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 سازمان ئیسپشگفتار ر

کشاورزی بخش  بهینه یزیو برنامه ر یریگ میتصم ی کارآمد جهتابزار مکانی بروز، اطالعات 

 زانیم نیزمان برداشت و تخم نیبهتر ،تراکم محصول ت،سطوح کش تیاز وضع گاهیمحسوب می گردد. آ

 .می باشد ازیمورد ن یاقتصاد دیتولبهره وری و  منظور افزایش بهاست که  ییهامحصول از جمله شاخص

در بخش  ی است کهعوامل گریفروش از د تیوضع ینیبشیو پ یبازار رسان یبرا ناسبانتخاب زمان م نیهمچن

 راه گشا باشد. اریتواند بس یمی اقتصاد و بازار بخش کشاورز

 یهاروش نیتراز مهم یاده کاوو د ی، هوش مصنوعGISچون  یسنجش از دور در کنار علوم

در  فارس نخستین گام یکشاورز یطلس اراضاکتابچه را فراهم کرده است.  ییهاداده نیبه چن یدسترس

و  باشد یو دانش سنجش از دور م محور مکان یاستان با استفاده از داده ها یکشاورز یهاعرصه ییشناسا

و کارشناسان سازمان جهادکشاورزی فارس با هدف فراهم نتایج آن با استفاده از دانش و تجربیات مدیران 

تولید  شده است که زمینه های شناخت کانون اصلیهای مناسب تصمیم گیری، تبدیل به نقشه هایی نمودن بستر

 ریزی الزم جهت تحقق اهداف بخش کشاورزی را فراهم آورده است.برنامه محصوالت کشاورزی و

 نیمسئول ،یعیو منابع طب یکشاورز قاتی، مرکز تحقنینو یها یفن آورهمکاران دفتر  هیاز کل انیپا در

و توکل بر خداوند  یاستان که با همدل یمراکز و شهرستان ها رانیمد، یشهرستان نیرابط ،یکشاورز یپهنه ها

 .می نمایم یقدردان ،اندهمت نموده وعهمجم نیا جادیدر ا در دو سال اخیر متعال

         قاسمی محمدمهدی                                                                                                          

 فارس استان کشاورزی جهاد سازمان رئیس



 
 

   

 

 

 چکیده

ی  این بخش مهم از اقتصاد استان بنا به اهمیت نقش اطالعات دقیق و مکان محور در مدیریت بهینه

ی استان، اطالعات مورد نیاز اضر ابتدا در یک فعالیت اولیه میدانی منسجم در گسترهفارس، در تحقیق ح

ی اولیه انواع کاربریهای کشاورزی با کمک اپلیکشین تولید نقشه روی جمع آوری شد. برای این کار نقشه

ر به روز از ای گوگل )ارائه شده در محیط اپلیکیشن( ترسیم شد. سپس تصاویتبلت،  بر روی تصویر ماهواره

از تاریخهای  1398تا  1394مربوط به تمامی عرصه استان از سال  8و لندست 2های  سنتینلماهواره

مختلف مورد نیاز تهیه و آماده سازی شد. آنگاه با  تلفیق روشهای پیشرفته سنجش از دور از قبیل طبقه 

اس، در مرحله آیدر محیط جیگرا و کاربرد شاخصهای جدید و متنوع گیاهی و نیز مدلسازی بندی شی

به دست آمد.  %91و  0.89ستادی نقشه های مرحله واسطه با ضریب کاپا و صحت کلی به ترتیب به میزان 

ها ی محلی، نقشهآموزش دیده در  مرحله بعد با تدقیق ستادی و میدانی، با همکاری گسترده کارشناسان

توان در ها را با توجه به دقت کار میدانی مییاس نقشهمق  درصد رسید. 99به باالترین دقت مکانی تا حد 

و مرکز خدمات جهاد کشاورزی بوده  7که دارای  کازروننتایج نشان داد شهرستان دانست.  1:5000حد 

کتار مجموع ه64311 دارای 97-98پهنه مدیریتی تقسیم شده است، در سال زراعی  36در مجموع به 

 40568شت(، و اهکتار زراعت آبی غیر فعال )نک 6491اعت آبی فعال، هکتار آن زر17252زراعت بوده که 

 4233و  باغ آبیهکتار آن  13047 هکتار بالغ بوده که 17280 هکتار زراعت دیم است. مساحت باغات به 

که جنبه استانی و کلی  حاصل از تحقیق تهیه این نشریه کمکی است تا اطالعات باشد.می هکتار باغ دیم

ای کاربردی برای عملیاتی ترین سطوح دسترسی که مراکز خدمات جهاد کشاورزی است و یوهداشته به ش

گیرد تا بیشترین های مدیریت کشاورزی آماده شده و در اختیار کارشناسان ارجمند قرار میبه تفکیک پهنه

 بهره از نتایج به دست آید.   

ضیاطلس ارا ینل،را، لندست، سنتگ یش یمبنا، طبقه بند یکسلپ یطبقه بند واژه های کلیدی:
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 مقدمه

بخش  تمامو برنامه ریزی برای آینده ی قابل اعتماد پایه اساسی برای تحلیل وضع موجود  اطالعات به روز و

های اقتصادی است. بخش کشاورزی با توجه به وسعت عرصه تحت مدیریت و نیز به دلیل تغییر پذیری و 

خوردار است. پویایی اطالعات، از بخش هایی است که روز آمد کردن و تدقیق اطالعات آن از اهمیت ویژه ای بر

نقش این بخش در امنیت غذایی جامعه و تاثیر راهبردی آن در تولید ناخالص کشور اقتضا می کند که گام 

اطالعات  ی های اساسی برای تدارک اطالعات پایه ی بخش برداشته شود. یکی از نیاز های اساسی در حیطه

آوری های مرتبط با سنجش از دور و بخش کشاورزی، مکان مرجع بودن آنهاست. از سویی با توجه به فن 

تصاویر با وضوح مکانی بسیار مطلوب که امروزه به راحتی در دسترس است، زمینه ی مطلوبی را برای دست 

 یابی به اطالعات مکان مرجع و دقیق فراهم کرده است.

کشاورزی با درک این نیاز به ویژه در استان فارس که نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد، اطلس اراضی 

 استان به عنوان یک طرح تحقیقاتی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس در سال 

با همکاری دفتر فن آوری های نوین سازمان به انجام رسید. در این تحقیق که یک سال ونیم مصوب و طی  

شهرستان   وول پهنه درتمامیبا همکاری گسترده ی رابطین جی آی اس و استفاده از توان کارشناسان مس

که می تواند برای به روز رسانی اطالعات در سال های آتی نیز  GISمدل های مبتنی بر استان به انجام رسید، 

 سپس نقشه های انواع کاربری های زراعت آبی، زراعت دیم، باغ آبی، باغ دیمتولید و  مورد استفاده قرار گیرد 

مرکز ل  تهیه شد. برای بهره برداری هر چه بیشتر از اطالعات تولیدی، برش با دقت قابل قبول در سا و نکاشت

ی حاضر که دربردارنده ی جزئیات اطالعات با تفکیک اطالعات تهیه و برای هر شهرستان، کتابچه خدماتی

مراکز خدمات کشاورزی و پهنه های موجود در آنهاست تدوین شد که امید است مورد استفاده همکاران و 

 ه برداران قرار گیرد. بهر

نکته حائز اهمیت این که اطالعات ارائه شده در این تحقیق، مکان مرجع بوده و مراحل متعددی در 

یابی به این دقت دنبال شده که با توجه به ایفای نقش خود همکاران مراکز خدمات و ضمن بارها رفت و دست



 کاربرد سنجش از دور در تهیه اطلس اراضی کشاورزی شهرستان های کازرون و کوه چنار /2

ک انسجام و مقبولیت اطالعاتی در سطح سازمان و برگشت نقشه ها و اصالح آنها صورت گرفته، سبب ایجاد ی

تمام سطوح شهرستانی تا مراکز خدمات گردیده است. به طوری که تمام نقشه جات و اطالعات توصیفی آن 

پس از تدقیق نهایی بر روی فرمهایی استاندارد به امضای مدیران پهنه، مرکز خدمات، مسووالن امور زراعی و 

مدیران شهرستان رسیده است. با توجه به کیفیت نتایج و بروز بودن، می تواند با  باغی شهرستان و در نهایت

های آتی قرار گیرد. به ویژه در موضوع بسیار با اهمیت و برنامه ریزی اطمینان بسیار، مرجع تصمیم سازی

 مطمئن را ایفا نماید.تواند نقش یک منبع اطالعاتی به روز و مقابله با تصرفات و تبدیل کاربریهای غیر مجاز، می

 مشخصات عمومی شهرستان

عنوان یک مرکز بزرگ شهری در منطقه  کازرون از شهرهای قدیمی ایران است. تا زمانی که شهر بیشاپور به

شباهت داشت تا یک مرکز شهری و مرکز داد و ستد.  پابرجا بود، کازرون بیش تر به یک روستای کوچک

مهم است این که نقش این شهر و در  سالم دقیقاً مشخص نیست، اما آن چهجایگاه بازار کازرون در قبل از ا

ای در منطقه بـوده است. بعد از ورود اسالم و از میان  گسترده مسیر قرار گرفتن آن گویای وجود داد و ستـد

د از شروع به رشد کرد. این رشدوباره ساسانی، شهر شاهپور نیز از بین رفت و کازرون  رفـتن رونق پـادشاه

این  شغل اهالی.شروع شده و به تدریج به قسمت بازار فعلی و در قسمت جنوبی شهر رسید قسمت شمال

منطقه را دامداری، کشاورزی و صنایع دستی تشکیل میدهد. بافت پارچه های ابریشمی،نخی، پشمی، قالی، 

های ابریشمی،  د. پارچهگلیم، شال و گیوه دوزی مهم ترین صنایع دستی شهرستان کازرون راتشکیل می دهن

نخی و پشمی کازرون از شهرت به سزایی برخوردارندودر گذشته این پارچه ها درشهر کازرون بـافـتـه می 

شده ولی امروزه بافتن پارچه به شکلهای ساده تری معمول است ولی با این حال بهترین بوریاها به شهر کازرون 

ج زیادی دارد و بیش تر توسط اهالی ایل قشقایی تولیدو عرضه می قالی بافی نیز در این منطقه روا .تعلق دارد

درصد کل  3.3کیلومتر مربع حدود   4064وسعت  دارایشهرستان کازرون به مرکزیت شهرکازرون . شود

 درجه 51حداقل  مساحت استان فارس را به خود اختصاص داده است. این شهرستان در محدوده جغرافیایی

درجه و  29حداکثر  و دقیقه 5و  درجه 29حداقل شرقی و طول دقیقه 8درجه و  52حداکثر ودقیقه  15و 
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 دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است و از شمال به شهرستان ممسنی، از جنوب به شهرستان فیروزآباد و 55

 ، ازشرق به شهرستان شیراز و از غرب به استان بوشهر محدود می شـود . براساس آخرین تقسیماتفراشبند 

، چنارشاهیجان ، کوهمره، کنارتختهبخـش)جــره و باالده، خشت شش( این شهرستان دارای  1391کشوری )

، دهستان )بلیان 14نقطه شهری)کنارتخته، خشــت، نــودان، بـاالده، کـازرون و قائمیه ( است و  6و مرکزی(، 

 انغسم، کوهمره، برم دشت، کمارج، کنارتخته، محمد امامزادهی، بورک، فامور، دادین، جره، شاپور، دریس

پارچه آبادی مسکونی و  296پارچه آبادی است که  505( می باشد. همچنین این شهرستان دارای انارستانو

 کیلومتر است.114خالی از سکنه می باشد، فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان  آبادی 209
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 نژاد و زبان

نژاد مردم کازرون پارسی و به سخنی دیگر، ایرانی است و به زبان فارسی سخن می گویند که تقریبا 

 همانند لهجه ی شیرازی است.

 یر و بزرگانمشاه

نفر هستند که می توان از میان آنان، افراد زیر را نام برد:سلمان 130مشاهیر و بزرگان کازرون، نزدیک به 

هـ.ق(،ابوالبرکات کازرونی)مفسرقرآن(، ابوالقاسم کازرونی)دانشمند(، ابومسلم 425زاهد)متوفی -پارسی، ابوالحق

 کازرونی)شاعر(، عالمه دوانی و ... 

 دنی و تاریخیمکان های دی

جلوه های بهاری وپاییزی دریاچه پریشان )فامور( جذاب و دیدنی بوده و مراتع و گلزارهای حاشیه 

محیطی  دریاچه وپرندگان وحشی آن گردشگاه طبیعی و جالب توجهی را به وجود آورده اند. ارزش های زیست

ه یکی ازمراکز جلب گردشگران و بومیان دریاچه پریشان بسیار کم نظیر و جالب توجه بوده و این دریاچه را ب

ساسان که مناظر طبیعی ارزشمندی در پیرامون  منطقه برای گذران اوقات فراغت، تبدیل نموده است. چشمه

آن وجود دارد و غارهای تاریخی چون غارتنگ چوگان که مجسمه حجاری شده شاپور اول در آن قرار دارد، از 

ه شمار می آیند. نقش شاپور که از بقایای شهری آباد بر جای مانده شهرستان کازرون ب جاذبه های طبیعی

بسیاری داشته، به  وویرانه های شهر بیشاپور کازرون که به همت شاپور اول ساخته شده و کاخ ها و بناهای

دوره های باستانی می رسند، از مهم ترین  همراه چندین اثر مذهبی وتاریخی دیگرکه قدمت بیشتر آن ها به

 .آیندنی های شهرستان کازرون به شمار میدید

 صنایع و معادن

مهم ترین کارخانه های شهرستان مربوط به صنایع غذایی ،کشاورزی ،دامداری،چوب،البسه و وسایل نقلیه 

 .وستد و بازرگانی نیز یکی از مشاغل اصلی اهالی شهرستان کازرون است دادمی باشد.

پسته کوهی  و جو، پنبه، بنشن، تره بار، مرکبات، پشم، گوسفند،خرماعمده ترین صادرات این شهرستان گندم، 

اینکه محل رفت و آمد چند ایل بزرگ ) قشقایی، ممسنی و دشتستانی(  می باشند. مرکز این شهرستان به علت
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 .است از بازرگانی پررونقی برخوردار شده است

 و کوه چنار کازرون هایمنابع آب شهرستان

 منابع آب سطحی

را دریاچه ها، رودخانه ها و چشمه هاتشکیل می دهند.  و کو چنار کازرونهای ی سطحی شهرستانآب ها

دارند. دیگر رودخانه شاهپور و رودخانه دالکی دو رود مهم این شهرستان در شمال غربی و جنوب جریان 

و شیرین. در  عبارتند از: تنگ شیب،جره، حله، سفید، شورجره و کوه چنار کازرون رودخانه های شهرستان

زیادی چشمه وجود دارد که معروف ترین آن عبارتند از:  شهرستان کازرون به ویژه نواحی شمالی آن تعداد

زنجان، چشمه سید حسین )سراب شیب( و چشمه آبگینه. این  چشمه ساسان در تنگ چوگان، چشمه

، مرشد آباد، رضا آباد و محسن شهرستان کاریزهای متعددی داردکه از آن جمله می توان کاریزهای محمودآباد

  .آباد را نامبرد

 رودخانه شاهپور

 25رودخانـه شاهپـور)شیـریـن(که ازکوه های کوهمـره نـودان و چشمـه سـاسـان درتنگ چـوگـان )

سرچشمه گرفته پس از آبیاری کردن دهستان های شاپور، خشت و کمارج )کیلومتری شمال باختری کازرون

فارس  ر محلی به نام دورودگاه به رودخانه دالکی پیوسته و سرانجام به نام حله به خلیجوارد سعدآباد شده ود

 .می ریزد

 منابع آب زیرزمینی

 دشتهای شاپور کازرون، فامور، پریشان

آبرفت دشتها از پوشش خاکی زراعی در قسمت سطحی و رسوبهای قلوه سنگ، شن ماسه، رس و قطعاتی 

متر شناسایی شده است.جنس سنگ کف آبرفت از رسوبهای مارنی مانند 130ات100از واریز های آهکی تا عمق

پریشان به سوی دریاچه ی پریشان و شیب و  گچساران را تشکیل می دهد. شیب عمومی آبرفتهای دشت فامور

آبرفتهای دشت کازرون به سوی نواحی مرکزی، جنوبی و غربی وشیب آبرفتهای دشت شاپور، به سوی رودخانه 

متر  7/1 است. سطح برخورد به آب پیرامون دشت، بیش از نواحی مرکزی است. حداقل عمق برخورد ی شاپور

متر مربوط به شمال غربی روستای قلعه سید در  54مربوط به حاشیه ی شرقی دریاچه ی پریشان، حداکثر
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و این امر تاثیر  غرب کازرون است.بیرون دشت های یادشده با توجه به میزان برداشت ساالنه، هم اکنون منفی

 : بر روی آب دریاچه ی پریشان دارد. تنگناها و محدودیتها

 الف. بیالن دشت های کازرون، فامور، پریشان و تاثیر منفی آن بر محیط زیست دره ی پریشان.

 ب. نبود برنامه ریزی درست در راستای استفاده از چشمه های پرآب موجود.

ب غربی شهر کازرون و انباشته شدن فاضالبهای شهر که با تکمیل پ. باال بودن سنگ کف در ناحیه ی جنو

 زهکش می توان نسبت به خارج سازی فاضالب اقدام کرد.

 ویژگیهای آب شناختی آّب خانه هاو دشتهای جره، کمارج و خشت

که ،سفره ی آب زیرزمینی دشت جره، خشت و کمارج در مخروط افکنه آبرفتی دوران چهارم قرار دارد

ل عرض کم بستر دشتها گسترش شایان توجهی ندارد. منابع آبرفت دشتهای یادشده از نوع سفره آزاد به دلی

است.رسوبهای مخروط افکنه در مقایسه با رسوبهای واریزهای دامنه ها، از گسترش زیادی برخوردار 

دشتهای خشت، جره متر و در دشت خشت متغیر است.بیالن 35تا3نیست.سطح برخورد به آب در دشت جره 

با توجه به میزان برداشت متعادل است. هم اکنون برداشت از منابع آب زیرزمینی شهرستان کازرون با استفاده 

 دهنه چشمه صورت می پذیرد.72رشته قنات و 41حلقه چاه،4398از از

 و کوه چنار جاذبه های کازرون

 کازرون چشمه ساسان

واقع شده و از نقاط دیدنی این  و در ناحیه تنگ چوگان کیلومتری شهر کازرون 15چشمه ساسان در 

شهرستان به حساب می آید. چشمه سارها، مناظر طبیعی ومجموعه آثار تاریخی تنگ چوگان از جمله قابلیت 

 . چشمه است های ارزشمند موجود در پیرامون این

 دریاچه پریشان )فامور( کازرون

ود از نام چشمه ای گرفته شده که منبع اصـلی تـامـیـن که فامور هم گفته می ش نام دریاچه پریشان

کیلومتری کازرون قراردارد. آب  12کیلومتری روستای ایازآبادکه در  3آب دریـاچـه میباشد. این دریاچه در 

دریاچه پریشان، شیرین است اما برای آشامیدن چندان مناسب نیست،از این رو برای پرورش ماهی نیز از آن 

صورت آزاد زیست می کنند و پرندگان مهاجر آبزی نیز در  ود. ماهی های داخل این دریاچه بهاستفاده می ش
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کیلومتر مربع  18می شوند. بیش ترین سطح مشاهده شده در این دریاچه  فصل مهاجرت در اطراف آن دیده

 6/1ق پریشان و هنگام به حداقل رسیدن سطح، حالت باتالقی پیدا می کند. میانگین عم است که در تابستان

را تشکیل می  متر نیز می رسد. این دریاچه حوزه آبریز آن، بسته ای 2متراست که در بعضی از سال ها به 

و پاییزی دریاچه فامور  کیلومتر مربع را زهکشـی می کند. جلوه های بهاری 263دهند که مساحتی حدود 

ان وحشی آن گردشگاه طبیعی جالب توجهی جذاب و دیدنی بوده و مراتع و گلزارهای حاشیه دریاچه وپرندگ

محیطی دریاچه پریشان بسیار کم نظیر و جالب توجه بوده و آن را  را به وجود آورده اند. ارزش های زیست

 .تبدیل به یکی از مراکزجلب گردشگران و اهالی بومی منطقه برای گذران اوقات فراغت کرده است

 چوگان کازرون تنگ

کیلومتری شهر کازرون قرار گرفته است.  15در « تنگ چوگان»مکانی به نام  خرابه های شهر شاپور در

کوه در دو طرف رودخانه نقش هایی حجاری شده که  از تنگ چوگان رودخانه ای می گذرد و روی دیواره

دامنه آن رو به شمال است. مجموعه نقشهای تنگ چوگان دارای شش دسته نقش گوناگون هستند. سه نقش 

پیروزی شاپور اول بر والرین، امپراتور روم تشکیل می دهند. اندازه این نقش  برجسته را صحنهاز شش نقش 

شاپور  هستند و در یکی از آن ها که بزرگ ترین صحنه این پیروزی را نشان می دهد، زیر پای اسب ها متفاوت

نقش  :عبارتند از است که بیانگر شکست دشمن می باشد. سه نقش دیگر این تنگ پیکری بر زمین افتاده

میالدی(را بر بادیه نشینان باختر نشان می  277-293برجسته بهرام دوم که صحنه پیروزی بهرام دوم )

نقش برجسته .نقش برجسته ای که مراسم اعطای سلطنت ازسوی اهورامزدا به بهرام اول را نشان می دهد.دهد

  .را بر دشمنان نشان می دهد ای که پیروزی شاپور اول

 کازرون تنگ چوگانغار 

همواره پذیرای طبیعت دوستان  غار تنگ چوگان یکی دیگر از زیبایی های شهرستان کازرون است که

می باشد. در درون این غار که در تنگ چوگان قرار گرفته،مجسمه عظیم شاپور اول حجاری شده است. ارتفاع 

متر می باشد. به احتمال نزدیک به یقین، شانه های آن نزدیک به دو  این مجسمه در حدود هفت متر و پهنای

 .سترگ شاپوراول، آرامگاه ابدی اوهم در این غاراست عالوه بر مجسمه
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 و کوه چنار ی شهرستان کازرونجمعیتوضعیت 

درصد از جمعیت استان 5.5نفر که   266217برابر با 1395جمعیت شهرستان ، بر اساس سرشماری سال 

 جمعیت شاغل شهرستاننفر زن ( می باشد. 131683نفر مرد و  134534را شامل می شود و شامل ) 

 درصد در بخش کشاورزی فعال هستند .28.6نفر معادل  17924که از این تعداد نفراست 62752

 موقعیت پستی ها و بلندی ها

به  از شمال غربی منطقه ای کوهستانی به شمار می آید و امتداد کوهها، اکثراً و کوه چنار شهرستان کازرون

 است . مهمترین ارتفاعات شهرستان ، عبارتند از : جنوب شرقی

متر است . این کوه همراه با کوه دشت  2941کیلومتری شمال شرقی شهرستان ، با ارتفاع  25:در  کوه انار

 کیلومتر را تشکیل می دهند . 33ارژن رشته کوهی 

 .متر واقع شده است  2025کیلومتری شمال غربی کازرون ، با ارتفاع  37در کوه پیران : 

واقع شده است و  2852ی ، با ارتفاع یکیلومتری شرق کازرون و شرق روستای عبدو 24در کوه چاه برفی : 

 کتل پیرزن در دهانه جنوبی آن قرار دارد.

 متر قرار گرفته است . 2751کیلومتری شمال شرقی کازرون و باارتفاع  28در کوه خانی یک : 

 30کیلومتری شمال شرقی کازرون واقع شده و بصورت رشته ای به طول 12متر در 2250فاع : با ارت کوه دوان

  کیلومتر، از شمال غربی به سوی جنوب شرقی کشیده شده است .

 3مابین  درمورد دشتهای شهرستان ، به طورکلی می توان گفت که شهرستان کازرون ، از شمال به جنوب

نامهای نودان )شاه نشین ، دشتک و سربالش ( احاطه شده و دشتهای  طاقدیس بزرگ و موازی با یکدیگر به

برم ، چنارشاهیجان ، فامور ، پریشان ، کازرون و شاپور در ناودیسهای آن قرار گرفته اند . میانگین ارتفاع 

 متر از سطح دریاست  910متر از سطح دریا و چنارشاهیجان و برم  820دشتهای فامور ، پریشان و کازرون 
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 واشناسی و اقلیمه

 میزان بارندگی

میلی متر می باشد . 8/339در درازمدت برابر با و کوه چنار  میانگین بارندگی  ساالنه شهرستان کازرون

گزارش میلی متردر تیرماه  2/0 دربهمن ماه و حداقل بارندگی در درازمدت 6/83حداکثر بارندگی در درازمدت 

 شده است .

  دما

حداکثر  ـنیانگیماه و م دیگراد در  یدرجه سانت2/5 در دراز مدت هاشهرستـان ینا یحداقل دما نیانگیم

درصد 11وحداقل آن  ماهر بهمن درصد د86حداکثر رطوبت  نیباشد .همچن یم ماهمرداددرجه در 9/41دما 

 باشد یماه متیردر

گروه اقلیمی معتدل و  بخش زیادی از شهرستان کازرون از نظر اقلیمی، با توجه به اقلیم نمای کوپن، در   

مـرطوب قرار می گیرد. بخشهایی از شهرستان که در مجاورت استان بوشهر قرار دارد، از نظر اقلیمی در گروه 

 اقلیم خشک قرار دارد.
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 و کوه چنار کازرون های . نقشه هم دمای شهرستان3شکل 

 

 
 و کوه چنار کازرونهای . نقشه هم باران شهرستان 4شکل 
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 هم رطوبت شهرستان های کازرون و کوه چنار ه. نقش6شکل 

 . نقشه هم تبخیر شهرستان های کازرون و کوه چنار5شکل 
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 روش بررسی

 های اصلی کشاورزی شامل آبی و دیم از جمله نیازهای اطالعاتیمساحت کاربریمکانی و  پراکنشآگاهی از 

نقش با  مهم اقتصادی بر این بخش بهینه در مدیریتاست که دست یابی به مقدار دقیق و قابل اعتماد آنها 

ا در سطح هر آبخیز هبرداریهای کشاورزی از مهمترین بهرههای آبخیز، کاربریاهمیتی داد. از سویی در حوزه

هر ساله با ای در هر دو بعد مثبت و منفی )تخریب یا حفاظت( حوزه آبخیز دارد. است که نقش تعیین کننده

بندی گزارشات مدیریتهای پایین دستی و نیز  به کمک مقدار محصوالتی های غیر مستقیم بر اساس جمعروش

که قابلیت اعتماد آنها مورد تردید است که  شودمی که وارد بازار شده، تخمینی از مساحت زیر کشت ارایه

 کند. ضرورت چنین تحقیقی را اثبات می

ای یکی از مهمترین روش ها برای استخراج اطالعات کاربردی محسوب طبقه بندی تصاویر رقومی ماهواره

که عالوه   اگرکه مبتنی بر ارزشهای عددی تصاویر می باشد روش  شیء  روش پیکسل پایه. افزون بر شودمی

بر ارزشهای عددی از اطالعات مربوط به محتوا و بافت و زمینه نیز در فرایند طبقه بندی تصاویر استفاده می 

هایی را برای جداسازی پدیده هایی که عمدتا بر اساس نماید جای خود را در منابع علمی باز کرده و برتری

  .تشکل و هندسه مکانی پراکنده شده اند نشان داده اس

ی استان ها و بهینه سازی روش کار با آنها در گسترهاز این رو تحقیق حاضر با هدف ارزیابی این روش

های اصلی کشاورزی به اجرا در آمد. به این منظور ابتدا در یک فعالیت میدانی فارس در تولید اطلس کاربری

ها بر سر زمین ترسیم و سپس شت محدودههای زراعت دیم و باغ دیم با بردای کاربریمنسجم و گسترده، نقشه

مرحله تدقیق ستادی و میدانی به باالترین دقت مکانی رسید. برای این منظور از اپلیکشین مناسب بر  4در 

ای گوگل )ارائه های یاد شده با حضور در محل و بر روی تصویر ماهوارهروی تبلت استفاده و مرز کالن کاربری

سیم شد. آنگاه در کار میدانی، مرزهای کالن با استفاده از تصاویر گوگل ارت با شده در محیط اپلیکیشن( تر

مرزهای دقیق زمینی تطبیق داده و در یک مرحله کار میدانی بعدی توسط کارشناسان محلی مورد بازبینی 

تصحیح  ای از نظرقرار گرفت و بعد از آن اصالحات جدید میدانی بار دیگر در کار ستادی مورد ویرایش نقشه
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اختالط مرزها قرار گرفت. برای کاربری باغ آبی اطالعات موجود در طرح کاداستر استفاده و مورد تدقیق و به 

ی میدانی در تمام روزرسانی قرار گرفت. سپس برای تهیه نقشه کاربری زراعت آبی در یک فعالیت گسترده

بندی رقومی با دو روش پیکسل آنها طبقهی تعلیمی برداشت و بر اساس ی استان فارس هزاران نمونهپهنه

برای تفکیک اراضی  1397پوشش کل استان در سال  2ای سنتینلمبنا و شیءگرا بر روی تصاویر ماهواره

 انجام گرفت.  نکاشت)آیش(برای تفکیک اراضی  1397تا  1392سالهای  8زراعی آبی و لندست 

شکیل و میزان توفیق آنها در تفکیک سطح سبز بر گیاهی ت شاخص 7بندی رقومی ابتدا  در فرآیند طبقه

درصد را نشان داد. در  99باالترین صحت به میزان  EVIهای میدانی بررسی شد. شاخص گیاهی اساس داده

را با ضریب بندی را با ضریب کاپا بندی پیکسل مبنا، الگوریتم ماشین بردار پشتیبان بهترین نتیجه طبقهطبقه

 %91و  0.89بندی شیءگرا ارقام باالتری به میزان و در روش طبقه %86و  0.85رتیبکاپا و صحت کلی به ت

به دست آمد. اما دقت نهایی تهیه نقشه ها با دهها بار رفت وبرگشت بین کار ستادی و بازدید میدانی به مرز 

 ولت نگردید. ای و استنادی نیز صرف نظر نشده و دقت، فدای سهرسانیده و از کوچکترین خطاهای نقشه 99%

های های زراعی آبی نکاشت )یا به تعبیری آیش( با روندیابی سطح سبز در سریامکان جداسازی زمین

سال اخیر به خوبی فراهم گردید و از دقت مطلوبی برخوردار بود. پراکنش مکانی و سطح واقعی  5زمانی تصاویر 

ون با هیچ روشی نه سنتی و نه سنجش از دوری اراضی دیم زراعی و باغی به دلیل دشواری برداشت آنها تا کن

برداشت نشده و این نخستین بار است که دست کم در استان فارس با دقت مطلوب و مبتنی بر تلفیق سنجش 

 از دور و کار سنگین میدانی به انجام رسید.
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 نتایج

یشترین پراکنش هکتار نکاشت و ب 758953فعال ،  427697وسعت اراضی زراعی آبی استان نزدیک به  

های دیم در هکتار نکاشت است. وسعت زراعت 76025هکتار و  66074آن در شهرستان مرودشت با بیش از 

و  54642با بیش از  و اوز( الر )و بیشترین سهم پراکنش آن در شهرستان الرستان 398494استان بالغ بر 

هکتار 208303دیم استان فارس بیش از  هکتار است. وسعت باغات 46435با بیش از  )شیراز و زرقان(شیراز

هکتار است. باغات آبی در کل 97325با بیش از )سپیدان و بیضا( و بیشترین سهم آن در شهرستان سپیدان

 )نی ریز و بختگان( هکتار دارند و بیشترین سهم آن متوجه شهرستان نی ریز225856استان مساحتی نزدیک به 

 ی شهرستانهاو اطالعات مساحت آنها در جدولها در محدودهکاربریهکتار است. پراکنش  31275با بیش از

 پیوست ارائه شده است.

های ی پهنهی مراکز خدمات موجود و محدودهها در محدودهبرای آگاهی از جزییات پراکنش کاربری

ارائه شده  2و  1های های موجود در آن در جدولمدیریتی، اطالعات مساحت آنها در هر مرکز خدمات و پهنه

های زراعت آبی فعال، زراعت آبی آیش، زراعت دیم، باغ آبی و شود وسعت کاربریچنانچه مالحظه میاست. 

 4233 و، 13047،  40568، 6491، 17252به ترتیب و دشت چنار کازرون  هایباغ دیم در شهرستان

باغ آبی  ،باالدهمرکز خدمات  دردیم زراعت نکاشت و زراعت ،هکتار است. بیشترین پراکنش زراعت آبی فعال 

 است. کوهمره نودانو باغ دیم در مرکز خدمات  خشتدر مرکز خدمات 

 .ارائه شده است 11تا  7های های باغات آبی و دیم وزراعت آبی ودیم در شکلیی کاربرهمچنین  محدوده
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 و کوه چنار کازرون های  در مرکز خدمات شهرستان کشاورزیهای . اطالعات انواع کاربری1جدول 

 

 

 کازرون وکوه چنارهای  شهرستانهای مرکز خدمات های کشاورزی در پهنه. اطالعات انواع کاربری2جدول 

شماره 

 پارسل
 مرکزخدمات

کاربری زراعت 

 آبی فعال)هکتار(

کاربری زراعت 

 آبی نکاشت)هکتار(

کاربری زراعت 

 دیم)هکتار(

کاربری باغ 

 آبی)هکتار(

کاربری باغ 

 دیم)هکتار(

مساحت کل 

 کاربریها

 1012 0 469 453 60 30 خشت 1

 2721 0 2038 442 116 125 خشت 2

 2356 0 927 1222 147 60 خشت 3

 4046 0 820 3049 112 65 خشت 4

 3362 0 55 2764 543 0 خشت 5

 1295 0 766 169 6 354 شاپور 6

 287 0 118 135 0 34 قائمیه 7

 3643 0 422 1346 30 1845 حومه 8

 3923 410 442 1666 1284 121 حومه 9

 1409 0 791 547 10 61 شاپور 10

 868 0 267 359 19 223 شاپور 11

 1565 0 1325 103 19 118 شاپور 12

 1040 17 522 393 0 108 قائمیه 13

 1747 1350 79 318 0 0 قائمیه 14

نام مرکز 

 خدمات

کاربری زراعت 

 آبی فعال)هکتار(

عت آبی کاربری زرا

 نکاشت)هکتار(

کاربری زراعت 

 دیم)هکتار(

کاربری باغ 

 آبی)هکتار(

کاربری باغ 

 دیم)هکتار(

مساحت کل 

 کاربریها

 24620 0 904 14055 2220 7441 باالده

 18834 410 1453 10011 1621 5339 حومه

 13497 0 4309 7930 978 280 خشت

 6193 0 3994 1324 76 799 شاپور

 7184 0 310 3453 188 3233 فامور

 4377 1368 1278 1581 0 150 قائمیه

 6886 2455 799 2214 1408 10 کوهمره نودان

 81591 4233 13047 40568 6491 17252 جمع
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 1602 50 262 997 283 10 کوهمره نودان 15

 1944 1936 0 8 0 0 کوهمره نودان 16

 1013 132 93 645 143 0 کوهمره نودان 17

 2635 0 231 1309 230 865 حومه 18

3993 0 58 1851 4 1486 حومه 19  

 1896 0 300 953 20 623 حومه 20

 3338 0 0 2886 53 399 حومه 21

 2325 0 24 1865 130 306 فامورر 22

 3190 0 264 1543 57 1326 فامورر 23

 1669 0 22 45 1 1601 فامورر 24

 1056 0 845 146 22 43 شاپور 25

 3390 0 294 1206 45 1845 باالده 26

 2224 0 5 867 544 808 باالده 27

 4681 0 93 2806 198 1584 باالده 28

 2075 0 87 1445 277 266 باالده 29

 6755 0 215 5003 173 1364 باالده 30

 292 1 17 274 0 0 قائمیه 31

 760 204 207 66 283 0 کوهمره نودان 32

 1567 133 237 498 699 0 کوهمره نودان 33

 1011 0 542 461 0 8 قائمیه 34

 3131 0 95 2504 532 0 دهباال 35

 2364 0 115 224 451 1574 باالده 36

 81591 4233 13047 40568 6491 17252   جمع
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 و کوه چنار کازرون های شهرستان 1397-98. نقشه پراکنش باغات آبی سال 7شکل 
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 و کوه چنار کازرونهای شهرستان  1397-98 . نقشه پراکنش باغات دیم  سال8شکل 
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 و کوه چنار کازرون های شهرستان 1397-98. نقشه پراکنش زراعت دیم  سال 9شکل 
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 کازرون و کوه چنار های شهرستان 1397-98. نقشه پراکنش زراعت آبی  سال  10شکل 
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 کازرون و کوه چنار های شهرستان1397-98های کشاورزی  سال  . نقشه پراکنش انواع کاربری11شکل 
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 نتیجه گیری و پیشنهادات 

ی استان فارس بود. ی گستردههای کشاورزی در پهنههدف مهم این تحقیق تعیین پراکنش دقیق کاربری

های ی حوزهیریت کارآمد بخش کشاورزی و در عرصهای در مدیابی به این هدف که از ضرورت ویژهبرای دست

ای به های ماهوارهآوردهای دانش و مهارت سنجش از دور همراه با انواع دادهآبخیز برخوردار بود آخرین دست

ها در های استفاده از این دادهبرداری قرار گرفت. در این راستا بهینه سازی روشروز و در دسترس مورد بهره

ها به دست آمد که از های تحقیقاتی و بهینه سازی مختلفی در روشترین یافتهقرار داشت و مهم دستور کار

های گیاهی مورد بررسی برای تفکیک توان به این موارد اشاره کرد. از میان انواع  مختلفی از شاخصجمله می

اند ی خود وارد کردهدر معادلهکه باند سبز را نیز  mSAVI و  EVIهایی مانند سطح سبز اراضی زراعی، شاخص

ام و پس از آن ویترین آنها الگوریتم اسهای پیکسل پایه، موفقموفقیت بیشتری نشان دادند. از نظر الگوریتم

تری برخوردار ی انواع آنها در قیاس با روش شیءگرا از درجه موفقیت پاییندرخت تصمیم بود و با این حال همه

های زمانی تصاویر  سال های زراعی آبی آیش با روندیابی سطح سبز در سریینبودند. امکان جداسازی زم

 اخیر به خوبی فراهم گردید و از دقت مطلوبی برخوردار بود. 

پراکنش مکانی و سطح واقعی اراضی دیم زراعی و باغی به دلیل دشواری برداشت آنها تا کنون با هیچ 

ده و این نخستین بار است که دست کم در استان فارس با روشی نه سنتی و نه سنجش از دوری برداشت نش

 دقت مطلوب و مبتنی بر تلفیق سنجش از دور و کار سنگین میدانی به انجام رسید.

های مختلفی بود که در این تحقیق برای خودکارسازی فرآیندها از جمله موارد بهینه سازی روشها مدل

های آتی با سهولت های تولیدی در سالار به روزرسانی الیهکند که کنوشته شد و این امکان را فراهم می

ای بسیار کمتر از روند تحقیق کنونی نسبت به بیشتری به انجام برسد و بتوان با صرف هزینه، زمان و هزینه

 روزآمد کردن آنها مبادرت کرد.

ای از مراتب حوزه آبخیز ی بزرگ یا کوچک مقیاس و از هر درجهتوان با هر محدودههای تولیدی را میالیه

ها بهره برد. مقیاس اس برای اهداف تلفیقی استفاده کرد و به نیکی از آنها در مدیریت حوزهآیدر محیط جی
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متر کفایت الزم برای کاربرد در مطالعات ابخیزداری  10ی سنتینل با وضوح ها با توجه به تصاویر پایهاین الیه

ی کشوری احداث درختان دیم وبی خواهد داشت. به ویژه با توجه به برنامهاجرایی را به خ-تا مقیاس تفضیلی

دار، این امکان فراهم است که برای آگاهی از سطح فعلی و پراکنش مکانی فعلی باغات دیم از در سطوح شیب

تحقیق های تولیدی این ها استفاده نمود و در آینده نیز در بررسی روند تغییر مساحت آنها از مدلاین الیه

 استفاده نمود. 
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Abstract 

Reliable data about the extent of irrigated and rainfed agricultural landuses and 

their spatial distribution are the important basis for optimal managing of this 

economical section. This research was conducted to generate agricultural 

landuses maps in Fars province. In a widespread field study at the entire arena of 

the Province, primary investigations were made to prepare general maps by on-

screen digit using Google Earth images on a tablet application. Sentinel and 

Landsat up-to-date images were prepared and pre-processed for different dates 

suitable for vegetation mapping. Advanced remote sensing technics together with 

GIS modeling were applied in a four stage of classification and field verification 

in order to obtain the maximum accuracy. Field checks were made by a group of 

trained local cooperators. The maps and the attributes were clipped for every 

official county boundary of the Province and presented in this report in order to 

maximize the applicability of the generated information. 

 Results showed that in Kazeroun & kouhchenar counties which consisted of 7 

regional agricultural authorities (Markaz Khadamat Jahad-e-Keshavarzi) and 

separated to 36 number of managerial parcels, there are 64311 ha of cropland 

fields with 17252 ha of active irrigated and 6491 ha of unplanted farms and 

40568   ha of rainfed agriculture. The extent of orchards is 17280 ha which is 

divided to  13047 ha of irrigated and 4233 ha of rainfed orchards. 
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 انهای فارسپیوست: جدول سطح زیر کشت اراضی کشاورزی شهرست

 نام شهرستان ردیف
کاربری زراعت 

 آبی فعال)هکتار(

کاربری زراعت آبی 

 نکاشت)هکتار(

کاربری زراعت 

 دیم)هکتار(

کاربری باغ 

 آبی)هکتار(

کاربری باغ 

 دیم)هکتار(

مساحت 

 کل

 67571 202 4872 15601 37009 9887 آباده 1

 25797 0 2346 4589 12365 6497 ارسنجان 2

 51326 31343 5893 0 8481 5609 استهبان 3

 148546 7845 8199 8034 73416 51052 اقلید 4

 17131 0 7514 1535 7339 743 بوانات  5

 20694 0 1106 2243 7405 9940 پاسارگاد 6

 76623 4440 23521 1727 40158 6777 جهرم و خفر 7

 51650 0 2393 0 47041 2216 خرامه 8

 25956 0 2511 25 16443 6977 خرم بید 9

 35395 0 1925 5286 24951 3233 خنج 10

 103292 30547 18067 0 28368 26310 داراب 11

 20937 45 666 8427 2665 9134 رستم 12

 70049 96 1109 28637 31758 8449 زرین دشت 13

 47323 97325 13506 38968 21449 18678 سپیدان و بیضا 14

2338 0 19971 6249 سرچهان  15  0 30043 

 39260 609 5532 4863 26280 1976 سروستان 16

 176127 7427 21561 46435 45213 55491 شیراز و زرقان 17

 50696 0 2994 26781 14167 6754 فراشبند 18

 67253 801 7205 0 37638 21609 فسا 19

 58762 1544 5795 18573 17480 15370 فیروزآباد 20

6829 7515 قیروکارزین 21  12378 16638 0 46213 

 81591 4233 13047 40568 6491 17252 کازرون و کوه چنار 22

 33036 486 8172 261 12609 11508 کوار 23

 11337 231 902 1587 5773 2844 گراش 24

 138184 201 5111 54642 59367 18863 الرستان و اوز 25

 65315 0 632 32188 27315 5180 المرد 26

 152076 931 5463 3583 76025 66074 دشتمرو 27

 78034 10254 2938 26644 24533 13665 ممسنی 28

 38501 523 1140 14919 14261 7658 مهر 29

 47982 9220 31275 0 3300 4187 نی ریز و بختگان 30

 2019303 208303 225856 398494 758953 427697 کل استان 31

 




