم افزار معرفي شده و هر تصوير
به صورت يکپارچه و به فرمت  ENVIذخيره گرديده است.
در اين مرحله پس از وارد کردن باندهاي مختلف يک
تصوير ،تبديل فرمت و ايجاد يک تصوير يکپارچه ،تصاوير
از لحاظ راديومتريکي بررسي شده و وجود يا عدم وجود

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

2- Raster Thematic Maps
3- Data Importing
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خطاهاي دستگاهي و اتمسفري و همچنين وجود ابر در
تصاوير ارزيابي شده و خصوصيات ثبت گرديد.

 -2-3-6تصحيح هندسي

1

تصحيح هندسي تصاوير به منظور کاهش خطاهای هندسي
تصوير و همچنين انتساب يک سيستم مختصات زميني به
پيکسلهاي آن انجام مي پذيرد .اين امر با ايجاد يک رابطة رياضي
ميان مختصات تصويري و مختصات زميني ممکن ميگردد.
 =     
 =     

 xو yمختصات تصويري و  Xو Yمختصات 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 کنترل معروف
هستند .پس از حل دستگاه معادالت پارامترها به دست آمده
و ميتوان با داشتن مختصات تصويري هر نقطه ،مختصات
زميني آن را به دست آورد .حداقل تعداد نقاط کنترل براي
تصاوير  25عدد ميباشد که در کل تصوير توزيعي يکنواخت
دارند .تصاوير تصحيح شده در مرحلة بعد براي ايجاد موزاييک
تصويري استان مورد استفاده قرار گرفتند .سيستم مختصات
تمامي تصاوير در سيستم  UTMقاچهاي  40و  39ميباشند.

 -3-3-6ايجاد موزاييک تصويري

2

تصوير حاصل از کنار هم چيدن تصاوير مجزا را موزاييک
تصويري گويند .موزاييک تصويري به طور معمول براي
مناطقي تهيه ميشود که مساحتي بيش از يک تصوير را
شامل گردد .بررسي عوارض گسترده و پراکنده در موزاييک
آسان تر است و همچنين پراکندگي پديدههاي طبيعي با ديد
جامعتر بررسي ميشود.
با استفاده از موزاييک تصويري ميتوان يک ديد کلي از
منطقه داشت که اين ديدکلي به همراه يک ترکيب رنگي مناسب
ميتواند عالوه بر ايجاد سهولت در بررسي عوارض ،دقت کار

را نيز باال برد .براي داشتن يک موزاييک يکدست بايد از لحاظ
بصري نيز آنها را با يکديگر همسانسازي نمود و در نهايت
موزاييکي يکنواخت داشت ،براي اين کار يکي از تصاوير که از
لحاظ بصري مناسب تشخيص داده شده به عنوان مبنا قرار گرفته
3
و بر اساس اين تصوير مبنا از طريق انجام تطبيق هيستوگرامها
و عملياتهاي طيفي تا حد ممکن خصوصيات طيفي تصاوير
ديگر تنظيم گرديد .سيستم مختصات کلية تصاوير با تبديل
سيستم مختصات  Reprojectionبه سيستم مختصات جغرافيايي
تبديل گرديده و پس از آمادهسازي ،تصاوير در کنار يکديگر
قرار داده شدهاند و موزاييک با استفاده از ترکيب رنگي 5-4-3
توليد شده است .

 -4-3-6تحليل دادهها

پس از آمادهسازي دادهها ،تصاوير آمادة ورود به
مهمترين بخش اجرا يعني تحليل دادهها ميشود .در اين
مرحله ابتدا بازديدهاي زميني براي جمعآوري دادههاي
تمريني 4از مناطق مختلف صورت ميگيرد و طبقهبندي
تصاوير بر اساس دادههاي زميني تمريني انجام ميشود و در
نهايت نقشههاي رستري موضوعي توليد ميگردد .آخرين
مرحله تحليل دادهها ارزيابي دقت نتايج است که با استفاده
از دادههاي معلوم زميني صورت ميگيرد.

 -5-3-6طبقهبندي

5

طبقهبندي تصاوير ماهوارهاي يکي از راههای استخراج
اطالعات از اين تصاوير است .با استفاده از دادههاي طيفي
اخذ شده توسط سنجنده نوع پوشش مربوط به پيکسل
مشخص ميگردد .به طور معمول دادههای رقومي هر
پيکسل ،به الگوريتم معرفي شده و الگوريتم ،پيکسل مورد نظر
را در يکي از کالسهای پوششي محسوب مينمايد .روشهای
طبقهبندي بر اساس يک سري معيارهاي شباهت ،پيکسلها را
طبقهبندي ميکند .برحسب اينکه معيارهاي شباهت با استفاده
3- Histogram Matching

1- Geometric Correction

4- Training Data

2- Image Mosicking

5- Classification
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از اطالعات داخل تصاوير و يا به کمک اطالعات جانبي تعريف
شوند الگوريتم را طبقهبندي نظارت نشده و يا نظارت شده
گويند .در اين بررسي هر فريم به صورت جداگانه طبقهبندي
گرديده ،از آنجا که هر فريم داراي عوارض گوناگون است،
تعداد کالسهاي در نظر گرفته شده براي طبقهبندي در هر فريم
نيز متفاوت ميباشد .کالسهاي عمدهاي که در طبقهبندي استفاده
شدند عبارتنداز :پوشش گياهي کشاورزي ،زمين برداشت شده،
زمين آيش ،جنگل و پوشش درختي ،پوشش گياهي طبيعي
(مرتعي )...خاک ،زمين شورهزار ،رخنمون سنگي ،باتالق ،آب،
ابر و نامعلوم .روش طبقهبندي با توجه به اطالعات موجود،
1
قابليتهاي نرمافزاري و مقياس کار ،روش بيشترين شباهت
انتخاب شده است .پس از انجام طبقهبندي ،کالسهاي پوشش
گياهي کشاورزي ،زمين آيش ،زمين برداشت شده جدا گرديدهاند
ت برداري تبديل شدهاند.
و به فرم 
ويرايش دادههاي برداري سادهتر و دقيقتر است بنابراين
فايلهاي برداري به محيط  Arcviewوارد شده و به همراه يک
پس زمينة تصويري از منطقه ،مورد ويرايش قرار گرفتهاند.

 -6-3-6عمليات ميداني

2

عمليات ميداني معموالً براي چند منظور انجام ميشود
که مهمترين آنها عبارتند از:
 جمعآوري اطالعات واقعيت زميني براي انجام طبقهبندينظارت شده .
 جمعآوري اطالعات واقعيت زميني براي ارزيابي دقتنتايج طبقهبندي .
 تکميل اطالعات در مواردي که کمبود اطالعات وجود دارد. نقاط مبهم و مشکوک بر روي تصوير که به روشهايمعمول ،تشخيص عارضه و شناسايي آن ممکن نيست.
بخشي از عمليات ميداني به منظور انجام طبقهبندي نظارت
شده صورت ميگيرد و دادههاي مورد نياز فراهم ميشوند.
از آنجا که مناطق کشاورزي داراي الگوي مشخص ميباشند،
با آشنايي به منطقه حجم قابل توجهي از دادههاي مورد نياز
1- Maximum Likelihood
2- Field work

طبقهبندي را از روي تصوير به کمک تفسير بصري ميتوان به
دست آورد .در اين مرحله از منطقه در مقياسهاي مختلف
تصوير تهيه شده و با استفاده از نقشه و تصاوير ماهوارهاي و
گيرنده دستي  GPSمحل ،مورد بازديد قرار ميگيرد و مشاهدات
ثبت ميگردد ،در نهايت بررسيها و برداشتهاي صحرايي
وارد رايانه شده و سپس بر نقشههاي توليد شده اعمال ميگردد.
جدول  :1مساحت اراضي زير کشت به تفکيک شهرستان

رديف

نام شهرستان

1

اصفهان

3

اردستان

2

سطح اراضي
درصد سطح
کشاورزي برآورد زير کشت در
شده (هکتار)
شهرستانها
5/63
86893

آران بيد گل

14889

2/49

برخواروميمه

38331

5/43

6

چادگان

30361

8

خوانسار

4
5

7

9

تيران وکرون

16388

1/5

14851

8/48

خميني شهر

5781

32/74

سميرم

51528

7357

22/33
7/73

9/772

10

شهرضاوسميرم
سفلي

37056

11

فريدن

47947

25/4

13

فالورجان

18692

45/14

12
14

15

16
17
18
19

20

فريدونشهر

17785

کاشان

17148

گلپايگان

23472

مبارکه

24679

نجف آباد

12489

لنجان
نايين

جمع

نطنز

10328
4537

15331

495842

8/464

8/31

3/83
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 -4-6ارزيابي دقت

دقت نتايج طبقهبندي برای کالسهای مورد نظر ،با
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نقشة :2پوشش اراضي در
استان اصفهان

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

استفاده از مجموعه دادههاي معلوم زميني جمعآوري
شده در عمليات ميداني و همچنين قسمتي از دادههاي
معلوم که به طريق تفسير بصري مشخص گرديدهاند،
برآورد ميشود .ميزان دقت بسته به سطح مورد استفاده از
تصوير ،نوع پوشش غالب در منطقه و تاريخ تصويربرداري
متفاوت خواهد بود .با توجه به بررسيهاي به عمل آمده
(تفسيربصري و ماتريس خطا) مشخص ميگردد كه
بيشترين افت دقت در مناطق ديم ،زمينهاي کشاورزي

آيش و برداشت شده ميباشد.
پس از پردازشهاي موردنياز ،نقشههاي توليد شده مورد
ارزيابي دقت ميگيرند و با استفاده از دادههاي جمعآوري
شده ،آمار سطوح اراضي کشاورزي بر اساس نتايج به دست
آمده برآورد ميگردد.
نقشههاي به دست آمده با استفاده از ترکيب رنگي تصاوير،
نقشههاي کاربري موجود و دادههاي زميني حاصل از کار
ميداني مورد بررسي قرار گرفته و آخرين تغييرات بر روي
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نقشهها اعمال ميگردد.
در اين مرحله نقشهها به صورت باينري (2کالس
کشاورزي و غيره) درآمده و طي يک فرآيند تبديل بردار
به رستر( )V to Rبه صورت رستري تبديل ميگردد ،اين
تبديل به اين علت ميباشد که ايجاد ماتريس ابهام براساس
دادههاي رستري است.
براي ايجاد واقعيت زميني از نتايج بازديد زميني به
همراه دادههايي که از تصاوير و نقشههاي ديگر استخراج
شده استفاده ميشود .دادهها به صورت نقشههاي رستري
تبديل گرديده و از لحاظ نوع کالس مربوط به پيکسلها با
نقشههاي اصلي مطابقت داده ميشوند .پس از اتمام تمامي
مراحل ويرايش و پردازشي ،آمار و ارقام مربوطه از نقشهها
استخراج ميگردد .نهايت ًا با توجه به مراحل صورت گرفته
در تحليل تصاوير ماهوارهاي و کاربرد سيستم اطالعات
جغرافيايي در توليد نقشههاي نهايي ،مساحت زير کشت
هر شهرستان ،اعم از زير کشت ،برداشت شده ،آيش و
محصوالت دائمي محاسبه شده است.

 -7نتيجهگيري

با توجه به نقشة 3؛ شهرستانهاي استان از لحاظ مساحت
اراضي کشاورزي در چهار سطح طبقه بندي گرديدهاند که
شهرستان اصفهان در سطح يک و شهرستانهاي نائين،
خميني شهر ،خوانسار و لنجان در سطح چهار قرار گرفتهاند.
ساير شهرستانها حد فاصل شهرستانهاي اصفهان و نائين
واقع شدهاند.
شهرستانهاي فالورجان و مبارکه با  45/14و 22/08درصد
اراضي زيرکشت در سطح سه قرار دارند ،شهرستانهاي فريدن
و چادگان با  25/4و  22/33درصد اراضي زيرکشت در
سطح دو قرارگرفتهاند ،اين در حالي است که شهرستان
خميني شهر با 5781هکتار اراضي کشاورزي برآورد شده و
قرارگرفتن در سطح چهار طبقهبندي با  32/74درصد سطح
زير کشت داراي باالترين اراضي زير کشت و شهرستان
نائين با  0/13درصد پائينترين سطح زير کشت را در بين

شهرستانهاي استان را دارا ميباشند .شهرستان اصفهان با
قرار گرفتن در سطح يک با  86893هکتار اراضي کشاورزي
برآورد شده داراي تنها  5/63درصد سطح زير کشت استان
است.محدوديت منابع جهت کشاورزي لزوم به کارگيري
روشهاي مديريتي صحيح و يافتن راهحلهاي مناسب
جهت مواجهه با کمبود آن را مطرح مينمايد .پردازش
حجم باالي اطالعات مربوط به عوامل مختلف آب و خاك
و ارتباط آنها با يکديگر با استفاده از فناوريهاي نوين که
امکان تهيه بانکهاي اطالعاتي و مديريتي قوي را فراهم
مينمايند ،راحتتر و سريعتر گشته است.
پردازشهاي سريع توسط سيستمهاي  GISو افزايش
دقت موجود در دادههاي تصاوير ماهوارهاي ،به کمک
اطالعات جمعآوري شده از محل و اطالعات تجربي آمده
و ارائه راهکارها را مناسبتر مينمايد.
اهميت دسترسي سريع به اطالعات دقيق و به هنگام
در بهرهبرداري ايجاب ميکند که کلية اطالعات متنوع و
ناهماهنگ ،با بهرهگيري از اين فناوريها نظير سامانههاي
اطالعات جغرافيايي در قالب يک بانک اطالعاتي به صورت
يکپارچه و منسجم درآيد .همچنين به منظور دستيابي به
مديريت مطلوب نياز است مسايل و پارامترها در کلية شاخه
هاي مديريتي تأثيرگذار در نظر گرفته شود :منظور رسيدن
به هدف حداکثر بهرهبرداري و افزايش بهره وري و کاهش
تلفات و خسارات است.
به منظور جلوگيري از مفقود شدن اطالعات به دست آمده
در مطالعات ،توصيه ميشود بانک اطالعاتي جامع مورد نياز
سيستم مديريت يکپارچه ،در حين انجام مطالعات تهيه شده
و با نتايج حين اجرا و بهرهبرداري نيز به هنگامگردند .اين
اطالعات ميتواند شامل مشخصات فني و ساير پارامترها
جهت مديريت اراضي کشاورزي باشند .همچنين اين امر
کاهش هزينهها و جلوگيري از اتالف زمان را در بر دارد و
از اثرات سوء طرحها بر محيط زيست كاسته و راه را
جهت رسيدن به توسعه پايدار زيست محيطي و کشاورزي
پويا هموار مينمايد.
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