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پیشگفتار رئیس سازمان
اطالعات مکانی بروز ،ابزاری کارآمد جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی بهینه بخش کشاورزی
محسوب می گردد .آگاهی از وضعیت سطوح کشت ،تراکم محصول ،بهترین زمان برداشت و تخمین میزان
محصول از جمله شاخصهایی است که به منظور افزایش بهره وری و تولید اقتصادی مورد نیاز می باشد.
همچنین انتخاب زمان مناسب برای بازار رسانی و پیشبینی وضعیت فروش از دیگر عواملی است که در بخش
اقتصاد و بازار بخش کشاورزی می تواند بسیار راه گشا باشد.
سنجش از دور در کنار علومی چون  ،GISهوش مصنوعی و داده کاوی از مهمترین روشهای
دسترسی به چنین دادههایی را فراهم کرده است .کتابچه اطلس اراضی کشاورزی فارس نخستین گام در
شناسایی عرصههای کشاورزی استان با استفاده از داده های مکان محور و دانش سنجش از دور می باشد و
نتایج آن با استفاده از دانش و تجربیات مدیران و کارشناسان سازمان جهادکشاورزی فارس با هدف فراهم
نمودن بسترهای مناسب تصمیم گیری ،تبدیل به نقشه هایی شده است که زمینه های شناخت کانون اصلی تولید
محصوالت کشاورزی و برنامهریزی الزم جهت تحقق اهداف بخش کشاورزی را فراهم آورده است.
در پایان از کلیه همکاران دفتر فن آوری های نوین ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ،مسئولین
پهنه های کشاورزی ،رابطین شهرستانی ،مدیران مراکز و شهرستان های استان که با همدلی و توکل بر خداوند
متعال در دو سال اخیر در ایجاد این مجموعه همت نمودهاند ،قدردانی می نمایم.
محمدمهدی قاسمی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

چکیده
بنا به اهمیت نقش اطالعات دقیق و مکان محور در مدیریت بهینهی این بخش مهم از اقتصاد استان
فارس ،در تحقیق حاضر ابتدا در یک فعالیت اولیه میدانی منسجم در گسترهی استان ،اطالعات مورد نیاز
جمع آوری شد .برای این کار نقشهی اولیه انواع کاربریهای کشاورزی با کمک اپلیکشین تولید نقشه روی
تبلت ،بر روی تصویر ماهوارهای گوگل (ارائه شده در محیط اپلیکیشن) ترسیم شد .سپس تصاویر به روز از
ماهوارههای سنتینل 2و لندست 8مربوط به تمامی عرصه استان از سال  1394تا  1398از تاریخهای
مختلف مورد نیاز تهیه و آماده سازی شد .آنگاه با تلفیق روشهای پیشرفته سنجش از دور از قبیل طبقه
بندی شیگرا و کاربرد شاخصهای جدید و متنوع گیاهی و نیز مدلسازی در محیط جیآیاس ،در مرحله
ستادی نقشه های مرحله واسطه با ضریب کاپا و صحت کلی به ترتیب به میزان  0.89و  %91به دست آمد.
در مرحله بعد با تدقیق ستادی و میدانی ،با همکاری گسترده کارشناسان آموزش دیدهی محلی ،نقشهها
به باالترین دقت مکانی تا حد  99درصد رسید .مقیاس نقشهها را با توجه به دقت کار میدانی میتوان در
حد  1:5000دانست .نتایج نشان داد شهرستان المرد که دارای  4مرکز خدمات جهاد کشاورزی بوده و در
مجموع به  7پهنه مدیریتی تقسیم شده است ،در سال زراعی  97-98دارای  64683هکتار مجموع
زراعت بوده که  5180هکتار آن زراعت آبی فعال 27315 ،هکتار زراعت آبی غیر فعال (نکاشت) ،و 32188
هکتار زراعت دیم است .مساحت باغات آبی  632میباشد .این شهرستان فاقد کاربری باغات دیم است.
تهیه این نشریه کمکی است تا اطالعات حاصل از تحقیق که جنبه استانی و کلی داشته به شیوهای کاربردی
برای عملیاتی ترین سطوح دسترسی که مراکز خدمات جهاد کشاورزی است و به تفکیک پهنههای مدیریت
کشاورزی آماده شده و در اختیار کارشناسان ارجمند قرار میگیرد تا بیشترین بهره از نتایج به دست آید.
واژه های کلیدی :طبقه بندی پیکسل مبنا ،طبقه بندی شی گرا ،لندست ،سنتینل ،اطلس اراضی

فهرست مطالب

مقدمه1 ....................................................................................................................
مشخصات عمومی شهرستان 2 .........................................................................................
طبیعت شهرستان المرد 4 ..............................................................................................
چشمه های آب گرم شهرستان 4 ......................................................................................
تنگ های شهرستان المرد 4 ............................................................................................
تنگ ترمان المرد 4 ......................................................................................................
تنگ پدنو المرد 4 ........................................................................................................
تنگ رکن آباد المرد 4 ...................................................................................................
تنگ اهل المرد 4 .........................................................................................................
منابع آب شهرستان 4 ....................................................................................................
منابع آب سطحی 4 ......................................................................................................
تنگناها و محدودیت آب سطحی در شهرستان المرد 5 .............................................................
منابع آب زیرزمینی 5 ....................................................................................................
 تنگناها و محدودیت ها 5 ............................................................................................. امکانات و قابلیت 6 .....................................................................................................موقعیت پستی ها و بلندی ها 6 ........................................................................................
ارتفاعات شهرستان المرد 6 .............................................................................................
دشتهای شهرستان المرد 6 .............................................................................................
رودخانه ها 6 ..............................................................................................................
رودخانه ی شور مهران 6 ................................................................................................
رودخانه ی فصلی عالء مرودشت (جاه عینی) 7 ......................................................................
رودخانه مهران شور المرد7 .............................................................................................
وضعیت جمعیتی شهرستان المرد 7 ...................................................................................

هواشناسی و اقلیم7 ......................................................................................................
میزان بارندگی 7 ..........................................................................................................
دما 7 .......................................................................................................................
روش بررسی 10 ..........................................................................................................
نتایج 12 ...................................................................................................................
20 ............................................................................................................. Abstract

فهرست شکل ها

شکل  .1مشخصات عمومی شهرستان المرد 3 ...................................................................
شکل  .2نقشه راهها وموقعیت شهرستان المرد 3 ................................................................
شکل  .3نقشه هم باران شهرستان المرد 8 .......................................................................
شکل  .4نقشه هم دمای شهرستان المرد 8 .......................................................................
شکل  .5نقشه هم تبخیر شهرستان المرد 9 ......................................................................
شکل  .6نقشه هم رطوبت شهرستان المرد 9 .....................................................................
شکل  .7نقشه پراکنش باغات آبی سال  1397-98شهرستان المرد 14 .....................................
شکل  .8نقشه پراکنش زراعت دیم سال  1397-98شهرستان المرد 15 ...................................
شکل  .9نقشه پراکنش زراعت آبی سال  1397-98شهرستان المرد16 ....................................
شکل  .10نقشه پراکنش انواع کاربریهای کشاورزی سال  1397-98شهرستان المرد 17 ................

فهرست جدول ها

جدول  .1اطالعات انواع کاربریهای کشاورزی در مراکز خدمات شهرستان المرد 12 .......................
جدول  .2اطالعات انواع کاربریهای کشاورزی در پهنه های مرکز خدمات المرد 13 ........................

 /1کاربرد سنجش از دور در تهیه اطلس اراضی کشاورزی شهرستان المرد

مقدمه
اطالعات به روز و قابل اعتماد پایه اساسی برای تحلیل وضع موجود و برنامه ریزی برای آینده ی تمام بخش
های اقتصادی است .بخش کشاورزی با توجه به وسعت عرصه تحت مدیریت و نیز به دلیل تغییر پذیری و
پویایی اطالعات ،از بخش هایی است که روز آمد کردن و تدقیق اطالعات آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
نقش این بخش در امنیت غذایی جامعه و تاثیر راهبردی آن در تولید ناخالص کشور اقتضا می کند که گام
های اساسی برای تدارک اطالعات پایه ی بخش برداشته شود .یکی از نیاز های اساسی در حیطه ی اطالعات
بخش کشاورزی ،مکان مرجع بودن آنهاست .از سویی با توجه به فن آوری های مرتبط با سنجش از دور و
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.
با درک این نیاز به ویژه در استان فارس که نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد ،اطلس اراضی کشاورزی
استان به عنوان یک طرح تحقیقاتی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس در سال
مصوب و طی یک سال ونیم با همکاری دفتر فن آوری های نوین سازمان به انجام رسید .در این تحقیق که
با همکاری گسترده ی رابطین جی آی اس و استفاده از توان کارشناسان مسوول پهنه درتمامی شهرستان
استان به انجام رسید ،مدل های مبتنی بر  GISکه می تواند برای به روز رسانی اطالعات در سال های آتی نیز
مورد استفاده قرار گیرد تولید و سپس نقشه های انواع کاربری های زراعت آبی ،زراعت دیم ،باغ آبی ،باغ دیم
و نکاشت با دقت قابل قبول در سال تهیه شد .برای بهره برداری هر چه بیشتر از اطالعات تولیدی ،برش مرکز
خدماتی اطالعات تهیه و برای هر شهرستان ،کتابچهی حاضر که دربردارنده ی جزئیات اطالعات با تفکیک
مراکز خدمات کشاورزی و پهنه های موجود در آنهاست تدوین شد که امید است مورد استفاده همکاران و
بهره برداران قرار گیرد.
نکته حائز اهمیت این که اطالعات ارائه شده در این تحقیق ،مکان مرجع بوده و مراحل متعددی در
دستیابی به این دقت دنبال شده که با توجه به ایفای نقش خود همکاران مراکز خدمات و ضمن بارها رفت و
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برگشت نقشه ها و اصالح آنها صورت گرفته ،سبب ایجاد یک انسجام و مقبولیت اطالعاتی در سطح سازمان و
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
باغی شهرستان و در نهایت مدیران شهرستان رسیده است .با توجه به کیفیت نتایج و بروز بودن ،می تواند با
اطمینان بسیار ،مرجع تصمیم سازی و برنامه ریزیهای آتی قرار گیرد .به ویژه در موضوع بسیار با اهمیت
مقابله با تصرفات و تبدیل کاربریهای غیر مجاز ،میتواند نقش یک منبع اطالعاتی به روز و مطمئن را ایفا نماید.
مشخصات عمومی شهرستان
شهرستان المرد به مرکزیت شهر المرد با وسعت  3915کیلومترمربع 3/2درصد کل مساحت استان فارس
را به خود اختصاص داده است .این شهرستان در محدوده جغرافیایی  52درجه و  36دقیقه تا  54درجه و 1
دقیقه طول شرقی  27درجه و 1دقیقه تا  27درجه و  54دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است و ازشمال به
شهرستانهای الر،گراش و خنج از جنوب به استان هرمزگان از شرق به شهرستان الرستان و استان هرمزگان و
از غرب به شهرستان مهر و استان بوشهر محدود می شود .براساس آخرین تقسیمات کشوری شهرستان
( )1390این شهرستان دارای چهار بخش (اشکنان  ،عالمرودشت  ،چاه ورز و مرکزی) 4 ،نقطه شهری (اشکنان
 ،اهل  ،عالمرودشت و المرد ) و  8دهستان (اشکنان  ،کال ،خیرگو ،عالمرودشت ،چاه ورز ،حومه  ،شیخ عامر
و سیـگار)می باشد .همچنین این شهرستان دارای  181پارچه آبادی است که  142پارچه آبادی مسکونی و
 39آبادی خـالـی از سکنه می باشد  .فاصله مرکز شهرستان تامرکز استان  387کیلومتر است.
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شکل  .1مشخصات عمومی شهرستان المرد

شکل  .2نقشه راهها و موقعیت شهرستان المرد
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طبیعت شهرستان المرد
چشمه های آب گرم شهرستان

چشمه آب گرم المرد که آب آن برای مصارف درمانی مورد استفاده قرار می گیرد .این چشمه که از
چشمه های معدنی معروف فارس است از نوع گوگردی است و می تواند برای مداوای برخی از امراض مورد
استفاده قرار گیرد.

تنگ های شهرستان المرد
تنگ ترمان المرد
تنگ ترمان :در  10کیلومتری غرب شهر المرد ،واقع شده است .این تنگ دارای قنات و آسیاب های آبی می باشد.
تنگ پدنو المرد

تنگ پدنو با نی زارها و طبیعت دل انگیز در  4کیلومتری جنوب شهر المرد قرار دارد.
تنگ رکن آباد المرد

تنگ رکن آباد در کنار جاده ساحلی المرد  -بندر لنگه واقع شده است .این تنگ دارای قنات ،چشمه،
آسیاب های آبی ،کاریز و نخلستان های انبوه است.
تنگ اهل المرد

تنگ اهل در جنوب روستای اهل از توابع بخش اشکنان قرار دارد .این تنگ دارای چشمه و درختان
نخل و لیمو است .مقبره یکی از نوادگان جابربن عبداهلل انصاری از اصحاب پیامبر گرامی اسالم (ص)در تنگ
اهل واقع شده است.

منابع آب شهرستان
منابع آب سطحی

شهرستان المرد از نظر منابع آب ،در محدوده حوضه ی مهران واقع شده است .شهرستان المرد ،فاقد
منابع آب سطحی دایمی است و منابع آب سطحی عمدتاً مسیلهای فصلی را در برمی گیرند که تنها در فصل
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مرطوب ،جریان دارند .مسیلهای بی شمار کوچک و بزرگی از ارتفاعات شمالی و جنوبی ،غربی به سمت دشت
جریان می یابندکه پس از به هم پیوستن ،رودخانه ی شور را تشکیل می دهند .این مسیلها ،افزون بر جریانهای
آب ناشی از بارندگیها به عنوان زهکش عمل می کنند .شیب مسیلهای موجود،کم و اکثراً فاقد مسیری مشخص
هستند .به همین دلیل ،موجب پخش آب در دشت المرد و بوجود آمدن شورزارهای گسترده ای می شود.
اجرای طرحهای تغذیه ی مصنوعی و پخش سیالب می تواند تاثیر مثبتی بر آبرفتهای موجود داشته باشد.
تنگناها و محدودیت آب سطحی در شهرستان المرد

 وجود تشکیالت تبخیری دارای امالح در بستر مسیلهای موجود که موجب تخریب آن مسیلها می شود. شیب کم مسیلها که موجب بوجود آمدن شورزارهای نسبتاً گسترده در دشت می شود. قابلیت های آب سطحی در شهرستان المرد. -اجرای طرحهای تغذیه ی مصنوعی و پخش سیالب.

منابع آب زیرزمینی

سفره ی آبرفتی دشت المرد ،به دلیل وضعیت پستی و بلندی ،به صورت سفره ی یکسان نیست و از
نظر مخزن وضعیت متغیری در طول دشت دارند .وضعیت آبدهی در دامنه ها و قاعده مخلوط افکنه بزرگ،
نسبتاً خوب و در مرکز دشت ،به دلیل ریزدانه بودن آبرفت و باال بودن سنگ کف و نیز تبخیر سطحی نامناسب
است .سطح برخورد به آب در حاشیه ی ارتفاعات زیاد و به بیش از  35متر می رسد و در مرکز و انتهای دشت،
به کمتر از  0/5متر می رسد .هم اکنون ،سفره ی آب دشت ،دارای بیالن منفی است اما توسعه ی چاهها باید
در مناطقی انجام شود که تراکم چاهها اندک باشد.
 -تنگناها و محدودیت ها

با توجه به کیفیت نامناسب آب زیرزمینی و عدم قابلیت گسترش کشاورزی ،هم اکنون می توان میزان
تخلیه را ثابت نگه داشت .سازندهای سخت منطقه نیز به دالیل ویژه ی زمین شناسی یا فاقد آب بوده و یا
دارای آبی با کیفیتی نامناسب هستند.

 /6کاربرد سنجش از دور در تهیه اطلس اراضی کشاورزی شهرستان المرد

 -امکانات و قابلیت

 پخش سیالب و تغذیه ی مصنوعی بر روی مسیلهای متنهی به دشت. عملیات اکتشافی در سازندهای سخت منطقه برای یافتن محلهای مناسب جهت بهره برداری آب. اجرای طرحهای آبخیزداری از قبیل بندهای سنگی و سیمانی و حوضچه های تغذیه مصنوعی بر مسیلهایمنتهی به دشت.
هم اکنون برداشت ازمنابع آب زیرزمینی شهرستان ،با استفاده از 1376حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق17 ،
رشته قنات و  15دهنه چشمه صورت می پذیرد.
موقعیت پستی ها و بلندی ها
ارتفاعات شهرستان المرد

رشته کوه عالء مرودشت ،این کوه ،بصورت رشته ی موازی به طول  124کیلومتر و به عرض  4تا 8
کیلومتر ،از روستای شلدان واقع در شهرستان مهرآغاز شده و به سوی جنوب شرقی تا روستای پاقالت امتداد
می یابد .ارتفاع آن در بلندترین نقطه 1430 ،متر است .این رشته کوه ،شهرستان المرد را به دو بخش جدا
تقسیم می کند.
دشتهای شهرستان المرد

دشت المرد با امتداد شمال غربی ،جنوب شرقی بر روی ناودیسی بین ارتفاعات شمالی و جنوبی قرار گرفته
و تغییرات درجه حرارت در آن بسیار زیاد است.
رودخانه ها
رودخانه ی شور مهران

که در جهت عکس رودخانه عالء مرودشت ،از شمال غربی به سوی جنوب شرقی در دشت المرد (مهران)
جریان دارد و به صورت رودخانه ای فصلی از شهرستان المرد خارج شده و از راه استان هرمزگان به خلیج
فارس می ریزد.
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رودخانه ی فصلی عالء مرودشت (جاه عینی)

این رودخانه ،از به هم پیوستن دو مسیل بیرم و فداغ ،در بخش میانی دشت عالء مرودشت تشکیل می
شود.
رودخانه مهران شور المرد

این رودخانه فصلی از ارتفاعات کوه سیاه ،کوه پردی و کوه های شمال گاوبست سرچشمه می گیرد و
پس از عبور از دشت المرد از قسمت جنوب شرقی استان خارج شده و به خلیج فارس می ریزد .این رودخانه
در سال هایی که بارش باران کم است ،فقط در فصل های باران خیز به جریان درمی آید به همین علت برای
کشاورزی چندان مناسب نیست.
وضعیت جمعیتی شهرستان المرد
جمعیت شهرستان ،بر اساس سرشماری سال 1395برابر با  91782نفر که 1/9درصد از جمعیت استان را
شامل می شود و شامل (  45461نفر مرد و  46321نفر زن ) می باشد .جمعیت شاغل شهرستان 22842نفر
می باشدکه از این تعداد  2754نفر معادل  12/1درصد در بخش کشاورزی فعالهستند .
هواشناسی و اقلیم
میزان بارندگی

میانگین بارندگی ساالنه شهرستان المرد در درازمدت برابر با 203/00میلی متر می باشد .حداکثر
بارندگی در درازمدت  48/35درآذر ماه و حداقل بارندگی در درازمدت  0/55میلی متردر تیرماه گزارش شده
است .
دما

میانگین حداقل دمای شهرستـان در دراز مدت 7/2درجه سانتی گراد در دی ماه و میانگیـن حداکثر
دما  45/00درجه در تیرماه می باشد .همچنین حداکثر رطوبت 83درصد دردیماه وحداقل آن  11درصد در
خردادماه می باشد
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شکل  .3نقشه هم باران شهرستان المرد

شکل  .4نقشه هم دمای شهرستان المرد
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شکل  .5نقشه هم تبخیر شهرستان المرد

شکل  .6نقشه هم رطوبت شهرستان المرد
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روش بررسی
آگاهی از پراکنش مکانی و مساحت کاربریهای اصلی کشاورزی شامل آبی و دیم از جمله نیازهای اطالعاتی
است که دست یابی به مقدار دقیق و قابل اعتماد آنها در مدیریت بهینه بر این بخش مهم اقتصادی نقش با
اهمیتی داد .از سویی در حوزههای آبخیز ،کاربریهای کشاورزی از مهمترین بهرهبرداریها در سطح هر آبخیز
است که نقش تعیین کنندهای در هر دو بعد مثبت و منفی (تخریب یا حفاظت) حوزه آبخیز دارد .هر ساله با
روشهای غیر مستقیم بر اساس جمعبندی گزارشات مدیریتهای پایین دستی و نیز به کمک مقدار محصوالتی
که وارد بازار شده ،تخمینی از مساحت زیر کشت ارایه میشود که قابلیت اعتماد آنها مورد تردید است که
ضرورت چنین تحقیقی را اثبات میکند.
طبقه بندی تصاویر رقومی ماهوارهای یکی از مهمترین روش ها برای استخراج اطالعات کاربردی محسوب
میشود .افزون بر روش پیکسل پایه که مبتنی بر ارزشهای عددی تصاویر می باشد روش شیء گرا که عالوه
بر ارزشهای عددی از اطالعات مربوط به محتوا و بافت و زمینه نیز در فرایند طبقه بندی تصاویر استفاده می
نماید جای خود را در منابع علمی باز کرده و برتریهایی را برای جداسازی پدیده هایی که عمدتا بر اساس
شکل و هندسه مکانی پراکنده شده اند نشان داده است.

از این رو تحقیق حاضر با هدف ارزیابی این روشها و بهینه سازی روش کار با آنها در گسترهی استان
فارس در تولید اطلس کاربریهای اصلی کشاورزی به اجرا در آمد .به این منظور ابتدا در یک فعالیت میدانی
منسجم و گسترده ،نقشهی کاربریهای زراعت دیم و باغ دیم با برداشت محدودهها بر سر زمین ترسیم و سپس
در  4مرحله تدقیق ستادی و میدانی به باالترین دقت مکانی رسید .برای این منظور از اپلیکشین مناسب بر
روی تبلت استفاده و مرز کالن کاربریهای یاد شده با حضور در محل و بر روی تصویر ماهوارهای گوگل (ارائه
شده در محیط اپلیکیشن) ترسیم شد .آنگاه در کار میدانی ،مرزهای کالن با استفاده از تصاویر گوگل ارت با
مرزهای دقیق زمینی تطبیق داده و در یک مرحله کار میدانی بعدی توسط کارشناسان محلی مورد بازبینی
قرار گرفت و بعد از آن اصالحات جدید میدانی بار دیگر در کار ستادی مورد ویرایش نقشهای از نظر تصحیح
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اختالط مرزها قرار گرفت .برای کاربری باغ آبی اطالعات موجود در طرح کاداستر استفاده و مورد تدقیق و به
روزرسانی قرار گرفت .سپس برای تهیه نقشه کاربری زراعت آبی در یک فعالیت گستردهی میدانی در تمام
پهنهی استان فارس هزاران نمونهی تعلیمی برداشت و بر اساس آنها طبقهبندی رقومی با دو روش پیکسل
مبنا و شیءگرا بر روی تصاویر ماهوارهای سنتینل 2پوشش کل استان در سال  1397برای تفکیک اراضی
زراعی آبی و لندست  8سالهای  1392تا  1397برای تفکیک اراضی نکاشت(آیش) انجام گرفت.
در فرآیند طبقهبندی رقومی ابتدا  12شاخص گیاهی تشکیل و میزان توفیق آنها در تفکیک سطح سبز بر
اساس دادههای میدانی بررسی شد .شاخص گیاهی  EVIباالترین صحت به میزان  99درصد را نشان داد .در
طبقهبندی پیکسل مبنا ،الگوریتم ماشین بردار پشتیبان بهترین نتیجه طبقهبندی را با ضریب کاپا را با ضریب
کاپا و صحت کلی به ترتیب 0.85و  %86و در روش طبقهبندی شیءگرا ارقام باالتری به میزان  0.89و %91
به دست آمد .اما دقت نهایی تهیه نقشه ها با دهها بار رفت وبرگشت بین کار ستادی و بازدید میدانی به مرز
 99%رسانیده و از کوچکترین خطاهای نقشهای و استنادی نیز صرف نظر نشده و دقت ،فدای سهولت نگردید.
امکان جداسازی زمینهای زراعی آبی نکاشت (یا به تعبیری آیش) با روندیابی سطح سبز در سریهای
زمانی تصاویر  5سال 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 روشی نه سنتی و نه سنجش از دوری
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
وسعت اراضی زراعی آبی استان نزدیک به  427697هکتار فعال  758953 ،هکتار نکاشت و بیشترین
پراکنش آن در شهرستان مرودشت با بیش از  66074هکتار و  76025هکتار نکاشت است .وسعت زراعتهای
دیم در استان بالغ بر  398494و بیشترین سهم پراکنش آن در شهرستان الرستان( الر و اوز) با بیش از 54642
و شیراز(شیراز و زرقان) با بیش از  46435هکتار است .وسعت باغات دیم استان فارس بیش از 208303هکتار
و بیشترین سهم آن در شهرستان سپیدان(سپیدان و بیضا) با بیش از 97325هکتار است .باغات آبی در کل
استان مساحتی نزدیک به 225856هکتار دارند و بیشترین سهم آن متوجه شهرستان نی ریز (نی ریز و بختگان)

با بیش از 31275هکتار است .پراکنش کاربریها در محدودهی شهرستانهاو اطالعات مساحت آنها در جدول
پیوست ارائه شده است.
برای آگاهی از جزییات پراکنش کاربریها در محدودهی مراکز خدمات موجود و محدودهی پهنههای
مدیریتی ،اطالعات مساحت آنها در هر مرکز خدمات و پهنههای موجود در آن در جدولهای  1و  2ارائه شده
است .مالحظه میشود وسعت کاربریهای زراعت آبی فعال ،زراعت آبی نکاشت ،زراعت دیم ،باغ آبی در
شهرستان المرد به ترتیب  632 ، 32188، 27315 ، 5180هکتار است و فاقد کاربری باغ دیم می باشد.

جدول  .1اطالعات انواع کاربریهای کشاورزی در مراکز خدمات شهرستان المرد
کاربری زراعت آبی

کاربری زراعت آبی

کاربری زراعت

کاربری باغ

کاربری باغ

مساحت کل

فعال(هکتار)

نکاشت(هکتار)

دیم(هکتار)

آبی(هکتار)

دیم(هکتار)

کاربریها

اشکنان

2139

9598

7622

372

0

19731

حومه

1925

5334

16062

142

0

23463

3

1745

258

11

0

2017

عالمرودشت

1113

10638

8246

107

0

20104

جمع

5180

27315

32188

632

0

65315

نام مرکز خدمات

چاه ورز
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جدول  .2اطالعات انواع کاربریهای کشاورزی در پهنههای مرکز خدمات المرد

کاربری زراعت آبی

کاربری زراعت آبی

کاربری زراعت

کاربری باغ

کاربری باغ

مساحت کل کاربریها

شماره

فعال(هکتار)

نکاشت(هکتار)

دیم(هکتار)

آبی(هکتار)

دیم(هکتار)

در هر پارسل

1

اشکنان

1074

4156

2956

149

0

8335

2

اشکنان

1065

5442

4666

223

0

11396

3

حومه

306

3559

12564

35

0

16464

4

حومه

1619

1775

3498

107

0

6999

5

چاه ورز

3

1745

258

11

0

2017

6

عالمرودشت

276

3237

3641

38

0

7192

7

عالمرودشت

837

7401

4605

69

0

12912

5180

27315

32188

632

0

65315

پارسل

جمع

مرکزخدمات

همچنین محدودهی کاربرهای باغ آبی وزراعت آبی و دیم در شکلهای  7تا  10ارائه شده است.

 /14کاربرد سنجش از دور در تهیه اطلس اراضی کشاورزی شهرستان المرد

شکل  .7نقشه پراکنش باغات آبی سال  1397-98شهرستان المرد
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شکل  .8نقشه پراکنش زراعت دیم سال  1397-98شهرستان المرد
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شکل  .9نقشه پراکنش زراعت آبی سال  1397-98شهرستان المرد
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شکل  .10نقشه پراکنش انواع کاربریهای کشاورزی سال  1397-98شهرستان المرد
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نتیجه گیری و پیشنهادات
هدف مهم این تحقیق تعیین پراکنش دقیق کاربریهای کشاورزی در پهنهی گستردهی استان فارس بود.
برای دستیابی به این هدف که از ضرورت ویژهای در مدیریت کارآمد بخش کشاورزی و در عرصهی حوزههای
آبخیز برخوردار بود آخرین دستآوردهای دانش و مهارت سنجش از دور همراه با انواع دادههای ماهوارهای به
روز و در دسترس مورد بهرهبرداری قرار گرفت .در این راستا بهینه سازی روشهای استفاده از این دادهها در
دستور کار قرار داشت و مهمترین یافتههای تحقیقاتی و بهینه سازی مختلفی در روشها به دست آمد که از
جمله میتوان به این موارد اشاره کرد .از میان انواع مختلفی از شاخصهای گیاهی مورد بررسی برای تفکیک
سطح سبز اراضی زراعی ،شاخصهایی مانند  EVIو  mSAVIکه باند سبز را نیز در معادلهی خود وارد کردهاند
موفقیت بیشتری نشان دادند .از نظر الگوریتمهای پیکسل پایه ،موفقترین آنها الگوریتم اسویام و پس از آن
درخت تصمیم بود و با این حال همهی انواع آنها در قیاس با روش شیءگرا از درجه موفقیت پایینتری برخوردار
بودند .امکان جداسازی زمینهای زراعی آبی آیش با روندیابی سطح سبز در سریهای زمانی تصاویر سال
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
روشی نه سنتی و نه سنجش از دوری 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.
از جمله موارد بهینه سازی روشها مدلهای مختلفی بود که در این تحقیق برای خودکارسازی فرآیندها
نوشته شد و این امکان را فراهم میکند که کار به روزرسانی الیههای تولیدی در سالهای آتی با سهولت
بیشتری به انجام برسد و بتوان با صرف هزینه ،زمان و هزینهای بسیار کمتر از روند تحقیق کنونی نسبت به
روزآمد کردن آنها مبادرت کرد.
الیههای تولیدی را میتوان با هر محدودهی بزرگ یا کوچک مقیاس و از هر درجهای از مراتب حوزه آبخیز
در محیط جیآیاس برای اهداف تلفیقی استفاده کرد و به نیکی از آنها در مدیریت حوزهها بهره برد .مقیاس
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این الیهها با توجه به تصاویر پایهی سنتینل با وضوح  10متر کفایت الزم برای کاربرد در مطالعات ابخیزداری
تا مقیاس تفضیلی-اجرایی را به خوبی خواهد داشت .به ویژه با توجه به برنامهی کشوری احداث درختان دیم
در سطوح شیبدار ،این امکان فراهم است که برای آگاهی از سطح فعلی و پراکنش مکانی فعلی باغات دیم از
این الیهها استفاده نمود و در آینده نیز در بررسی روند تغییر مساحت آنها از مدلهای تولیدی این تحقیق
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 onscreen 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 Lamerd county which consisted of 4 regional
agricultural authorities (Markaz Khadamat Jahad-e-Keshavarzi) and separated to
7 number of managerial parcels, there are 64683 ha of cropland fields with 5180

ha of active irrigated and 27315 ha of unplanted farms and 32188 ha of rainfed
agriculture. The extent of orchards is 632 ha which is divided to 632 ha of
irrigated and 0 ha of rainfed orchards.
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پیوست :جدول سطح زیر کشت اراضی کشاورزی شهرستانهای فارس
کاربری زراعت

کاربری زراعت آبی

کاربری زراعت

کاربری باغ

کاربری باغ

مساحت

آبی فعال(هکتار)

نکاشت(هکتار)

دیم(هکتار)

آبی(هکتار)

دیم(هکتار)

کل

1

آباده

9887

37009

15601

4872

202

67571

2

ارسنجان

6497

12365

4589

2346

0

25797

3

استهبان

5609

8481

0

5893

31343

51326

4

اقلید

51052

73416

8034

8199

7845

148546

5

بوانات

743

7339

1535

7514

0

17131

6

پاسارگاد

9940

7405

2243

1106

0

20694

7

جهرم و خفر

6777

40158

1727

23521

4440

76623

8

خرامه

2216

47041

0

2393

0

51650

9

خرم بید

6977

16443

25

2511

0

25956

10

خنج

3233

24951

5286

1925

0

35395

11

داراب

26310

28368

0

18067

30547

103292

12

رستم

9134

2665

8427

666

45

20937

13

زرین دشت

8449

31758

28637

1109

96

70049

14

سپیدان و بیضا

18678

21449

38968

13506

97325

47323

15

سرچهان

6249

19971

0

3823

0

30043

16

سروستان

1976

26280

4863

5532

609

39260

17

شیراز و زرقان

55491

45213

46435

21561

7427

176127

18

فراشبند

6754

14167

26781

2994

0

50696

19

فسا

21609

37638

0

7205

801

67253

20

فیروزآباد

15370

17480

18573

5795

1544

58762

21

قیروکارزین

7515

9682

12378

16638

0

46213

22

کازرون و کوه چنار

17252

6491

40568

13047

4233

81591

23

کوار

11508

12609

261

8172

486

33036

24

گراش

2844

5773

1587

902

231

11337

25

الرستان و اوز

18863

59367

54642

5111

201

138184

26

المرد

5180

27315

32188

632

0

65315

27

مرودشت

66074

76025

3583

5463

931

152076

28

ممسنی

13665

24533

26644

2938

10254

78034

29

مهر

7658

14261

14919

1140

523

38501

30

نی ریز و بختگان

4187

3300

0

31275

9220

47982

31

کل استان

427697

758953

398494

225856

208303

2019303
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