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در تهیه نقشه الگوي کشت غالب  OLIهاي سنجنده چندطیفی بررسی قابلیت سري زمانی داده

 گام (مطالعه موردي: شهرستان چادگان)بهبه روش گام

  

  3حمید قیومی محمدي و 2سعید پورمنافی، 2علیرضا سفیانیان، *2و1وحید راهداري

  

  )23/5/1396 رش:یخ پذی؛ تار 29/7/1395 افت:یخ دری(تار 

  

 

  دهیچک

براورد سطح زیر کشت محصوالت براي مدیریت عرضه تولیدات کشاورزي ضروري است. هدف این تحقیق، تهیه نقشه سطح زیـر کشـت   

ماهواره لندسـت هشـت،    OLIشهرستان چادگان با استفاده از سري زمانی تصاویر سنجنده  1394محصوالت عمده، در بهار و تابستان سال 

تهیه  NDVIاراضی کشاورزي دیم براي تصویر بهار در شاخص  ايهاي حاشیهبا تعیین آستانه پایین در پیکسل است. نقشه اراضی زیر کشت

زمینی، ذرت ی زیر کشت سیبفصل بهار و تابستان تهیه شدند. همچنین اراض NDVIشد. اراضی زیر کشت گندم و یونجه از تفریق مقادیر 

گام تهیه شد. نقشه نهایی الگـوي کشـت   بهصورت گامروي تصویر تابستان به FISHERارت شده بندي نظ، با استفاده از روش طبقههاو باغ

مرحله تهیه شد. براي بررسی دقت نقشه تولیدي ضریب کاپا و بهغالب منطقه با تلفیق نقشه کشت بهار و تابستان و به روش ترکیبی و مرحله

د، نقشه تهیه شده در سایر معیارهاي ارزیابی دقت نقشه، داراي مقادیر قابل قبول بود محاسبه شد. نتایج نشان دا 92/0و  9/0دقت کلی برابر 

گام در تفکیک محصوالت کشاورزي با رفتـار طیفـی مشـابه    بههمراه روش گامبه OLIسنجنده  هايدهنده قابلیت سري زمانی دادهکه نشان

  .است

  

  

 بندي ترکیبی، رفتار طیفی، طبقهNDVI، شاخص OLIاراضی زیر کشت، سنجنده  :يدیکل يهاواژه

  

  

  

  

  

  دانشگاه زابلالمللی هامون، ، پژوهشکده تاالب بینهاي طبیعیگروه اکوسیستم. 1

  گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان. 2

  بخش تحقیقات آب و خاك، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان اصفهان. 3
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  مقدمه

ریزي و تخمین سطح زیر کشت محصوالت کشاورزي در برنامه

ها بسیار اهمیـت دارد. براوردهـاي سـنتی از سـطح     گیريتصمیم

بر و پرهزینه بوده و در مقیاس زیر کشت محصوالت بسیار زمان

نجش از دور بـا تعیـین   هاي سداده ، لیکنستیوسیع قابل اجرا ن

نوع و سطح زیر کشت هر یک از محصوالت، اطالعات خـوبی  

  ). 16و  1دهد (گیران این بخش، قرار میرا در اختیار تصمیم

هاي مختلف با کاربرد مطالعات منابع طبیعـی  امروزه سنجنده

در حـال   ،ي بـه فضـا پرتـاب شـده    هاروي ماهوارهو کشاورزي 

). سـنجنده  2ز سطح زمین هستند (فعالیت و برداشت اطالعات ا

OLI )Operational Land Imager(     کـه روي مـاهواره لندسـت

هـاي بـاالیی در مطالعـات    هشت قـرار گرفتـه اسـت از قابلیـت    

خصوص مطالعات پوشش گیاهی برخـوردار اسـت   مختلف و به

  ). این سنجنده بـا دارا بـودن قـدرت تفکیـک رادیومتریـک     18(

bit 16 وضوعی دقیق از توانایی بیشـتري در  هاي مدر تهیه نقشه

مقایسه با سایر سنجنده پرکـاربرد در تحقیقـات منـابع طبیعـی و     

، 4کشاورزي با قدرت تفکیک مکانی متوسط برخـوردار اسـت (  

   ).18و  16،  15، 10، 9

هــاي موضــوعی نقشــه ،ايبنــدي تصــاویر مــاهوارهاز طبقــه

گی توزیـع  دهنده کمیت، کیفیت و چگونآید که نشاندست میبه

بـراي تهیـه نقشـه از    ). 14هاي مختلف سطح زمین است (پدیده

هایی ماننـد نظـارت نشـده، نظـارت شـده و      سطح زمین، روش

اي مـورد اسـتفاده   بندي تصاویر ماهوارهروش ترکیبی براي طبقه

ریـزي  گیرند که متناسب بـا هـدف و مقیـاس مطالعـه، طـرح     می

اي، امکان تلفیـق  اهوارهبندي ترکیبی تصاویر مشوند. در طبقهمی

  ).6و  3( شودبندي، فراهم میهاي مختلف طبقهروش

ــاهواره شــاخص ــه شــده از تصــاویر م ــاهی تهی ــاي گی   اي ه

ــتند.    ــم هس ــیار مه ــتم، بس ــک اکوسیس ــی ی ــراي بررس ــی ب    یک

ــاخص  ــاي ش ــوط    از کاربرده ــات مرب ــاهی در مطالع ــاي گی   ه

ــین الگــوي کشــت، ســالمت    ــد تعی ــه بخــش کشــاورزي مانن   ب

هـاي  در میـان بسـیاري شـاخص    ).16و  2صول و ... است (مح

ــه شــده از داده  ــاهی تهی ــاهوارهگی ــاي م ــاهیه   اي شــاخص گی

NDVI )Normalized  Difference  Vegetation  Index از (

ــاهی و    ــف پوشــش گی ــات مختل ــا در مطالع ــاربردترین آنه پرک

، 6، 5خصوص مطالعات مربوط به بخـش کشـاورزي اسـت (   به

ــاران ( 16و  15، 12، 11، 10 ــی و همک ــگ  7). ک ــا و برین )، پین

ــراکنش 19)، واســتفلت و همکــارن (14( ــه نقشــه پ ــراي تهی ) ب

 NDVIاي و شـاخص  هاي ماهوارهمحصوالت کشاورزي از داده

  .استفاده کردند

هـاي سـنجنده   هاي دادههدف این تحقیق، استفاده از قابلیت

OLI هـاي پـردازش تصـویر متناسـب در راسـتاي بـه      و تکنیک 

  بندي محصوالت کشاورزي است.  حداقل رساندن خطا در طبقه

  

 ها مواد و روش

  توصیف منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه شهرستان چادگان در قسـمت غربـی اسـتان    

 51درجـه و   50تـا  دقیقـه   13درجـه و   50طـول  اصفهان و در 

درجه و  32تا  دقیقه 32درجـه و  32و عرض دقیقه طول شرقی 

). ایـن منطقـه داراي   1قه شمالی قرار گرفته است (شکل دقی 58

دشـت و بـا اقلـیم منطقـه      ،مناطق کوهستانی مرتفع، تپـه مـاهور  

اي است. بیشترین محصوالت کشاورزي آبی این منطقـه  مدیترانه

محصوالت باغی و اراضی دیـم   ،زمینیشامل گندم، یونجه، سیب

  با کشت غالب گندم است. 

  

  ههاي مورد استفادداده

 OLIهاي سنجنده منظور دستیابی به اهداف این تحقیق از دادهبه

، نقشـه  1394مربوط به اواسط خـرداد و نیمـه دوم مـرداد سـال     

متـر،   30با دقـت   ،و مدل رقومی ارتفاعی 50000/1توپوگرافی 

  استفاده شد. 

  

  برداري میدانینمونه

 هـاي کشـاورزي و تهیـه منـاطق    براي تعیین نوع کشت در زمین

 اي در خـرداد و مـرداد  بندي تصاویر مـاهواره لیمی براي طبقهتع
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  مطالعه در کشور و استان اصفهانمورد . موقعیت منطقه 1شکل 

  

  . دوره رویشی هر یک از گیاهان کشت شده در منطقه چادگان 1جدول 

  زمان کاشت و برداشت  نوع کشت  کد

  تاج پوشش در نیمه اول خرداد و برداشت در تیر ماهماه، حداکثر زمان کشت در اواسط مهر  گندم آبی و دیم  1

  زمان کشت در اواخر خرداد، حداکثر تاج پوشش در نیمه دوم مرداد و برداشت در مهر  ذرت  2

  زمان کشت در اواخر شهریور، حداکثر تاج پوشش در خرداد تا شهریور  یونجه  3

  نیمه دوم مرداد و برداشت در مهرزمان کشت در اواخر خرداد، حداکثر تاج پوشش در   زمینیسیب  4

  دهی در اوایل اردیبهشت و خزان در نیمه دوم مهرزمان برگ  هاباغ  5

  

ــانی برداشــت تصــاویر  هــم 1394ســال  ــا محــدوده زم ــان ب زم

نقطه، در مرکز هر  70اي، با مراجعه به منطقه در حداقل ماهواره

تعیین موقعیت جغرافیایی آن  GPSزمین کشاورزي با استفاده از 

و وضعیت اراضی مجـاور از نظـر وضـعیت کشـت و مسـاحت      

زمین یادداشت شد. در این مرحله پس از تعیـین کشـت غالـب    

زمینـی و  منطقه شامل گندم آبی، گندم دیم، یونجه، ذرت، سـیب 

یک از محصـوالت عمـده   ، زمان دقیق کشت و برداشت هرهاباغ

ن بـا  همچنـی  ،)1با مصاحبه با کشـاورزان تعیـین شـد (جـدول     

، هـا پالت در مناطق دور از جـاده  90حضور در منطقه در تعداد 

ها که داراي درصد تاج پوشش گیـاهی  مناطق مسکونی و آبراهه

همگن بودند، اطالعات درصد تاج پوشش گیاهی در هر پـالت  

 4×3ثر ؤها به روش حداقل مساحت مـ برداشت شد. ابعاد پالت

  مکـانی سـنجنده   متر تعیین شـد. بـا توجـه بـه قـدرت تفکیـک       

متر) در هر منطقه همگن از نظر درصد تاج پوشش، تعـداد   30(

  برداري شد. پنج پالت نمونه

براي ارزیابی دقت و صحت نقشـه اراضـی زیـر کشـت، در     

ــداد  ــوع از تع ــه از  25مجم ــده از   70نمون ــت ش ــه برداش نمون

کـه در   محصوالت مختلف کشاورزي مورد نظر و اراضی دیـم، 

  ه بودند، استفاده شد.  استفاده قرار نگرفتیه نقشه مورد ته

  

  اي پردازش تصاویر ماهوارهپیش

تصحیح رادیومتریک با اسـتفاده از اطالعـات همـراه تصـویر در     

انجـام شـد. تصـحیح اتمسـفریک روي      ENVIافـزار  محیط نرم

  انجام شد.  FLAASHتصاویر با استفاده از روش 

  

  اي پردازش تصاویر ماهواره

با استفاده از باندهاي پنج، چهار و دو سـنجنده   کاذب تصاویر رنگی

OLI هاي (ترتیب براي تفنگبهGun(   .قرمز، سبز و آبی استفاده شد  
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از  ،براي تهیه نقشه اراضـی زیـر کشـت و نـوع محصـوالت     

استفاده شد. این شـاخص بـا اسـتفاده از     NDVIشاخص گیاهی 

)، تهیـه  1( باندهاي شماره چهار و پنج هر تصویر براساس رابطه

 .شد

]1[  
NIR RED

NDVI
NIR RED





  

هاي برداشت شـده  با اعمال رگرسیون ساده خطی بین نمونه

عنـوان متغییـر وابسـته و مقـادیر     از درصد تاج پوشش گیاهی به

عنوان متغییر مستقل، مدل درصد متناظر آن در شاخص گیاهی به

بـه  تهیه شد. بـا توجـه    NDVIتاج پوشش گیاهی براي شاخص 

و شـرایط   اینکه هـر دو تصـویر مربـوط بـه یـک سـنجنده بـود       

اتمسفر، از نظر ابر مشابه هـم بـود، از ایـن مـدل بـراي تصـویر       

مردادماه نیز استفاده شد. براي تهیه نقشه اراضی زیـر کشـت در   

تصویر مربوط به خرداد، حدود پایین درصد تاج پوشش گیـاهی  

 50تـراکم برابـر   و کم عنوان مرز گیاهان متراکمدر اراضی دیم به

با استفاده از  NDVIدرصد تعیین و مقدار عددي آن در شاخص 

مدل درصد تاج پوشش گیـاهی، تعیـین شـد. سـپس بـا اعمـال       

بندي مجدد بر روي ایـن شـاخص، نقشـه منـاطق بـا تـاج       طبقه

 پوشش گیاهی متراکم تهیه شد. 

براي تفکیک مراتع متـراکم از اراضـی کشـاورزي، موقعیـت     

کشت دیم و آبی بر روي تصویر مـدل رقـومی تعیـین و    اراضی 

عنوان حد باالیی کشاورزي در منطقه در نظر درصد به 30شیب 

گرفته شد. لذا با استفاده از مدل رقومی ارتفـاعی منطقـه، نقشـه    

درصد و کمتر از آن، تهیه و با ضرب  30اراضی با شیب بیش از 

اي منطقه ر ماهوارهاي، این مناطق از تصویآن در تصاویر ماهواره

هاي گیـاهی مرتعـی در شـیب    حذف شد. به این ترتیب پوشش

  از تصاویر حذف شدند. ،درصد 30بیش از 

له قبـل،  دست آمده در مرحاي بهبا استفاده از تصویر ماهواره

، مزارع گنـدم دیـم و آبـی و مراتـع     هايهاي تعلیمی از باغفایل

 Idrisiافـزار  گـون بـه نـرم   صورت پلیمتراکم به Terset   معرفـی

بنـدي نظـارت شـده بـه روش     شدند. بـا انجـام پـردازش طبقـه    

FISHER       نقشه اراضی بـاغی و اراضـی دیـم، گنـدم، یونجـه و

  درصد، تهیه شد.  30مراتع متراکم در نواحی با شیب کمتر از 

هـاي مخلـوط محصـوالت کشـاورزي     با توجه به پیکسـل 

منظــور ، بــهFISHERمختلـف در نقشــه تهیــه شـده بــه روش   

تفکیک اراضی زیر کشت یونجه، گندم آبـی و دیـم، باغـات و    

اراضی دیم، مجـدداً مراتـع متـراکم کـه نقشـه آنهـا بـه روش        

FISHER ــه ــل ب ــه قب ــود، از تصــاویر  در مرحل ــده ب دســت آم

مربوط به هر دو زمان حذف شـد. سـپس    NDVIاي و ماهواره

 NDVIمانده مربوط به خردادماه از تصویر باقی NDVIتصویر 

هـاي  مربوط به مردادماه کسر شد. به این ترتیب موقعیت زمین

زیر کشت گندم آبی و دیم که در اواسط تیـر، برداشـت شـده    

بندي مجدد در یـک طبقـه تهیـه شـد. در     بودند با اعمال طبقه

اي بدون مراتـع متـراکم   مرحله بعد این الیه در تصویر ماهواره

ندم تهیه شد کـه  ضرب و تصویر اراضی دیم و آبی با کشت گ

ایـن دو  ، FISHERبندي نظارت شـده بـه روش   با اعمال طبقه

الیه نیز تهیه شدند. براي تفکیک اراضی زیر کشـت یونجـه و   

باغ که در تابستان نیز داراي برگ بودند ابتدا اراضی زیر کشت 

اي خــرداد حــذف و پــس از تهیــه گنــدم از تصــویر مــاهواره

بندي نظـارت شـده بـه روش    هاي تعلیمی و با انجام طبقهفایل

FISHERنیز از یکدیگر تفکیک شد.  ها، یونجه و باغ  

زمینی و ذرت، ابتـدا  براي تهیه نقشه اراضی زیر کشت سیب

اراضی گندم آبی و دیـم برداشـت شـده، یونجـه، بـاغ و مراتـع       

متراکم مربوط به خرداد که در مرحله قبل نقشه آنهـا تهیـه شـده    

ماه مربوط مرداد NDVIبولین، از تصویر بود، با استفاده از منطق 

دسـت آمـده   به کل اراضی کشاورزي، کسر شد. سپس تصویر به

زمینی بـود در تصـویر   که شامل اراضی زیر کشت ذرت و سیب

اي مردادمــاه ضــرب شــد. مجــدداً بــا توجــه بــه       مــاهواره

هاي میدانی انجام شده، مناطق تعلیمی روي تصویر بردارينمونه

نظـارت شـده   بندي هیه و با استفاده از روش طبقهدست آمده تبه

FISHERزمینی و ذرت از یکـدیگر تفکیـک   ، نقشه مزارع سیب

شدند. ارزیابی دقت و صحت نقشه تهیه شده بـا انجـام بازدیـد    

برداري قبلـی کـه در تهیـه نقشـه     مجدد و استفاده از نتایج نمونه

 ي نقشـه مورد استفاده قرار نگرفته بودند انجام و مـاتریس خطـا  

 تهیه و شاخص کاپا، صحت کلی، دقت کاربر، دقت تولید کننده،
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  درصد 30. پوشش گیاهی منطقه قبل اعمال شیب 2شکل 

  

 

  درصد 30 بیاعمال ش بعد ازمنطقه  یاهیپوشش گ .3شکل 

  

  خطاي کومسیون و اومسیون محاسبه شد.

  

   نتایج

قـدار  با اعمال رگرسیون ساده خطی بین مقـادیر هـر پـالت و م   

متناظر آن در شاخص گیاهی، مـدل درصـد تـاج پـوش گیـاهی      

  ، تهیه شد.)2(براساس رابطه 

]2[  Y    / X    /      R     /  2179 3 24 89 0 86  

، نقشه مناطق با پوشـش گیـاهی بیشـتر و    )2(با استفاده از رابطه 

)، مربوط به نقشه پوشـش  2درصد تهیه شد. شکل ( 50کمتر از 

اسـت. در ایـن شـکل،    درصـد در دو تـاریخ    50گیاهی بیش از 

هاي مخلـوط  صورت پیکسلمراتع متراکم و اراضی کشاورزي به

)، مراتع متراکم تفکیک شده از 3اند. شکل (با هم نشان داده شده

 درصـد در  30اراضی کشاورزي پس از اعمال محدودیت شیب 

  دهد. را نشان می 1394 و مردادماه خرداد

اي، نقشه الگوي کشـت  رهپس از حذف مراتع متراکم از تصاویر ماهوا

بندي نظارت شده و سري زمـانی  غالب منطقه با استفاده از روش طبقه

یونجه، گندمزارها، اراضـی  در شش طبقه مزارع  OLIتصاویر سنجنده 

)، نقشـه تهیـه شـده    4ها تهیه شد. شکل (زمینی، ذرت و باغدیم، سیب

، )2و جـدول (  1393- 1394الگوي کشت غالب در سال کشـاورزي  

یـک از محصـوالت کشـاورزي در    هاي زیر کشت هـر مساحت زمین

  دهد.    حوزه شهرستان چادگان استان اصفهان را نشان می

پس از تهیه نقشه الگوي کشت و براي بررسی دقـت نقشـه  

 اراضی کشاورزي و متراکم
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  1394. نقشه الگوي کشت غالب شهرستان چادگان در بهار و تابستان 4شکل 

  

  1393-94ده در منطقه چادگان در سال کشاورزي . مساحت هر یک از محصوالت کشت ش2جدول 

    مزارع یونجه  گندم آبی  اراضی دیم  زمینیمزارع سیب  مزارع ذرت  باغ

  مساحت به هکتار  2438  12734  9197  2231  948  576

  

دهنـده  )، نشـان 3مـاتریس خطـا تهیـه شـد. جـدول (      ،تهیه شده

  هاي محاسبه شده براي ارزیابی نقشه تهیه شده است. شاخص

  

  بحث 

دسـت آمـده از دوره   در این مطالعه، بـا توجـه بـه اطالعـات بـه     

رویشــی هــر یــک از محصــوالت کشــاورزي و فنولــوژي آنهــا 

هاي مورد نظر و بـدون ابـر بودنـد    تصاویري که نزدیک به زمان

انتخاب شد تـا بـا داشـتن حـداکثر جـذب و بازتـابش گیـاه در        

فـاوت  باندهاي مختلف سنجنده، امکـان تفکیـک محصـوالت مت   

) 2)، راهداري و همکاران (1د. خداکرمی و سفیانیان (شوفراهم 

) در مطالعـات خـود در   7) و کی و همکاران (8لو و همکاران (

مورد تهیه نقشه اراضـی کشـاورزي بـا توجـه بـه دوره رویشـی       

گیاهـان از تصـاویر مربـوط بـه فصـل بهـار و تابسـتان اســتفاده        

هاي برداشت شده ین نمونهاند. در این تحقیق، براي ایجاد بکرده

بـود کـه در    ايگونهبرداري میدانی بهاي، نمونهو تصاویر ماهواره

اطالعات منطقه وسیعی که چند پیکسـل   ،برداريهر محل نمونه

  برداشت شود.   ،گرفتسنجنده را دربر می

ــه  ــتفاده در طبق ــورد اس ــاهواره روش م ــدي تصــاویر م اي بن

هدف یک تحقیـق بسـتگی   بر خصوصیات سطح زمین، به عالوه

صـورت  ). در این مطالعـه اسـتفاده از روش ترکیبـی بـه    5دارد (

با قدرت تفکیـک   OLIگام و سري زمانی تصاویر سنجنده بهگام

رادیومتریک نسبی باال، این امکان را فراهم کرد تا بـا اسـتفاده از   

خصوصیات فنولوژي هر نوع محصول، اقدام به تفکیک آنها کرد 

دلیل شباهت بازتابش انـواع مختلـف   یی را که بههاو محدودیت

کـه پـس از   طـوري پوشش گیاهی وجود داشت، کـاهش داد. بـه  

با وجود کاه بـر روي زمـین     NDVIبرداشت محصوالت، مقدار 

) در 5کنـد. کانتاکومـار و نیالمسـیتی (   به شدت کاهش پیدا مـی 

منظور تهیه نقشه کاربري اراضی از روش ترکیبـی  مطالعه خود به

 هـاي مختلــف اسـتفاده کردنـد و بیـان کردنـد بـا ترکیـب روش      

 هـاي مـورد  توانستند بر مشکل شباهت رفتارهاي طیفـی پدیـده  



  ...در تهیه نقشه الگوي OLIهاي سنجنده چندطیفی بررسی قابلیت سري زمانی داده

  

77  

  در شهرستان چادگان 1394. ماتریس خطاي تهیه شده مربوط به الگوي کشت غالب سال 3جدول 

  خطاي کمسیون  دقت کاربر  تعداد کل  باغ  ذرت  زمینیسیب  گندم دیم  گندم آبی  یونجه  

  09/0  91/0  1427  44  0  0  1  88  1294  یونجه

  06/0  94/0  2431  20  0  0  37  2295  79  آبی گندم

  11/0  89/0  2164  0  0  0  1937  227  0  دیم گندم

  07/0  93/0  988  44  25  919  0  0  0  زمینیسیب

  09/0  91/0  549  3  499  47  0  0  0  ذرت

  09/0  91/0  621  564  0  0  0  0  57  باغ

    8180  675  524  976  1976  2610  1430  تعداد کل

     83/0  95/0  94/0  98/0  88/0  90/0  دقت تولید کننده

     16/0  05/0  05/0  02/0  12/0  10/0  خطاي اومسیون

          90/0  ضریب کاپا

          92/0  دقت کلی

  

  مطالعه غلبه کرده و نقشه مناسبی تهیه کنند.

هـا  از پدیدهیک در این مطالعه، براي بررسی رفتارهاي طیفی هر

هـاي مـورد   ، نمودار طیفی پدیـده OLIدر باندهاي مختلف سنجنده 

)، نمودار رفتار طیفـی در  5مطالعه در هر تصویر بررسی شد. شکل (

مـربط بـه تصـویر خـرداد را      OLIباندهاي مورد استفاده از سنجنده 

زارهاي بـا کشـت   زارها با گندمدهد. در این نمودار، یونجهنشان می

زارهـاي آبـی بـا دیـم، داراي الگـوي بازتابشـی تقریبـاً        مآبی و گند

) 14پینـا و برینینـگ (   )6( نیالمسـیتی  و اي هستند. کانتاکومـار مشابه

هـاي  پوشـش  و کـاربري  از برخـی  اخـتالط  دلیـل  بررسی منظوربه

 سـنجنده  بانـدهاي  در مطالعـه  موردهاي پدیده طیفی نمودار اراضی،

 از ،آن بـه  توجـه  بـا  و کـرده  رسـم  یکدیگر کنار در را استفاده مورد

  کردند.ها پدیده ،تفکیک براي متناسب روش

دهد بیشترین خطا بررسی ماتریس خطاي تهیه شده نشان می

هاي متراکم زارهاي دیم و نسبت دادن پیکسلدر تهیه نقشه گندم

زارهاي آبی است کـه باعـث شـده بنـابراین     این اراضی به گندم

همچنین بـا توجـه بـه زمـان کشـت       تفکیک دقیق آنها را نباشد.

مشــابه ایــن اراضــی، امکــان اســتفاده از ســري زمــانی تصــاویر 

ــاهواره ــا،   م ــاتریس خط ــر در م ــود. از طــرف دیگ ــراهم نب اي ف

اند به نسبت زارهایی آبی که به اراضی دیم نسبت داده شدهگندم

دلیل متراکم بودن اغلب اراضی زیر کشت گنـدم  کمتر بوده که به

دهد با توجه به خصوصـیات ایـن دو   ت و نشان میدر منطقه اس

نوع کشت و تـراکم آنهـا، نسـبت دادن اراضـی دیـم و آبـی بـه        

سویه اسـت کـه در آن اراضـی دیـم     اي یکیکدیگر داراي رابطه

شوند. بررسی مـاتریس  زارهاي آبی نسبت داده میبیشتر به گندم

هـاي بیشـتري از اراضـی دیـم بـه      دهد پیکسلخطا نیز نشان می

و این در حالی  است اشتباه به محصوالت دیگر نسبت داده شده

هاي کمتري از کشت دیم به سـایر محصـوالت   است که پیکسل

که باعث شده در این نوع کشت، خطـاي  است نسبت داده شده 

کمسیون باال و خطاي اومسیون کم باشد. هر چند نمودار رفتـار  

آبی با یونجه دهنده این است که گندم )، نشان5طیفی در شکل (

داراي رفتار طیفی نسبتا مشابهی هسـتند، امـا روش تفکیـک     نیز

این دوالیه از یکدیگر باعث شده تا در مقایسه با تفکیـک گنـدم   

کـه بررسـی   طوريآبی و دیم از دقت بیشتري برخوردار باشد. به

هاي برداشت شده براي تهیه دهد، در نمونه)، نشان می3جدول (

 زارهاپیکسل از یونجه 79ندي تصویر، تنها بماتریس خطاي طبقه

هاي میدانی نشـان داد،  اند. بررسیزارها نسبت داده شدهبه گندم
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  . نمودار رفتار طیفی هر اراضی زیر کشت گیاهان مختلف در منطقه چادگان5شکل 

  

دالیلی مانند تـأثیر  زارها بهاشتباه نسبت داده شدن گندم و یونجه

و یونجـه مجـاور هـم روي یکـدیگر و نیـز       بازتاب مزارع گندم

برداشت محصول برخی از مزارع یونجـه در زمـان تصـویر دوم    

را در ایـن زمـان مشـابه     NDVI(مرداد) است که مقدار شاخص 

کاهش داده است. این درحالی است  ،اراضی گندم برداشت شده

دهنده اختالط بیشتري بین طبقات انواع نشان ،بررسی چشمیکه 

بنــدي اراضــی کشــاورزي بــه روش ونجــه در طبقــهگنــدم بــا ی

FISHER  در مراحل ابتدایی تحقیق بود. همچنین بررسی بصري

هاي ابتدایی بر روي تصویر مرداد نشان داد با اسـتفاده  بنديطبقه

امکـان تفکیـک مناسـب     ،بندي تصویرهاي معمول طبقهاز روش

ــزارع یونجــهذرت و ســیب ــی از م ــود. حــذف  ،زمین مقــدور نب

زارها و درختان از تصویر مرداد باعث شد تا دقـت نقشـه   نجهیو

  زمینی و ذرت افزایش پیدا کند. پراکنش مزارع سیب

  

 گیرينتیجه

در این مطالعه براي تهیه نقشه دقیق الگوي کشت غالب منطقـه،  

مرحلـه  بـه اي و پـردازش مرحلـه  از سري زمانی تصاویر ماهواره

ت فراهم شد. بررسی نتایج تصاویر، امکان تهیه نقشه الگوي کش

و  90/0ماتریس خطاي محاسبه شده با ضریب کاپا و دقت کلی 

  هاي تهیه شده است.دهنده دقت قابل قبول نقشهنشان 92/0
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Abstract 

Determining the cultivation crops area is important for properly supplying crops. The aim of this study was mapping the 
cultivation area crops in Chadian city for spring and summer during 2015 by using the time series data of the Landsat 8 
satellite of OLI imagery. At first, the under cultivation area was determined by setting a low threshold in the marginal 
pixels of the agricultural rain fed in the spring image NDVI index. The area cultivated with wheat and alfalfa was 
prepared by subtracting spring and summer NDVI values. Cultivation maps, which were cultivated with potatoes, corn 
and orchards, were prepared using the supervised classification with the FISHER method in a step by step manner. 
Spring and summer cultivation maps were combined; finally, the major cultivation crops maps were produced by the 
hybrid classification method. Map accuracy assessment was done by producing error matrix and calculating kappa 
coefficient, total accuracy, commission and omission error, producer, and use accuracy; in all indices, they had an 
acceptable value, showing the capability of OLI and the used methods in separating each cultivation. 
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