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 مقدمه -1

رشد کشاورزی و بهبود  ی هدر زمین یزیر گذاری و برنامه سیاست

نیازمند آمار و اطالعات  ،اوضاع و احوال روستاها و روستاییان

 .(1311ضیائیان فیروزآبادی و همکاران، )درست و بهنگام است 

کشاورزی در مناطق  مختلف محصوالت کشت زیر سطح برآورد

شکل ) گیرد می انجام های مختلفیروش معموالً از مختلف کشور

1 .) 

 
 برآورد سطح زیر کشت محصوالت زراعی در کشور: 1شکل 
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 :در ایران برآورد سطح زیر کشت -1-1

 از بیشتر کشاورزی، به آمار مربوط آوردن دست به ،ایران در

 ها بررسی .پذیرد می سنتی صورت های روش و رشناسیکا طریق

دارای  سنتی و های کارشناسی روش که است داده نشان

 (.1311ضیائیان فیروزآبادی و همکاران، ) است زیادی خطاهای

بخش زراعت و باغداری گریزی  های یریدرگذشته برای آمارگ

های  برداران و احیاناً عکس ها و بهره فهرست سکونتگاه ی هجز تهی

های هوایی با تواتر بسیار  هوایی نبود و چون تجدید عکس

هـا هم فقط در  ، استفاده از این عکـسگرفت یطوالنی انجام م

تنها وسیله  ،در عمل ،بنابراین. پذیر بود موارد استثنایی امکان

هـا و  گاه چارچوب آمارگیری، فهرست سـکونت ی هتهی

، یا ها و تصاویر ماهواره ادهامروزه با پیدایش د. برداران بود بهره

شده  ها فراهم سومی نیز برای آماده کردن چارچوب ی وسیله

 .است

 :فناوری سنجش از دور -1-2

 یها داده از استفاده و ازدور سنجش فناوری در حال حاضر

 های یدهپد و شناسایی مطالعه برای گسترده صورت به یا ماهواره

 روی بر مطالعه و بررسی. گیرند یم قرار مورداستفاده زمینی
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 و یا ماهواره تصاویر که دهد یم نشان ازدور سنجش فناوری

های  داده آوردن فراهم به دلیل ازدور، سنجش های یکتکن

 در ای گسترده کاربرد تصاویر، آنالیز باالی قابلیت و هنگام به

علی پور )دارند  طبیعی منابع و کشاورزی ازجمله ها بخش تمامی

 زمینی، منابع یها ماهوارهتوسط  ها داده این (.1333و همکاران، 

 . شوند یم اخذ زمینی های یدهپد از پیوسته و وسیع سطوح در

 

 
 ای در مطالعات کشاورزیدالیل کاربرد تصاویر ماهواره: 2 شکل
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 :کاربرد فناوری سنجش از دور در کشاورزی -1-3

ازدور در علوم  های فراوان کاربرد سنجش یتقابلاز میان  

 از کشاورزی یکی کاربردهای برای آن از ، استفادهمختلف

 .است ازدور سنجش های یکتکن کاربردی های ینهزم ینتر عمده

 کشت زیر سطح از با آگاهی کشاورزان و مجریان ریزان، برنامه

 هایی درزمینه اجرایی مناسبی و مدیریتی های سیاست توانند یم

 انبارها، و وهاساخت سیل منطقه، هر در کشت نوع تعیین قبیل از

 اتخاذ سایر موارد و بومی شرایط و نیاز با منطبق مکانیزه خدمات

 .نمایند

 
 در مطالعات کشاورزیازدور  کاربرد سنجش مزایای: 3شکل 
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 در ابزارهای مهم از یکی محصوالت زراعی کشت زیر سطح نقشه

 این مطالعات .تاس پایدار کشاورزی مدیریت و یزیر برنامه

 که مثل گندم، جو و برنج راهبُردی کاالهای درزمینه مخصوصاً

 به دقیق و بررسی لزوم هستند، مردم غذایی رژیم ترین مهم

 .کند ایجاد می را آن مختلف ارقام دهی محصول میزان هنگام

 

 
 

 ه و بویراحمدمحصوالت استراتژیک زراعی در استان کهگیلوی: 4شکل 
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 منطقه مورد مطالعه-2

منطقه مطالعاتی محدوده استان کهکیلویه و بویراحمد بوده که 

عرض  31 26 ˚31تا  45 41 ˚23در گسترده جغرافیائی 

شده  طول شرقی واقع 16 53 ˚51تا  26 53 ˚43شمالی و

 . است

 
 های همجواراستان بااستان موقعیت نمایی از  :5شکل 

 

جه به مراحل متعدد مورد نیاز برای تهیه نقشه سطح زیر با تو

بکار رفته در این پژوهش  ؛ روند نمایکشت، به صورت فلوچارت

 .ارائه شده است 6در شکل 
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 فلوچارت تهیه نقشه سطح زیر کشت در استان کهگیلویه و بویراحمد: 6شکل 
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 صوالت کشاورزی استان حتهیه تقویم زراعی م-3

های مشخص نیاز به تهیه صاویر در زمانمنظور تهیه تبه 

تقویم زراعی محصوالت کشاورزی از جمله زمان کاشت، 

تا بر اساس  سبزینگی بود و اوج سبزینگی، اوج بلوغ

های مختلف بتوان محصوالت مختلف را از تصاویر زمان

به طور مثال گندم و جو در تصاویر . هم تفکیک نمود

باشند و ای میابهای دارای بازتاب طیفی مشماهواره

بدین جهت بر اساس  استها در تصاویر مشکل تفکیک آن

 ،برداشت و اوج سبزینگی دو محصول ،فاصله بین کشت

که صورتی به. محصول تفکیک گردیدسطح زیر کشت هر 

مشخص  اددابتدا تصویری که هر دو محصول را نشان می

و جو استخراج گردید سپس با  مو سطح زیر کشت گند

میزان  ،جو برداشت شده بودویر در زمانی که تص تهیه

 زیر کشتسطح کسر نمودن گندم محاسبه گردید و از 

، سطح زیر جو منهای سطح زیر کشتگندم جو به اضافه 

 . کشت هر محصول محاسبه شد
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 تقویم کاشت محصوالت زراعی استان کهگیلویه و بویراحمد: 1جدول 

 
 

 نام محصول

 

 محل کشت نام شهرستان

 شت محصولکا

 پاییزه بهاره

 تاریخ پایان تاریخ شروع تاریخ پایان تاریخ شروع

 ماه روز ماه روز ماه روز ماه روز

 آبان 11 شهریور 15 - - --  بویراحمد ودنا کلزا

 آذر 15 آبان 15 - - --  بهمئی -چرام –باشت  –گچساران  -کهگیلویه

 شهریور 31 شهریور 11 خرداد 21 فروردین 21 بویراحمد ودنا سبزی و صیفی

 مهر 11 شهریور 21 فروردین 1 اسفند 11 بهمئی -چرام –باشت  –گچساران  -کهگیلویه

 مهر 11 شهریور 11 اردیبهشت 21 فروردین 21 بویراحمد ودنا ای نباتات علوفه

 آذر 11 آبان 11  - --  بهمئی -چرام –باشت  –گچساران  -کهگیلویه

 - - --  مرداد 11 تیر 11 ودنابویراحمد  برنج

 - - --  شهریور 11 مرداد 15 بهمئی -چرام –باشت  –گچساران  -کهگیلویه

 آبان 11 شهریور 15 تیر 31 تیر 11 بویراحمد ودنا حبوبات

 آذر 11 آبان 11 فروردین 11 اسفند 11 بهمئی -چرام –باشت  –گچساران  -کهگیلویه

ریورشه 15     بویراحمد ودنا گندم  آبان 15 

 آذر 31 مهر 31     بهمئی -چرام –باشت  –گچساران  -کهگیلویه

 آبان 11 شهریور 11     بویراحمد ودنا جو

 آذر 15 مهر 11     بهمئی -چرام –باشت  –گچساران  -کهگیلویه

     خرداد 15 اردیبهشت 15 بویراحمد ودنا ذرت

     تیر 31 تیر 1 بهمئی -چرام –باشت  –گچساران  -کهگیلویه
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 تقویم برداشت محصوالت زراعی استان کهگیلویه و بویراحمد: 2جدول 
 

 

 نام محصول

 

 محل کشت نام شهرستان

 برداشت محصول

 پاییزه بهاره

 تاریخ پایان تاریخ شروع تاریخ پایان تاریخ شروع

 ماه روز ماه روز ماه روز ماه روز

- - - -  یرت 31 تیر 11 بویراحمد ودنا کلزا

- - - -  خرداد 25 اردیبهشت 5 بهمئی -چرام –باشت  –گچساران  -کهگیلویه

- - - -  مرداد 31 خرداد 31 بویراحمد ودنا سبزی و صیفی

- - - -  مرداد 31 اردیبهشت 25 بهمئی -چرام –باشت  –گچساران  -کهگیلویه

- - - -  شهریور 31 فروردین 21 بویراحمد ودنا ای نباتات علوفه

 آبان 31- - - -  اسفند 25 بهمئی -چرام –باشت  –گچساران  -کهگیلویه

 شهریور 31 مهر 25  - - - بویراحمد ودنا برنج

 آذر 25 آبان 25  - - - بهمئی -چرام –باشت  –گچساران  -کهگیلویه

 شهریور 31 شهریور 11   تیر 11 بویراحمد ودنا حبوبات

     خرداد 25 اردیبهشت 25 بهمئی -چرام –ت باش –گچساران  -کهگیلویه

     مرداد 21 تیر 21 بویراحمد ودنا گندم

     خرداد 21 اردیبهشت 15 بهمئی -چرام –باشت  –گچساران  -کهگیلویه

     تیر 31 تیر 11 بویراحمد ودنا جو

     اردیبهشت 31 اردیبهشت 11 بهمئی -چرام –باشت  –گچساران  -کهگیلویه

 ذرت

 

 شهریور 25 مرداد 25     بویراحمد ودنا

 آذر 31 آبان 1     بهمئی -چرام –باشت  –گچساران  -کهگیلویه
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 ثبت نقاط تعلیمی-4

نقاط تعلیمی به منظور ایجاد مناطق آموزشی برای شناسایی 

مناطق با طیف و طول موج مشابه با عارضه آموزشی به نرم افزار 

های سنجش از دور ارسنجی نقشهچنین برای اعتبهم. ارائه شد

. بعد از تهیه نقشه سطح زیر کشت نیز مورد استفاده قرار گرفت

این نقاط با پیمایش صحرایی در فصول مختلف و ثبت وضعیت و 

موقعیت یاب  ی مرحله رشد و سبزینگی با استفاده از سامانه

 . جهانی ثبت شد

 
 های تعلیمی و آزمایشی ی نمونهشده در مزارع جهت معرف نقاط ثبت ی ازنمای: 7شکل 
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 های مورد نیازای در زمانتصاویر ماهواره ی تهیه-5

 با باید ای ماهواره هایداده ترین مناسب و آخرین انتخاب

 .شود انجام موردمطالعه منطقه اقلیم و اکولوژیک شرایط رعایت

بدین منظور از تصاویر ساعات روشنایی روز و درصد ابری کمتر 

بسته به شرایط فنولوژی محصوالت و تقویم . فاده شداست 11از 

فروردین، اردیبهشت، )های مختلف  زراعی استان از تصاویر ماه

 .استفاده شد( تیر، مرداد، شهریور ،آبان، آذر ،خرداد، مهر

های ای منطقه چرام در زمانتصاویر ماهواره( 1)شکل 

را ( گندم، جو و برنج)مختلف رشد و برداشت محصوالت زراعی 

قابل مشاهده ( 1)دهد همانطور که در تصویر شکل نشان می

های مختلف سبزینگی محصوالت متفاوت بوده است در زمان

های مختلف میزان سطح زیر است که از کسر تصاویر در زمان

 .کشت محاسبه شده است
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 های مختلف از مزارع استان در زمان 8مقایسه تصاویر لندست  :8 شکل
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 استان و پراکنش اراضی زراعی  با استفاده از تصاویر گوگل ارث ی نمایی از نقشه: 9شکل 

 

 
 ای لندست از آن نمايي از مرز شهرستان باشت همراه با تصوير ماهواره: 01شکل 
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ای لندست از  نمایی از مرز شهرستان دنا همراه با تصویر ماهواره: 11 شکل

 آن

 ای نقشه اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره تهیه-6

ای تهیه شد که پراکنش   تصاویر ماهوارهنقشه اراضی با استفاده از 

و سطح زیر  11و  11گندم و جو در شکل های  ،اراضی شالیزاری

 . نشان داده شده است 1ها در جدول  کشت آن

 
 در شهرستان دنا کاری شالی اراضی پراکنش:12 شکل
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 پراکنش اراضی گندم و جو در محدوده شهرستان بویراحمد: 13شکل 

 
 نتایج سطح زیر کشت محصوالت مورد بررسی: 3جدول

 
 برنج جو گندم نام شهرستان

 01/0404 40/00604 29/00944 بویراحمد

 41/212 12/9994 48/2294 دنا

 40/011 22/2022 04/92664 کهگیلویه

 6/010 00/0221 21/94424 گچساران

 09/904 6/0480 22/04224 باشت

 92/804 40/0144 82/6614 چرام

 90/84 82/0444 0626 بهمئی

 9220 89446 082846 مجموع
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 منابع -7

 و محمد اسکندری  لیال صیاد بید هندی ،پرویز ،ضیائیان فیروزآبادی

نقشه و تخمین سطح زیر کشت برنج در شهرستان ساری با  ی هتهی». نورده

 ،پژوهشهای جغرافیای طبیعی «.ای رادارست از تصاویر ماهوارهاستفاده 

0844 :02-24. 

 و  محمد حسین عباسپور فرد ،محمد حسین آق خانی ،فریده ،علی پور

تفکیک محدوده و تخمین سطح زیر کشت محصوالت ». عادل سپهر

مزرعه : مطالعه موردی) ETM+ای کشاورزی به کمک تصاویر ماهواره

 .920-900: 0828 ،های کشاورزی ماشین «(.ضوینمونه آستان قدس ر


