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  برآورد سطح اراضی کشاورزي استان مازندران با استفاده از 
  )GIS( و سیستم اطالعات جغرافیایی )RS( سنجش از دور

  
  و رضا قربانی، مهرداد نیکوي رضا طاطیان، محمدمحمد کلته ، امانوحید غالمی: انپژوهشگر

  MAI-91026 طرح:کد 
  

 چکیده
ریزي در زمینه  ها براي مدیریت و برنامه يآگاهی از سطح اراضی کشاورزي استان و سایر کاربر

و  اطالعات دقیقی از میزان اراضی شالیزاري ضروري است. متاسفانه، و تعیین نیازهاي آبیمنابع آب 
) RS( هاي سنجش از دور ي قابلیتگیررکا هاز طرفی، با بباشد.  در دسترس نمیمازندران  استان باغات

، تهیه نقشه کاربري اراضی میدانیاستفاده از کنترل  مچنینه ) وGIS( و سیستم اطالعات جغرافیایی
 اراضی کشاورزي استان مازندران (شالیزار ،حاضر در تحقیق باشد. پذیر می رقومی دقیق و بهنگام امکان

ر یاوصو تکنیک تفسیر بصري ت +ETMده تصویر شبندي نظارت  هاي طبقه باغ) با استفاده از تکنیک و
تعیین گشت.  هاي کشاورزي مختلف کاربري) بررسی و سطح Quickbirdیک باال (با قدرت تفک
و زمان  تفسیر بصري تصاویر با قدرت تفکیک باال با صرف هزینهکه نشان داد تحقیق مقایسه نتایج 

. همچنین، با توجه به نماید میهایی با دقت باال ارائه  نقشه ،خودکار بندي قابل مقایسه با تکنیک طبقهغیر
روش تفسیر بصري در صورت استفاده از  کارگیري ه، بد کاربري اراضی در شمال کشورتغییرات شدی

دقت باالیی را تضمین خواهد  )ها و زمان مطالعات هنتوجه هزی ضمن افزایش قابل(تصویر مناسب 
شهر، بابل، آمل، نور،  بر اساس نتایج مطالعات به تفکیک در سطح امورات بهشهر، ساري، قائم نمود.

، 12944، 52600، 50770، 43165، 44977، 28700 ترتیب به سطح اراضی شالیزاري ،تنکابن چالوس و
مازندران براي اراضی  در نهایت، سطح اراضی کشاورزي استانهکتار برآورد گردید.  13500و  6696

   هکتار برآورد گشت. هزار 106و  253 به ترتیب شالیزاري و باغات
  
   بندي خودکار طبقهتفسیر بصري، باغ،  اراضی شالیزاري، :ها ید واژهکل
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  مقدمه
ریـزي در زمینـه    ها براي مدیریت و برنامـه  آگاهی از سطح اراضی کشاورزي استان و سایر کاربري

منابع آب ضروري است. متاسفانه اطالعات دقیقی از میزان اراضی شالیزاري استان بـراي بـرآورد نیـاز    
ـ    ترس نمـی آبی هر امور آب یا شهرسـتان و بخـش در دسـ    اویر مناسـب و  کـارگیري تصـ   هباشـد. بـا ب

) و استفاده از کنترل صحرایی، GIS2( ) و سیستم اطالعات جغرافیاییRS1( هاي سنجش از دور قابلیت
هاي سنجش از  از تکنیک ،باشد. همچنین پذیر می تهیه نقشه کاربري اراضی رقومی دقیق و بهنگام امکان

هاي دقیق  هاي توزیع آب، تهیه نقشه ها، نهرها و شبکه ظیر آببنداندور براي مطالعات منابع آب سطحی ن
تـوان اسـتفاده    اي مـی  هاي ممنوعه روي تصـاویر مـاهواره   ها و تعیین مرز دقیق دشت ها و آببندان از نهر

هـا ماننـد مطالعـات مهندسـی      صورت رقـومی در سـایر بخـش    هنمود. از طرفی نقشه کاربري اراضی ب
ان بـه بـرآورد خسـارات سـیالب،     تـو  توجهی خواهند داشت. براي نمونه مـی  قابلرودخانه نیز کاربرد 

ه بـه نیـاز   بندي سیالب، بیمه سیالب و ارائه حریم بستر روي تصاویر اشاره نمود. بنابراین با توجـ  پهنه
هاي سنجش از دور نسبت به تهیه نقشه کـاربري   ها و داده کارگیري تکنیک هبا باستان جاي آن دارد که 

 )RS( سـنجش از دور  ،امـروزه  اقـدام گـردد.   مازنـدران  ضی با قدرت تفکیک مناسب براي و استانارا
هاي مختلف علوم طبیعی شده است. مطالعات فراوانی در نقـاط   موجب تحوالت چشمگیري در شاخه

برداري و پیمـایش سـطح یـک     اي صورت گرفته است. نقشه هاي ماهواره مختلف دنیا با استفاده از داده
اي،  مـاهواره  گیري تصـاویر کار طوالنی دارد، اما امروزه با بهقه کاري هزینه بر و نیاز به طرف زمانی منط

در ایـن  شـوند.   ها در زمانی کوتاه تهیه می هاي کاربري اراضی و سایر نقشه هاي مختلف نقشه با تکنیک
شـه کـاربري اراضـی در    براي تهیه نق +ETMاي  هواره) از تصویر ما1384( نعمه و همکاران بنیراستا، 

تغییـرات کـاربري و پوشـش زمـین را بـا      )، 1381( غرب شهرستان ارومیه استفاده نمودند. عبدالحمید
 بررسی نمـود  ) در استان گلستانGIS( جغرافیاییاطالعات  سیستمو  )RS( استفاده از سنجش از دور

گ و ) و وي چنـ 1976. اندرسـون و همکـاران (  هـاي مـذکور داشـت    که نتایج داللت بر کارایی روش
ش و کـاربري اراضـی اقـدام    کارگیري سنجش از دور به بررسی تغییرات پوشـ  ه، با ب)2002همکاران (

. تـوتین  تهیه کردنـد هاي رقومی سطح  از مدل را )، شبکه هیدروگرافی2001توکر و همکاران (نمودند. 
زوج اسـتریو مـاهواره    یر)، از تصـو 1996( ) و توکوناگا و همکـاران 2003)، زولینگر (2002 و 2001(

                                                
1- Remote Sensing 
2- Geographic Information System 
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ASTER ) 1مدل ارتفاعی رقومیDEM( .تولید نمودند ) صحت و 2003همچنین هیرامو و همکاران ،(
را کنتـرل و ارزیـابی نمودنـد. بـین فـورد و       ASTERدقت مدل ارتفاعی رقومی ایجـاد شـده از داده   

ش گیـاهی در آمریکـا   هاي سنجش از دور در مطالعات پوشـ  )، به بررسی کارایی داده2001مکاران (ه
بعدي  سازي مدل سه اي براي شبیه )، از تصاویر ماهواره1996) و گیلز و دیگري (2003پرداختند. انیلو (

توجـه سـنجش    هاي قابل همه تحقیقات مذکور داللت بر قابلیتشان استفاده نمودند.  سطح مورد مطالعه
هـاي مختلـف    ارایی تکنیـک رسـی کـ  تحقیق حاضر بـا هـدف بر  اند.  از دور در مطالعات محیطی داشته

دقیـق سـطوح   منظـور بـرآورد    هاي سیستم اطالعات جغرافیایی بـه  کارگیري قابلیت هسنجش از دور و ب
  رزي در سطح استان مازندران انجام پذیرفته است.اراضی کشاو

  
  ها مواد و روش

ن استان از شمال بـه  هاي شمالی البرز و در جنوب دریاي خزر قراردارد. ای استان مازندران در دامنه
هـاي سـمنان و    دریاي خزر، از شرق به استان گلستان و از غرب به استان گیالن و از جنوب به اسـتان 

و عـرض   10º 54 - ´34 º50´ شـرقی محـدوده طـول   سطح مـورد مطالعـه در    شود. میتهران محدود 
د و بیشـترین تـراکم   باشـ  واقع شده است. مرکز این استان شهرستان ساري می º37تا  º35 47´شمالی 

شهر، بابل و آمل وجود دارد. تغییرات شیب و ارتفاع در سواحل  هاي: ساري، قائم جمعیتی در شهرستان
، ارتفاعـات البـرز   شود، اما در جنوب مناطق مسطح دشتی را شامل می جنوبی خزر اندك بوده و عمدتاً

  شود. میمرکزي را شامل 
  
 GISو  RS تفاده ازبا اس تعیین سطوح اراضی کشاورزي -1

 تفسیر بصري تصاویر با قدرت تفکیک باال -الف

تـرین   براي تعیین کاربري اراضی، در صورت وجود تصاویر با قدرت تفکیک باال، بهتـرین و دقیـق  
براي استفاده بر است.  روش، تفسیر بصري است. این روش در تکنیک ساده، اما بسیار زمان بر و هزینه

نیـروي متخصـص بـومی    قدرت تفکیک باال و تعـداد بـاالي    یاز به تصاویر بااز تکنیک تفسیر بصري ن
  باشد. می

                                                
1- Digital Elevation Model 
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براي برآورد سطح با توجه به هزینه باالي تصاویر با قدرت تفکیک باال از تفسـیر بصـري تصـاویر    
هاي بر اساس تصاویر آن در محـیط سیسـتم اطالعـات جغرافیـایی      کاربري سازي کویک برد و رقومی

سازي و  مرجع در طرح حاضر، مبنا تفسیر بصري تصاویر با قدرت تفکیک باال پس از زمین استفاده شد.
منظور تعیین نوع کاربري، برآورد سطح و در نهایت ارائه نقشه کـاربري اراضـی    تصحیحات هندسی، به

هـاي   ها به تفکیک استان، شهرستان، بخش، مرز امـورات آب و حوضـه   رقومی و برآورد سطح کاربري
که بـا توجـه بـه شـرایط موجـود       ر مورد دقت نقشه کاربري اراضی باید اشاره نماییمدباشد.  میآبریز 
ترین نتایج ممکن حاصل خواهد شد. دقت نقشه حاصله در حد چند متر بسته بـه دقـت تصـویر،     دقیق

در متـدلوژي بسـیار سـاده     روش حاضـر سازي تصویر منطقـه دارد.   مرجع وضوح تصویر و دقت زمین
توجه براي استخراج نقشه کاربري دقیـق بـا    نیاز به پرسنل متبحر و صرف هزینه پرسنلی قابل است، اما

  ها) دارد. هاي زمین (تنوع کاربري در نظر گرفتن تمامی قطعات یا بلوك

 
  بندي خودکار هاي طبقه روش -ب

ویر با قـدرت  نشده با استفاده از تصا شده یا نظارت ها نظارت بندي هاي طبقه ها، تکنیک در این روش
  بندي: هاي خودکار طبقه خی از روشگردد. بر تر استفاده می تفکیک پایین

  )Unsupervised Classificationنشده ( بندي نظارت طبقه -
  )Classification Supervisedشده ( بندي نظارت طبقه -
 )ENDVIهاي پوشش گیاهی ( استفاده از شاخص -

گردد و  شناسایی می ک سري نمونه یا نقاط کنترل زمینیده، یشن شده یا نظارت بندي نظارت در طبقه
هاي  کارگیري یکسري داده هبندي انجام خواهد گرفت. در نهایت با ب صورت خودکار شناسایی و طبقه هب

نتـایج  و  گـردد  بندي نظارت شده، ارزیابی مـی  بندي در روش طبقه ) صحت طبقهGCPSکنترل زمینی (
. گـردد  ارائـه نمـی  صورت بلـوك یـا قطعـات مجـزاي زمـین       هاهد بود و بصورت پهنه خو هبندي ب طبقه

شـده یـا    بنـدي نظـارت   طبقـه  هـاي  روش نخواهـد داشـت.  سازي و یا تدقیق را  بنابراین، قابلیت بهنگام
ـ   نشده یا استفاده از شاخص نظارت خصـوص اراضـی شـالیزاري،     ههاي پوشش گیاهی براي شـمال و ب

یکسان نبوده و بازتاب طیفی شالیزار در قبل کشت  شالیزارهاي استانا، زمان کشت مناسب نیستند. زیر
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 مشابه پهنه آب و در ابتداي کشت مشابه مراتع و در زمان درو، مشابه زراعت دیم و پس از برداشـت و 
هاي خودکـار   شده و روش بندي نظارت بنابراین، استفاده از روش طبقه .باشد شخم شبیه اراضی بایر می

کـاربر  ، اما یک الیه کاربردي و قابل اتکاء براي اهمیت باشدداراي ید براي کار پژوهشی بندي، شا طبقه
نماید. همچنین این روش در سطوح باغات که داراي پوشـش مرتعـی    ارائه نمی یا مخاطب بخش اجرا

از  باشند و یا در اراضی مسکونی ویالیی داراي پوشش و یا درختـان میـوه بسـیار ناکارآمـد اسـت.      می
سازي و  اما نتایج آن دقیق بوده و قابلیت بهنگام ،باشد بر می روش تفسیر بصري، زمان بر و هزینهی، طرف

  تدقیق را دارا است.
 هـاي  کـاربري و  (لندست) صورت گرفته است+ETM  کارگیري تصویر هبا ببخش از مطالعات این 

ت. به جهت وجـود تنـوع   اس تهمورد بررسی قرار گرف زراعت دیم و مرتعجنگلی، اراضی شالیزار، باغ، 
بـا   گـردد. در ایـن راسـتا،    ارائه مـی  عنوان نمونه هشهر ب ه آبخیر کسیلیان در جنوب قائمضوها ح کاربري

هیـه نقشـه کـاربري اراضـی     بـراي ت  +ETM قابلیت تصـویر  1بندي نظارت شده استفاده از تکنیک طبقه
  ، از بانـدهاي  ربري اراضـی حوضـه  در تهیه نقشـه کـا  +ETM  بررسی کارایی تصویر بررسی شد. براي

بنـدي   که انتخاب بانـدهاي مناسـب بـراي طبقـه     )1384نعمه و همکاران،  (بنیگشت استفاده  4و  3، 2
یـک از   ). بـراي هـر  1380 (کیفر، شود بندي و افزایش دقت نتایج حاصله می موجب کاهش زمان طبقه

ـ     موجود در سطح حوضه کسیلیان با عملیات میـدانی و  هاي کاربري وسـیله   هپیمـایش سـطح حوضـه ب
شـده و   بندي نظارت منظور اجراي تکنیک طبقه تعدادي نمونه تعلیمی به GPSیاب جهانی  سیستم مکان

بنـدي در نظـر گرفتـه شـد کـه       همنظور ارزیابی صحت نتایج طبق همچنین تعدادي نقاط کنترل زمینی به
بنـدي   طح مورد مطالعـه در نتـایج طبقـه   هاي تعلیمی، تعداد و وضعیت پراکنش آنها در س ب نمونهانتخا

تکنیک و  +ETM تصویر ENVIافزار  نرم کارگیري هبا ب ،سپس). 1380(کیفر،  باشد گذار می بسیار تاثیر
. در مرحله بعد صحت نتایج بـا اسـتفاده از   ندبندي شد اراضی طبقه هاي شده، کاربري بندي نظارت طبقه

  گشت.نقاط کنترل زمینی هر کاربري ارزیابی 
  
  

                                                
1- Supervised Classification  
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  نتایج
اي کویک برد با قدرت تفکیـک حـدود یـک متـر از سـطح اسـتان مازنـدران         ابتدا تصاویر ماهواره

مرجع بودن تصاویر کنتـرل و تصـحیحات هندسـی انجـام      مرجع تهیه شد. سپس، زمین صورت زمین هب
مـین از  پذیرفت. در مرحله بعد، روي هر تصویر قطعاتی از زمین انتخاب و با تعیین مساحت و ابعـاد ز 

سازي و ابعاد اراضی کنترل، تصحیح و تایید گشت. پس از  مرجع گیري زمینی، صحت زمین طریق اندازه
هاي سیستم اطالعات جغرافیـایی در   مرجع کویک برد با استفاده از قابلیت اي زمین تهیه تصاویر ماهواره

. )2و  1 هـاي  ل(شـک  هاي سطح اسـتان گردیـد   سازي کاربري اقدام به رقومی ArcGISافزار  محیط نرم
در نهایـت   تفکیک شـدند.  یم و غیره...هاي شالیزار، باغ، زراعت د هاي با تفسیر بصري به گروه کاربري

متر تهیه شـد کـه در آن تمـامی اراضـی کشـاورزي       1یک نقشه کاربري اراضی رقومی با دقت حدود 
هـاي سیسـتم    ). سپس، با استفاده از قابلیـت 4 و 3 هاي لزار، دیم و باغ) مشخص شده است (شک(شالی

مربـع و هکتـار    حسـب متـر   طور خودکار بر ههاي زمین ب یک از قطعه اطالعات جغرافیایی مساحت هر
هـاي سیسـتم اطالعـات     برآورد گشت. در نهایت با استفاده از نقشه رقومی کاربري حاصـله و قابلیـت  

و نتایج آن شالیزاري استان محقق گشته  ح اراضیجغرافیایی، هدف اصلی طرح حاضر یعنی برآورد سط
با تکنیـک   (لندست) +ETMکه اشاره شد از تصویر سنجنده  طوري همان ارائه شده است. 2در جدول 

بندي نظارت شده براي تهیه نقشه کاربري اراضی حوضه آبخیز کسیلیان استفاده شد. نتایج حاصل  هقطب
مقایسه نتایج تفسیر بصري  ارائه گردیده است. 1و جدول  5صورت یک نقشه در شکل  هبندي ب از طبقه

بندي خودکار با تصویر لندست هفت، نشان داد که تفسـیر   با تصویر با قدرت تفکیک باال و روش طبقه
ها و زمان انجام مطالعات شده، اما دقت را  بصري با تصاویر با قدرت تفکیک باال موجب افزایس هزینه

  واهد داد. طور چشمگیري افزایش خ هب
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  )GISسیستم اطالعات جرافیایی ( هاي اراضی کشاورزي با استفاده از قابلیت سطحتعیین  -1 شکل

  

  
سازي با  مرجع و تکنیک تفسیر بصري، پس از رقومی کارگیري تصاویر زمین هبرآورد سطح هر قطعه زمین با ب -2 شکل

  )(بر حسب هکتار GISهاي  استفاده از قابلیت
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  بابلآب  منابع شه رقومی اراضی شالیزاري و باغات امورنق -3 شکل

  

  
  ها سطوح اراضی شالیزاري، باغات و محدوده سیاسی بخش و شهرستان -4شکل 
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 تهیه +ETMکارگیري تصویر  هبندي نظارت شده با ب نقشه کاربري اراضی حوضه کسیلیان که با روش طبقه -5 شکل
باشد و امکان تفکیک قطعات زمین  صورت سطوح پیوسته می هها ب کاربري شود که مشاهده می طوري شده است. همان

   سازي سطوح اراضی وجود ندارد. و یا بهنگام

  
  )7(لندست  +ETMکاربري اراضی) تصویر شده ( بندي نظارت نتایج طبقه -1 جدول

  نوع کاربري  % بندي صحت کلی طبقه

  جنگل  99

  زراعت دیم  6/96

  شالیزار  2/81

  عمرت  25/86

  مسکونی  6/86
  
  



  وحید غالمی و همکارانپژوهشگران: / MAI-91026کد طرح: 
 

 10

راساس تفسیر بصري ب بآسطوح اراضی کشاورزي (شالیزاري و باغ) استان مازندران به تفکیک امورات  -2جدول 
   تصویر کویک برد.

  تنکابن  چالوس  نور  آمل  بابل  شهر قائم  ساري  بهشهر  

  2866  3380  2680  3495  1742  3023  3729  3200  مربع)(کیلومتر سطح امور

  13500  6696  12944  52600  50770  43165  44977  28700  لیزاري (هکتار)سطح اراضی شا

  سطح باغ (هکتار)
  زار (هکتار) خشکه

5880  
18300  30847  24700  16660  4375  2160  5435  16250  

  
  گیري بحث و نتیجه

هاي سیستم اطالعات جغرافیایی  ز دور و قابلیتهاي سنجش ا در طرح حاضر، با استفاده از تکنیک
ده استان تهیه شکشاورزي ي اراضی در سطح استان بررسی شده و نقشه رقومی دقیقی از اراضی کاربر

همخوانی دارد. در مورد  تقریباً ارقام سایر منابع موجود در سطح استاناست. نتایج طرح با مطالعات و 
لعـات  دقت و صحت نتایج یا الیه رقومی کاربري اراضی حاصل از این طرح باید گفت که تمـامی مطا 

بودجه طرح نتایج حاصـله در حـد    قبول باشد. با توجه به باشند، اما خطا باید کم و قابل می داراي خطا
هـاي   باشد. کنترل کاربري در روي تصاویر گوگل ارس و بازدیـد  مطلوب و دقت کار در حد باالیی می

ر و یـ تخوش تغیصحرایی انجام پذیرفته است. کاربري اراضی در نواحی ساحلی مازندران مرکـزي دسـ  
همچنین، بسیاري  باشد و در مناطقی درعرض چند سال، تغییرات چشمگیري رخ داده است. تحول می

باشند. در حقیقت اطراف خانه  از باغات و اراضی شالیزاري در محدوده روستاها یا مناطق مسکونی می
ن کـاربري  حالتی کار تعیـی یا پشت خانه، باغ یا شالیزار وجود دارد که این کاربري موقت بوده و چنین 

آنچه مسلم است روش نماید.  هاي آینده مشکل می ریزي برنامه را جهت آن اراضی و تعیین دقیق سطح
مانی کوتاه نقشه کاربري اراضی بندي نظارت شده سرعت عمل باالي داشته و با هزینه اندك در ز طبقه

تفسیر  ،سازي باشد ق با قابلیت بهنگام. اما، وقتی هدف تهیه نقشه کاربري اراضی دقیشدخواهد  لصحا
خودکـار   ياهـ  بندي با طبقه نتایج بسیار مناسبی و غیرقابل مقایسهتصاویر با قدرت تفکیک باال، بصري 
هـاي   نمـاییم، اولویـت روش   لندست هفت اسـتفاده مـی   چون يعبارتی، اگر از تصاویر هدهد. ب ارائه می

ـ    به باشد، اما اگر  یین) مدلیل قدرت تفکیک پای (بهودکار بندي خ طبقه بـاال   کتصـاویر بـا قـدرت تفکی
نتـایج   ،تفسیر بصري قطعطور  هب دسترسی داشته باشیم و صرف زمان و هزینه محدودیتی ایجاد ننماید،

  مندي را به همراه خواهد داشت.شدقیق و ارز
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  تشکر و قدردانی
ـ  اي مازنـدران  هاي پرسنل شـرکت آب منطقـه   دانیم از تمامی حمایت بر خود الزم می خصـوص   هب

هـاي مـالی    به جهـت تـامین هزینـه    برداري) جناب آقاي مهندس پاشا (معاونت محترم حفاظت و بهره
   ها، قدردانی نماییم. تحقیق حاضر و همچنین سایر همکاري
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Estimation of agricultural lands area using Remote Sensing (RS) and 
Geographic Information System (GIS) in the Mazandaran Province 

 
Abstract 
 

It is necessary to estimate agricultural lands area for planning in water resources 
management. In this project, Geographic Information System (GIS) and Remote 
Sensing (RS) were used to evaluate agricultural land uses in the Mazandaran 
Province. Therefore, Satellite images were used to estimate the area of rice lands 
and gardens. Different techniques were used to provide a digital landuse such as 
supervised classification and unsupervised classification (ETM+ Image) and visual 
interception (Quickbird Image). We used visual interception technique by using 
Quickbird image (resolution about 1 m) for providing a digital landuse map in the 
study area. At first, the images were geo-referenced and the geometric correction 
was performed. Then, the accuracy of coordinated and the areas were evaluated by 
field studies. The results showed that visual interception of Quickbird Image has 
the more exact results. Finally, the land uses rice lands and gardens were defied 
and digit by native experts. The results of this project is a digital agricultural 
cadastre that can be used for landuse planning, agricultural planning and water 
resources management. Moreover, the result showed that the rice lands area of the 
different County Water Managements Behshahr, Sari, Ghaemshahr, Babol, Amol, 
Noor, Chalus and Tonekabon are 28700, 44977, 43165, 50770, 52600, 12944, 
6696, 13500 ha respectively. Further, the sum of the areas of rice fields and garden 
fields are about 253000 and 106000 ha respectively. 
 
Keywords: Rice field, Garden lands, Visual interception, Classification 
 
 


