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 یس سازمانپیشگفتار رئ

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

 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  به منظور افزایشاست که  ییهامحصول از جمله شاخص

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

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

 یهاروش نیتراز مهم یو داده کاو ی، هوش مصنوعGISچون  یسنجش از دور در کنار علوم

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

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

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

تولید  شده است که زمینه های شناخت کانون اصلیب تصمیم گیری، تبدیل به نقشه هایی های مناسنمودن 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 یهمکاران دفتر فن آور هیاز کل انیپا در

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

 .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

ات مورد نیاز ی استان، اطالعفارس، در تحقیق حاضر ابتدا در یک فعالیت اولیه میدانی منسجم در گستره

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

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

از تاریخهای  1398تا  1394ان از سال مربوط به تمامی عرصه است 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 آیگرا و کاربرد شاخصهای جدید و متنوع گیاهی و نیز مدلسازی در محیط جیبندی شی

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

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 میمقیاس نقشه  درصد رسید. 99به باالترین دقت مکانی تا حد 

مرکز خدمات جهاد کشاورزی  5 زرقان که دارای-ست. نتایج نشان داد شهرستانهای شیرازدان 1:5000حد 

هکتار  147139 دارای 97-98پهنه مدیریتی تقسیم شده است، در سال زراعی  34بوده و در مجموع به 

هکتار زراعت آبی غیر فعال )نکاشت(،  45213هکتار آن زراعت آبی فعال،  55491مجموع زراعت بوده که 

هکتار آن باغ  21625هکتار بالغ بوده که  28988هکتار زراعت دیم است. مساحت باغات به   46435 و

باشد. تهیه این نشریه کمکی است تا اطالعات حاصل از تحقیق که جنبه می هکتار باغ دیم  7427آبی و 

دمات جهاد ای کاربردی برای عملیاتی ترین سطوح دسترسی که مراکز خاستانی و کلی داشته به شیوه

های مدیریت کشاورزی آماده شده و در اختیار کارشناسان ارجمند قرار کشاورزی است و به تفکیک پهنه

 گیرد تا بیشترین بهره از نتایج به دست آید.   می

ضیاطلس ارا ینل،گرا، لندست، سنت یش یمبنا، طبقه بند یکسلپ یطبقه بند واژه های کلیدی:





 
 

 مطالب فهرست 

 

 1 ....................................................................................................................مقدمه

 1 ......................................................................................... شهرستان یعموم مشخصات

 5 ....................................................................................... زرقان و شیراز مردم ونژاد زبان

 5 ............................................................................... فلسفه و ادب و علم بزرگان و مشاهیر

 5 .......................................................................................... تاریخی و دیدنی های مکان

 6 ......................................................................................................... معادن و صنایع

 6 .................................................................................. زرقان و شیراز شهرستان آب منابع

 6 ....................................................................................................... یسطح آب منابع

 6 ........................................................................................................ فسا پل رودخانه

 6 ......................................................................................................... خشک رودخانه

 7 ............................................................................................................. سرخون رود

 7 ....................................................................................................... آغاج قره رودخانه

 7 ..........................................................................................................راهدار رودخانه

 7 .............................................................................................................رچی چشمه

 7 .................................................................................................... ینیرزمیز آب منابع

 8 ........................................................................................هامحدودیت و تنگنا مترینمه

 8 ............................................................................. زرقان و رازیش شهرستان یگردشگاهها

 8 ..................................................................................................... دلک برم گردشگاه

 8 ................................................................................................. فیلی چشمه گردشگاه

 9 ............................................................................................... سلمانی چشمه گردشگاه

 9 ................................................................................................................................... هادریاچه

 9 .................................................................................................................... شیراز مهارلو اچهیدر

 9 ....................................................................................................................... ارژن دشت اچهیدر

 9 ................................................................................................. زرقان و رازیش شهرستان یها تنگ



 

 

 9 ................................................................................................................................. خانی تنگ

 10 ............................................................................................................................. اکبر اهلل تنگ

 10 ...................................................................................... زرقان و رازیش شهرستان یجمعیت تیوضع

 10 ......................................................................................................... هابلندی و ها پستی موقعیت

 10 ..................................................................................... زرقان و رازیش شهرستان هایکوه مهمترین

 11 ................................................................................... زرقان و رازیش شهرستان هایدشت مهمترین

 11 ...................................................................................................................... اقلیم و هواشناسی

 11 ........................................................................................................................... بارندگی میزان

 13 ............................................................................................................................. یبررس روش

 15 .......................................................................................................................................جینتا

Abstract ............................................................................................................................... 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فهرست شکل ها

 

 4 ............................................ و  زرقان در استان فارس رازیش یشهرستانها یوم.مشخصات عم 1شکل 

 4 ............................................................. و زرقان رازیش یشهرستانها تی. نقشه راهها وموقع2شکل 

 12 ................................................................ و  زرقان  رازیش یشهرستانها  ری.نقشه هم تبخ 3شکل 

 12 ................................................................. و  زرقان  رازیش ی. نقشه هم باران  شهرستانها4شکل 

 18 ................................ زرقانو  رازیش یشهرستانها 1397-98سال  یباغات آب . نقشه پراکنش 5شکل 

 19 ................................. و زرقان رازیش یشهرستانها 1397-98سال  مینقشه پراکنش باغات د 6شکل 

 20 ............................... و زرقان ازریش یشهرستانها 1397-98سال  می.نقشه پراکنش زراعت د 7شکل 

 21 ................................ و زرقان رازیش یشهرستانها 1397-98سال  ینقشه پراکنش زراعت آب 8شکل 

 22 ............ و زرقان رازیش یشهرستانها 1397-98سال  یکشاورز یهای. نقشه پراکنش انواع کاربر9شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  فهرست جدول ها 

 

 15 ................. زرقانو  . اطالعات انواع کاربریهای کشاورزی در مراکز خدمات شهرستانهای شیراز1جدول 

 16 ..................... زرقانو  شیراز های مراکز خدمات در پهنه کشاورزی. اطالعات انواع کاربریهای 2جدول 

 



 های شیراز و زرقان کاربرد سنجش از دور در تهیه اطلس اراضی کشاورزی شهرستان /1

 مقدمه

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

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

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 

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

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

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

 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 

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

شهرستان   با همکاری گسترده ی رابطین جی آی اس و استفاده از توان کارشناسان مسوول پهنه درتمامی

سال های آتی نیز که می تواند برای به روز رسانی اطالعات در  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 با دقت قابل قبول در سال  تهیه شد. برای بهره برداری هر چه بیشتر از اطالعات تولیدی، برش  و نکاشت

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

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

یابی به این دقت دنبال شده که با توجه به ایفای نقش خود همکاران مراکز خدمات و ضمن بارها رفت و دست
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برگشت نقشه ها و اصالح آنها صورت گرفته، سبب ایجاد یک انسجام و مقبولیت اطالعاتی در سطح سازمان و 

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

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 

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

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

 شهرستانعمومی  مشخصات

ل مساحت خاکی استان درصد ک4.9کیلومترمربع  6049شیراز با وسعت  شهرستان شیراز به مرکزیت شهر

 دقیقه 49و  درجه51حداقلفارس را به خود اختصاص داده است. این شهرستان در محدوده جغرافیایی 

دقیقه عرض  57و  درجه29حداکثرو  دقیقه 11درجه و 29وحداقل  طول شرقیدقیقه  5درجه و 53حداکثر و

 کوارهای جهرم، ، از جنوب به شهرستان، مرودشتخرامه های شمالی قرار گرفته است و از شمال به شهرستان

شود. براساس های ممسنی و کازرون محدود میو از غرب به شهرستان سروستانهای از شرق به شهرستان

نقطه شهری)زرقان ،  6و مرکزی و  ارژنبخش زرقان،  سهآخرین تقسیمات کشوری این شهرستان دارای 

دهستان)دشت ارژن، قره چمن، کوهمره سرخی، بند  12و  ن( استاو داری ، صدرا، خان زنیانلپویی، شیراز

وهمچنین این  و کفترک( دارد .، دراک ن ، قره باغ اامیر، زرقان ، رحمت آباد، بیدزرد، سیاخ دارنگون ، داری

جاذبه های آبادی غیرمسکونی می باشد. 214آبادی مسکونی و268پارچه آبادی است که482شهرستان دارای

گوشه و کناراین شهرستان پراکنده شده اند، نشان از اهمیت و عظمت این منطقه در  تاریخی متعدد که در

کهن ترین مسجد های استان فارس و  اسالمی و معاصر دارند. مسجد جامع عتیق که از دوره های باستانی،

ار پر اسالم می رسد، مسجد وکیل که از شاهکارها و آث شهرستان شیراز است و قدمت آن به دوره های اولیه

قرآن که از شهرتی جهانی برخوردار است، نمونه هایی از آثار دوره های مختلف  ارزش دوره زندیه است و دروازه

ای زیبایی خیره کننده بازار وکیل شیراز که دارای ویژگی های خاص و. آیندشهرستان شیراز به شمار می در
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ه از مشهور ترین باغ های ایران ک باغ ارم شن( واست به همراه باغ های مشهوری چون باغ عفیف آباد )باغ گل

اند. نارنجستان قوام از دیگر بناهای ارزشمند منطقه است که در آن شده در جهان است، در این شهرستان واقع

کاری(  ایرانی)گچ بری، نقاشی سنتی، آینه کاری، آجرکاری، سنگ تراشی، معرق کاری و منبت اثر هفت هنر

برخوردار است و وجود جاذبه  بسیارغنی، جذاب و دیدنی نیز رستان شیراز از طبیعتقابل مشاهده است. شه

گردشگاه های طبیعی چون گردشگاه میان کتل که زیستگاه گوزن زرد ایرانی است،  هایی چون پارک ها و

 سبب ... چشمه های متعدد چون چشمه رچی، دره های سر سبز وارژن، دریاچه زیبایی چون دریاچه مهارلو، 

داشته باشد و همراه با  شده اند که این شهرستان توانمندی های قابل توجهی را در زمینه جاذبه های طبیعی

   .دوستان و ایرانگردان باشد جاذبه های منحصر به فرد تاریخی خود، همواره پذیرای طبیعت

ناطق ایران است. شیراز ام دارترین من شیراز نگین درخشان فرهنگ و تمدن ایران زمین و یکی از زیباترین و

تمدن باستانی جهان را در برداشته، وارث تمدن اقلیم پارس  ای ازبا سابقه تاریخی منحصر به فرد خود مجموعه

و سهم بسیار ارزشمند ایران در تمدن و فرهنگ جهان است. شیراز با موقعیت  و نشانه ای از هویت باستانی

. شیراز عالوه بر سومین حرم اهل سال، هوایی بهاری داردجغرافیایی خود که سه فصل از فصل های  خاص

هست و دو مروارید بزرگ  سرزمین شعر و شاعری نیز، )حرمین احمدی و محمدی(بیت عصمت و طهارت

آرامگاه آن ها محفل هنردوستان است. خاتم  ادبیات جهان)سعدی و حافظ( زادگاه این سرزمین هستند و

نقره کاری، مسگری و بافت گلیم های زیبا از مهم  لی بافی، پارچه بافی،کاری، منبت کاری، معرق کاری، قا

خاتم کاری یکی از هنرهای با ارزشی است که در  .می شود ترین صنایع دستی شهرستان شیراز مـحسوب

 شود. از گذشتهو مهم ترین صنعت دستی فارسی است که بهترین نوع آن در شیراز تولید می شرق وجود دارد

این دو ماده بر  ی اطالع زیادی در دست نیست، زیرا مواد اولیه خاتم بیش تر چسب و چوب است وخاتم ساز

مردم جنبه تقدس داشته، به خاتم هایی  اثر مرور زمان از بین می روند. با این همه در مکان هایی که از نظر

برای اولین بار در شهر  تصور می شود هنر خاتم سازی. بر می خوریم که قدمت دویست تا سیصد ساله دارند

خاتم کاری در شیراز باشد. شاید بهترین نمونه این هنر درعصر حاضر، میز  شیراز به وجود آمده و مرکزاصلی

  .( مدال طال را نصیب خود کرد1958در نمایشگاه جهانی بروکسل )سال  خاتمی است که
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 زرقان در استان فارس  و عمومی شهرستانهای شیراز مشخصات. 1شکل 
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 و زرقان زبان ونژاد مردم شیراز

به زبان فارسی و، فارسی است با لهجه ی ویژه ای که به لهجه ی شیرازی مشهور و زرقان زبان مردم شیراز

 ردم شیراز، ایرانی یعنی آریایی می باشد.نژاد بیشتر م نزدیکتر است. اصیل

 مشاهیر و بزرگان علم و ادب و فلسفه

نفر عالم، فقیه، ادیب، شاعر و  200های شرح رجال و تذکره ها، نام و شرح حال حدودالی کتابدر البه

 محمدبن ابوعبداهللصدرالدین محمد بن ابراهیم قوام شیرازی معروف به مالصدرا،  :مانندشیرازی آمده  هنرمند

)مورخ(، حافظ)عارف و  خفیف شیرازی)عارف(، زرکوب شیرازی)عارف و مولف(، سعدی)شاعر(، وصاف شیرازی

شاعر(، شاه داعی الی اله شیرازی)عارف(، عبدی بیگ شیرازی)شاعر(، حجاب شیرازی)خوشنویس و شاعر(، 

 (. قاآنی)شاعر(، فرصت شیرازی)شاعر و دانشمند و مولف(، شوریده شیرازی)شاعر

 مکان های دیدنی و تاریخی

 تمدن و فرهنگ ایران دارد و گوشه گوشه با سابقه هزاران ساله خود قدمتی به طول تاریخ و زرقان شیراز

همواره در هر محفلی  این ادعاست. شیراز یکی از مشهورترین نقاط ایران در جهان است و انگراین منطقه نمای

دارای تمدن ایران آورده شده است.  شیراز در راس فهرست مناطقکه سخن از شکوه تمدن ایران بوده، نام 

ایران، رودخانه های پرآب همراه با خاک حاصل خیز و  موقعیت طبیعی و جغرافیایی این شهرستان در فالت

منطقه امکان داده که در دوره های مختلف از مراکز مهم فعالیت اقوام  دریاچه های طبیعی آب شیرین به این

 .باشد و بوم باشد و یادگارهای با ارزش تاریخی زیادی را از اقوام مختلف در دل خود داشته ین مرزساکن در ا

نشان از اهمیت و عظمت این  متعددکه در گوشه و کنار این شهرستان پراکنده شده اند، ی تاریخیهاجاذبه

  .منطقه در دوره های باستانی، اسالمی و معاصر دارند
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 و معادن صنایع

آن پیشرفته و چشم گیر  از شهرهای مهم ایران محسوب می شود و صنایع کارخانه ای در زرقان و شیراز

ایران خودرو، الستیک سازی، کابل، الکترود، سیمان، های ه می باشد. انواع کارخانه های صنعتی از قبیل کارخان

جعبه  توریزه، روغن نباتی،های شیر پاسکارخانه ، پاالیشگاه و پتروشیمی، کارخانجات تولید نخ،لوله سازی

غیره  موزاییک و جر، سیمان، گچ،آ کارخانجات ذوب فلزات، چاپخانه و کارخانه های تولید سازی، شیشه سازی،

معادن سنگ و آهک این  از کارخانه های مهم شیراز به شمار می روند. عالوه بر معادن نمک دریاچه شور،

، فرهادخانی و چشمه تلخـو راهدارآباد، چنار  ن ها معادن احمدشهرستان نیز نسبتا زیاد است که مهم ترین آ

سنگ زرقان می باشند که در صنعت کاشی سازی وکاشی کاری این شهرستان  در اطراف شیراز، و معادن و

اقتصادی  گیری برخوردار است. از نظراند. بازرگانی در شهرستان شیراز از رونق چشمداشته نقش عمده ای

کارگری، تجارت و صنایع  تقریبا خودکفا بوده و اساس اقتصاد آن بر کشاورزی، دامداری،شهرستان شیراز 

شغلی عمده مردم بوده و صادرات آن را  دستی و فرش بافی استوار است. تجارت در این شهرستان در محور

از قبیل خاتم  تره بار، چغندرقند، و برنج و صنایع دستی آبشن، انواع محصوالت کشاورزی از قبیل: گندم، جو،

  .نقره آالت، گیوه، کاله نمدی و قالی و محصوالت کارخانه ای و صنعتی تشکیل می دهد کاری، منبت کاری،

 و زرقان شهرستان شیراز منابع آب

 منابع آب سطحی

 رودخانه پل فسا 

از کوه کیلومتر است. مسیر کلی این رود جنوب خاوری بوده و  35دایمی به طول  رودخانه پل فسا یک رود

 .کیلومتری جنوب باختری شیراز سرچشمه می گیرد 14پهن 

  رودخانه خشک

جنوب خاوري است.  کيلومتر طول دارد رودي فصلي بوده که مسير کلي آن 50رود خشک که 

کيلومتري شمال باختري شيراز  33سرچشمه اين رود، کوه هاي قالت و تشي برگي و کلتاق در 
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  .گويند است که به آن نهر اعظم نيز مي

 رود سرخون 

 44کیلومتر است. این رود از کوه های دشت ارژن و دیوار آهنی در  20سرخون یک رود دایمی به طول 

 درصد و مسیر کلی آن جنوبی است. 7سرچشمه می گیرد. شیب متوسط این رود  کیلومتری باختر شیراز

 رودخانه قره آغاج 

 رود زنگنه در ناحیه شمال باختری شیراز سرچشمه میگیرد.این رودخانه از دامنه کوه تاسک در حوالی بن 

خود همراه چند رود و چشمه، پس از عبور از اراضی زراعی خفر، کوار، جهرم، قیر  رودخانه قره آغاج در مسیر

 د. رزین از طریق استان بوشهر به نام رود مند وارد خلیج فارس می شوکاو

 رودخانه راهدار

این رودخانه از ارتفاعات شمال غربی شهر شیراز )منطقه پس کوهک ( سرچشمه گرفته و پس از گردآوری 

باباحاجی و زهکشهای فرودگاه و  -اسالملو –نوبآب مازاد چشمه های حاشیه کوه سبز پوشان مانند چشمه پیر

 در نزدیکی برم شور به دریاچه مهارلو می ریزد .

 چشمه رچی 

شهرستان شیراز به شمار می آید در منطقه کوهمره سرخی  ردشگاه های زیبای استان واین چشمه که از گ

است. آب و هوای مطبوع و مناظر دل انگیز طبیعی از ویژگی های این ناحیه  کیلومتری شیراز واقع شده 35در 

  .آن را به یکی از گردشگاه های عمومی تبدیل کرده است می باشند که

 منابع آب زیرزمینی

در شمال دشت  یت رسوبات آبرفتی دشت شیراز، تفاوتهای زیادی را نشان می داده که این رسوباتوضع

نواختی و یکسان نبودن  دانه درشت و تدریجا به سمت دریاچه ی مهارلو دانه ریز می شود. به طورکلی، نایک

با اطمینان کافی همراه الیه های رسوب در سفره ی آبدار در نواحی گوناگون آن، به ویژه نواحی جنوبی دشت 

متر در غرب میدان قصرالدشت، تا 7/63نیست. سطح آب سفره ی زیرزمین در منطقه متغیر بوده و از حداکثر
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ب زیرزمین در آگلخون در نوسان می باشد. به طورکلی، سطح برخورد به  منطقهمتر در جنوب 49/0حداقل

 جنوب شرقی کاهش می یابد. حوالی قصرالدشت حداکثر می باشد و بتدریج به سمت شرق و

 هامهمترین تنگنا و محدودیت

تخلیه ی رسوبات ناشی از سیالبها به کف دریاچه و ته نشین شدن آنها که موجب گسترش سطح دریاچه، 

 باال رفتن تبخیر، کاهش کشش رودخانه و باالآمدن سطح آب زیرزمین در دشت پیرامون رودخانه می شود.

شتگی سیالبها در این دشت شده که افزون بر بروز انزدیک دشت قره باغ، سبب انب شیب کم رودخانه راهدار در

 خسارتها، سبب باال آمدن آب زیرزمین منطقه می شود.

 و زرقان شیراز هایای شهرستانهگردشگاه

 گردشگاه برم دلک 

قصر ابونصر، شیراز واقع شده است. در چهار کیلومتری آثار باستانی  کیلومتری خاور 14این گردشگاه در 

که به نام برم دلک معروف است. آب این برم )چشمه( از چند شکاف کوه خارج می شود و  تاالبی وجود دارد

کوه مشرف بر تاالب،  دامنه کوه تاالبی را تشکیل می دهد. در اطراف این آبگیر، نیزاری وجود دارد و در بدنه در

ساسانی می رسد. برم دلک در طول سال  ن به عهدسه تاقچه منقش در کوه حفر شده است که قدمت نقوش آ

  .قرار می گیرد مورد استفاده بسیاری از مردم و مسافران شیراز

 گردشگاه چشمه فیلی 

در حاشیه خاوری دانشکده دامپزشکی و در مسیر راه ورودی به دشت بانش واقع  گردشگاه چشمه فیلی

بین  ارج از محدوده قرق شده باجگاه است. این محلهکتار خ 60این گردشگاه با وسعتی در حدود  .شده است

خود جای داده است.  دو رشته کوه شمالی آن صوفیا و جنوبی فیل قرار گرفته و دشت کوچک خانعلی را در

وجود آورده اند که مورد استفاده مردم قرار  مجموعه دشت، دامنه و کوه های کم ارتفاع، گردشگاه جالبی را به

  .می گیرد
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 سلمانی  چشمهگردشگاه 

ملی بمو واقع شده است. چشمه  این گردشگاه در منطقه تنگ سعدی و در حاشیه ضلع جنوبی پارک

گردشگاه چشمه سلمانی چشم اندازهای طبیعی  .سلمانی که آب شیرین دارد در شمال این منطقه قرار دارد

ه می گذرد. فاصله این گردشگاه تا خرام -از جاده آسفالته شیراز  زیبا و هوای مطبوع دارد و راه ارتباطی آن

  .است شیراز شش کیلومتر

 هادریاچه

 مهارلو شیرازدریاچه 

 کیلومتری جنوب خاوری شیراز واقع شده است. به طور 27کیلومتر مربع در  600با وسعت  این دریاچه

راج نمک طعام مورد استخ کلی آب این دریاچه از نظر کیفی شور و غیر قابل استفاده می باشد، اما برای تهیه و

  .حیوانات وحشی محسوب می گردد استفاده قرار گرفته و مکانی مناسب برای زیست پرندگان و

 دریاچه دشت ارژن

دریاچه فصلی دشت ارژن : این دریاچه ، درغرب شهرشیراز نزدیک آبادی دشت ارژن قرارگرفته است . 

بخش بزرگی از این شهرستان ، در  ر می باشد.مت 1950کیلومترمربع و ارتفاع آن سطح دریا  18مساحت آن 

حوضه آبریز دریاچه مهارلو قرار گرفته و قسمتهایی از شمال شرقی آن در حوضه آبریز بختگان و قسمتهایی 

واقع شده  حلهازشمال غربی به سمت جنوب غربی آن درحوضه آبریز مند و بخشی از غرب آن درحوضه آبریز 

 است .

 زرقان و ازشیر هایتنگ های شهرستان

 تنگ خانی 

شیراز در نزدیکی روستای دارنگون و در مجاورت رودخانه قره آغاج  کیلومتری شهرستان 29این تنگ در 

اندازی مناسب برای جذب گردشگران عالقمند به ورزش های کوهستانی است. در  واقع شده و دارای چشم
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روستای  فریح گاه استفاده می شود. هم اکنونفصل های بهار و تابستان تنگ خانی به عنوان ت حال حاضر، در

 دارنگون از مزایای برق و آب آشامیدنی بهداشتی برخوردار است. 

 تنگ اهلل اکبر 

شیراز نامید و چون مشرف بر شهر شیراز است و دورنمای فرحبخش جلگه و  این تنگ را باید دروازه جلگه

داخلی  االیام مورد توجه مسافران نمایاند از همان قدیم این شهر را بهتر از هر جای دیگری می منظره دل انگیز

شیراز را  و خارجی بوده است. هر مسافر تازه وارد هنگام ورود به شیراز از باالی تنگ، منظره بدیع و دل انگیز

 این رو نام این تنگ به تنگ اهلل مشاهده کرده و با اعجاب و تحسین عبارت اهلل اکبر را بر زبان می آورد و از

 اکبر معروف شده است.

 و زرقان ی شهرستان شیرازجمعیتوضعیت 

درصد از جمعیت  38.5نفر که  1869001برابر با  1395جمعیت شهرستان، بر اساس سرشماری سال 

ل شهرستان ــجمعیت شاغباشد. نفر زن( می 926557نفر مرد و  942444شود و شامل)استان را شامل می

درصد جمعیت شاغل شهرستان( شاغل در بخش 11.3نفر) 38795ن مقدار باشد که از اینفر می 342639

 باشد. کشاورزی می

 هاموقعیت پستی ها و بلندی

 و زرقان شیرازهای شهرستان مهمترین کوه

نقطه شهرستان  مال غربی شهرستان که بلندترینشمتر از سطح دریا در  3700کوه چهل چشمه: با ارتفاع    

 باشد.می

 . متر از سطح دریا 2990ر قسمت غربی دشت شیراز با ارتفاعی حدود کوه قالت: د

متر که بلندترین قله کوه  3097کیلومتری جنوب غربی شیراز با ارتفاع  37کوه دلو: در دهستان سیاخ در 

 باشد. میشوان می
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غربی  کیلومتــری شمال 28متر در  2953کوه چهارمکان: درجنوب غربـی روسـتای پسکوهـک با ارتفـاع 

 شیراز .

متر در بخش مرکزی دهستان دراک قرار دارد. جهت کوه جنوب شرقی  2621کوه دراک: این کوه با ارتفاع 

 شمال غربی است. –

 و زرقان شیرازهای شهرستان مهمترین دشت

 کیلومترمربع. 162دشت قره باغ با وسعت ، کیلومتر مربع 988دشت شیراز به وسعت 

 هواشناسی و اقلیم

 بارندگی میزان 

میلی متر می باشد . 9/316در درازمدت برابر با  و زرقان شیراز هایمیانگین بارندگی  ساالنه شهرستان

میلی متردر شهریورماه  1/0در دی ماه و حداقل بارندگی در درازمدت  5/73حداکثر بارندگی در درازمدت 

 گزارش شده است .

  دما

حداکثر  ـنیانگیماه و م دیگراد در  یدرجه سانت5/0 مدتدر دراز   ها شهرستـان یحداقل دما نیانگیم

ماه تیردرصد در10وحداقل آن  ماهیدرصد درد84حداکثر رطوبت  نیباشد .همچن یم رماهیدرجه در ت3/38دما 

 باشد یم
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 زرقان و  .نقشه هم تبخیر  شهرستانهای شیراز  3شکل 

 

 زرقان و   نقشه هم باران  شهرستانهای شیراز. 4شکل 
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 روش بررسی

 های اصلی کشاورزی شامل آبی و دیم از جمله نیازهای اطالعاتیمساحت کاربریپراکنش مکانی و آگاهی از 

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

ها در سطح هر آبخیز برداریهای کشاورزی از مهمترین بهرههای آبخیز، کاربریسویی در حوزهاهمیتی داد. از 

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

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

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

 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   اکه مبتنی بر ارزشهای عددی تصاویر می باشد روش  شیء گر روش پیکسل پایهبر . افزون شودمی

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

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

  .شکل و هندسه مکانی پراکنده شده اند نشان داده است

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

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

ها بر سر زمین ترسیم و سپس های زراعت دیم و باغ دیم با برداشت محدودهی 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 محل و بر روی تصویر ماهواره های یاد شده با حضور درروی تبلت استفاده و مرز کالن کاربری

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 

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

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

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

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

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

گیاهی تشکیل و میزان توفیق آنها در تفکیک سطح سبز بر  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 ترین نتیجه طبقهبندی پیکسل مبنا، الگوریتم ماشین بردار پشتیبان بهطبقه

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

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

 ای و استنادی نیز صرف نظر نشده و دقت، فدای سهولت نگردید. ز کوچکترین خطاهای نقشهرسانیده و ا 99%

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

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

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

هکتار نکاشت و بیشترین  758953هکتار فعال ،  427697راضی زراعی آبی استان نزدیک به  وسعت ا

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

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

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

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

 )نی ریز و بختگان( متوجه شهرستان نی ریز هکتار دارند و بیشترین سهم آن225856استان مساحتی نزدیک به 

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

ی مراکز خدمات موجود و ها در محدودهبرای آگاهی از جزییات پراکنش کاربری پیوست ارائه شده است.

-های موجود در آن در جدولعات مساحت آنها در هر مرکز خدمات و پهنههای مدیریتی، اطالی پهنهمحدوده

 ارائه شده است. 2و  1های 

زراعت دیم، باغ آبی و نکاشت، های زراعت آبی فعال، زراعت آبی شود وسعت کاربریچنانچه مالحظه می 

هکتار  7427و  21561،  46435،   45213،  55491به ترتیب  های شیراز و زرقانباغ دیم در شهرستان

در مرکز خدمات و باغ آبی  نکاشت،  زراعت آبی یشترین پراکنش زراعت آبی فعال در شهرستان زرقاناست. ب

 است. ارژن شهرستان شیرازدیم در مرکز خدمات و یاغ ، زراعت حومه شهرستان شیراز

 زرقان-مات شهرستانهای شیرازکز خددر مر کشاورزیهای . اطالعات انواع کاربری1جدول 

نام مرکز 

 خدمات

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

 38937 2253 5059 21616 8462 1547 ارژن

 52572 2020 14279 8608 18736 8929 حومه

 14260 2038 775 2134 3590 5723 داریون

 47093 991 662 5952 8295 31193 زرقان

 23265 125 786 8125 6130 8099 سیاخ

 176127 7427 21561 46435 45213 55491 جمع
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 قانزر-شیراز کز خدماتهای مردر پهنه کشاورزیهای . اطالعات انواع کاربری2جدول 

شماره 

 پارسل

مرکزخ

 دمات

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

 1603 28 1263 27 0 285 ارژن 1

 4335 12 275 1961 1847 240 ارژن 2

 10207 497 2267 5273 1707 463 ارژن 3

 8182 1170 222 5702 1043 45 ارژن 4

 12539 539 695 7530 3263 512 ارژن 5

 2071 7 337 1123 602 2 ارژن 6

 3685 1 86 987 1672 939 سیاخ 7

 6849 124 222 3050 1615 1838 سیاخ 8

 5660 0 128 30 1348 4154 سیاخ 9

 7167 96 350 4058 1495 1168 سیاخ 10

 1346 0 616 267 0 463 حومه 11

 3596 0 419 0 2305 872 حومه 12

 3570 16 341 0 1316 1897 حومه 13

 9941 0 2120 0 5889 1932 حومه 14

 948 213 125 0 20 590 حومه 15

 5070 1356 764 98 1068 1784 حومه 16

 14580 339 6762 605 5722 1152 حومه 17

8851 3132 7638 2416 239 حومه 18  15310 

 1059 50 145 201 339 324 داریون 19

 1629 30 72 107 247 1173 داریون 20

 1637 9 44 114 75 1395 داریون 21

 2125 64 63 304 236 1458 داریون 22

 2903 0 416 493 1336 658 داریون 23

 3022 0 35 915 1357 715 داریون 24

 2662 0 43 2 534 2083 زرقان 25

 1535 0 0 0 369 1166 نزرقا 26

 6634 0 3 1 334 6296 زرقان 27

 4971 0 0 752 438 3781 زرقان 28

 7865 0 3 4304 847 2711 زرقان 29

 3071 0 60 0 270 2741 زرقان 30

 7084 0 9 129 1276 5670 زرقان 31

 5274 1 3 0 690 4580 زرقان 32

 4884 897 272 0 2834 881 زرقان 33

2841 زرقان 34  703 764 269 93 3113 

 176127 7427 21561 46435 45213 55491   جمع

 ارائه شده است. 9تا  5هایهای باغات آبی و دیم وزراعت آبی ودیم در شکلی کاربرمحدوده 
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 شهرستانهای شیراز و زرقان 1397-98باغات آبی سال  . نقشه پراکنش 5شکل 
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 شهرستانهای شیراز و زرقان 1397-98نقشه پراکنش باغات دیم سال  6شکل 



 های شیراز و زرقان کاربرد سنجش از دور در تهیه اطلس اراضی کشاورزی شهرستان /19

 
 شهرستانهای شیراز و زرقان 1397-98 سال.نقشه پراکنش زراعت دیم  7شکل 
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 رقانشهرستانهای شیراز و ز 1397-98نقشه پراکنش زراعت آبی سال  8شکل 
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 شهرستانهای شیراز و زرقان 1397-98های کشاورزی سال . نقشه پراکنش انواع کاربری9شکل 
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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 حوزهای در مدیریت کارآمد بخش کشاورزی و در عرصهرورت ویژهیابی به این هدف که از ضبرای دست

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

ها در دههای استفاده از این دابرداری 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 یافتهدستور کار قرار داشت و مهم

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

اند ی خود وارد کردهه باند سبز را نیز در معادلهک 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 سری. امکان جداسازی زمینبودند

 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 

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

 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 سالکند که کار به روزرسانی الیهفراهم می نوشته شد و این امکان را

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 قیاس و از هر درجهی بزرگ یا کوچک متوان 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 اجرایی را به خوبی خواهد داشت. به ویژه با توجه به برنامه-یلیتا مقیاس تفض

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

های تولیدی این تحقیق دلها استفاده نمود و در آینده نیز در بررسی روند تغییر مساحت آنها از ماین 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 Shiraz&Zarghan counties which consisted of 5 regional 

agricultural authorities (Markaz Khadamat Jahad-e-Keshavarzi) and separated to 

34 number of managerial parcels, there are 147139 ha of cropland fields with 

55491 ha of active irrigated and 45213 ha of unplanted farms and 46435 ha of 

rainfed agriculture. The extent of orchards is 28988 ha which is divided to  21561 

ha of irrigated and 7427 ha of rainfed orchards. 
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 پیوست: جدول سطح زیر کشت اراضی کشاورزی شهرستانهای فارس

 نام شهرستان ردیف
کاربری زراعت 

 آبی فعال)هکتار(

کاربری زراعت آبی 

 نکاشت)هکتار(

کاربری زراعت 

 )هکتار(دیم

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

 30043 0 3823 0 19971 6249 سرچهان  15

 39260 609 5532 4863 26280 1976 سروستان 16

612717 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

 46213 0 16638 12378 9682 7515 قیروکارزین 21

 81591 4233 13047 40568 6491 17252 کازرون و کوه چنار 22

126 12609 11508 کوار 23  8172 486 33036 

 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 مرودشت 27

 78034 10254 2938 26644 24533 13665 ممسنی 28

91914 14261 7658 مهر 29  1140 523 38501 

 47982 9220 31275 0 3300 4187 نی ریز و بختگان 30

 2019303 208303 225856 398494 758953 427697 کل استان 31

 




