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 چکیده

 
اراضی کشاورزی ایجاد برداری مناسب از های اگروفارستری در پاسخ به افزایش تقاضای مواد غذایی و افزایش بهرهسیستم

های درختی در اطراف مزارع با ایجاد شرایط میکرواقلیمی مناسب، نقش مؤثری در افزایش حضور ردیف .گردیده است

تولید محصوالت زراعی دارد. در پژوهش حاضر تغییرات سطح اراضی کشاورزی بخشی از دشت جیرفت کرمان تحت 

گیری از ای لندست مطالعه گردید. بدین منظور، با بهرهاز تصاویر ماهواره سال با استفاده 22سیستم اگروفارستری در طی 

 TM بندی نظارت شده، دو طبقه پوشش اراضی شامل اراضی کشاورزی و اراضی بدون پوشش از تصویر سنجندۀروش طبقه

 8اهوارۀ لندست لندست و سه طبقۀ پوشش اراضی شامل اراضی کشاورزی، پوشش درختی و اراضی بدون پوشش از تصویر م

سال، با استفاده از روش مقایسۀ بعد از  22های اراضی مذکور در فاصلۀ زمانی معرفی گردید. در ادامه تغییرات پوشش

از اراضی کشاورزی بادشکن درختی  %4/15از اراضی بدون پوشش و  % 1/5بندی بررسی شد. نتایج نشان داد که در طبقه

بدون پوشش به اراضی کشاورزی تبدیل شده است. سطح اراضی زراعی در سال از اراضی  % 9/22احداث گردیده و 

های این تحقیق بیانگر آن است که هکتار رسیده است. یافته 141به  2114هکتار بوده و در سال  552برابر با  1992

ایجاد نموده است. مدیریت مناسب در اجرای سیستم اگروفارستری، شرایط مناسبی را برای افزایش سطح اراضی کشاورزی 

-منظور اجرای بهتر این سیستم، استفاده از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی باال گزینۀ مناسبی در بررسی و تعیین مناسببه

های احداث بادشکن و بهترین نوع گونۀ درختی در حفاظت از اراضی و ایجاد شرایط مناسب تولیدات زراعی ترین جهت

 خواهد بود.

 

 ای، شناسایی تغییراتبادشکن، تولید کشاورزی، تصویر ماهواره های کلیدی:واژه
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 مقدمه

تأمین غذای  افزایش جمعیت و تقاضا برای

برداری بیشتر از اراضی سبب رویکرد بشر به بهره ،بیشتر

-افزایش میزان جنگل طوریکه، این موضوع. بهشده است

آب ای، کاهش منابع گلخانه زدایی، افزایش میزان گازهای

کلی طورها و بهو خاک، فرسایش خاک و افزایش سیالب

ویژه در هزایی در نواحی مختلف بافزایش روند بیابان

از ه است. دنبال داشتخشک را بهیمهنواحی خشک و ن

های مختلف زندگی اثرات تغییر اقلیم بر بخشسوی دیگر 

دلیل بخش کشاورزی بهو  بشر بر کسی پوشیده نیست

ی پذیرسیبآو  یتبه منابع اقلیمی، حساسوابستگی زیاد 

؛ (1931)امیرنژاد و همکاران،  دهدبیشتری را نشان می

های مدیریتی مناسب ها و برنامهبنابراین استفاده از روش

در جهت کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و در راستای 

شمار وری اراضی کشاورزی امری ضروری بهافزایش بهره

های اگروفارستری استفاده از سیستم در این راستا، آید.می

-میهای زراعی های مؤثر در برنامهعنوان، یکی از روشبه

اراضی  استفاده بهینه ازرا برای تواند منبع مؤثری 

-به .(1931)گودرزیان و همکاران،  کشاورزی فراهم آورد

کارگرفته های بهاز جمله فنآوریاگروفارستری کلی رطو

در آن، گیاهان ری زمین است که های کاربشده در سیستم

طور دلخواه با گیاهان علفی و یا دام در چوبی چندساله به

 کنند. یک مکان و یا زمان با یک نظم مشخص رشد می

-در گذشته، درختان، محصوالت زراعی و دام به

با  و امروزه یافتندطور سنتی در کنار هم پرورش می

-به و سنتی یمی، این سیستم قدهافنآوری علوم و پیشرفت

 گرددمیاگروفارستری بیان  نامی مدرن بهسیستمصورت 

 وارههم تم اگروفارستری، درختانسدر سی. (1011)پینهو، 

منظور کاهش بهها کاشت آن که ی هستندمکمل جزء

های زراعی و منوط به تمایل زارع در شکنندگی سیستم

 این سیستم در نقاط مختلف با پذیرد.می صورت ،این امر

به محیطی و رویشی گیاهان توجه به شرایط متفاوت 

عنوان مثال در باشد. بهقابل اجرا می های مختلفیصورت

با توجه به شرایط  ایران مناطق ایران و تورانی کشور

های مورد اجرای اقلیمی محدود کننده، در بیشتر سیستم

باشند. از درختان این منطقه، درختان در نقش بادشکن می

ت مانند بید، چنار و سپیدار در مصارف صنعتی نیز بلندقام

همچنین برخی از درختان مورد استفاده شود. استفاده می

در این سیستم، نقش حصار زنده را دارند که در آفتاب 

ها بسیار مفید و اندازی آنشدید این منطقه، ویژگی سایه

سیستم  .(1911 خواه)متین  مورد توجه است

محیطی، اقتصادی و ف زیستاگروفارستری با اهدا

، در استاجتماعی رویکردی نوین در استفاده از اراضی 

این سیستم تولیدات درختی و زراعی در زمینی مشترک با 

پرورش  همراه باترکیبی از کاشت درختان و کشت زراعی 

، نامبی) باشدمنظور بهبود عملکرد سیستم زراعی میبهدام 

1010).  

عنوان بخشی دشکن بهحضور درختان در نقش با

ای توجه از عملیات اگروفارستری دارای مزایای قابل

-های درختی بهدهد که ردیفمطالعات نشان می. است

های مختلف عنوان بادشکن، نقش مؤثری را در بخش

در مناطق که طوریکشاورزی و عملکرد اراضی دارند، به

حفاظت از صورت به هاعملکرد اولیه بادشکنبادخیز 

نشان داده سرعت باد در وسیله کاهش هاضی و خاک بار

-ها بههمچنین بادشکن (.1003)پراساد و مرتیا،  شودمی

وحش، منبعی جهت سوخت و علوفه عنوان پناهگاه حیات

باشند دهنده راندمان انرژی در مزارع میو نیز افزایش

ها . از دیگر مزایای بادشکن(1013؛ گیوستی، 1333)کابل، 

اگروفارستری کاهش میزان سوخت، افزایش  در سیستم

رطوبت در دسترس برای محصوالت زراعی، کاهش انتقال 

 و افزایش تولیدات زراعی (1001)یوکار و هال،  آفات

هایی از احداث ردیف است. (1002)برندل و همکاران، 

درختان در اطراف مزارع سبب ایجاد میکرواقلیمی مناسب 

)کمپی و گردیده  در محدوده تحت تأثیر بادشکن

)کمپی و  میزان تبخیردر با کاهش و ( 1003همکاران، 

؛ مارکویتز، 1012؛ کیائو و همکاران، 1011همکاران، 

ژین و )رانگو تغییر در درجه حرارت خاک  (1011

و  هیو)ون بر ترسیب کربن عالوه( 1011همکاران، 
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در افزایش سرعت رشد سبزیجات و  (1012همکاران، 

و  ؛ ساین1311)کورت،  ی نقش مؤثری داردگیاهان زراع

. همچنین (1011، و جوز ؛ دولینگر1331همکاران، 

سبب  ،افزایش میزان درجه حرارت مناطق دارای بادشکن

 وشود میتر بسیاری از محصوالت زراعی رسیدگی سریع

فروش طریق از  ی راتر و درآمد بیشتربازاریابی سریع

همراه خواهد آورد کنندگان بهرای تولیدبمحصوالت 

در سیستم  همچنین(. 1332)برندل و همکاران، 

 و مزارع حاصلخیزی افزایش در اگروفارستری، درختان

ها نقش مؤثری را برعهده دارند اکوسیستم سایر از حفاظت

شده سبب این مزایا (. 1932)جعفری میانایی و همکاران، 

تا تمایل کشاورزان به کاشت درختان در اطراف  است

 .روز به روز افزایش یابدارع و استفاده از این سیستم مز

 از استفاده کننده تغییرات سطح اراضی کشاورزی پایش

سیستم  تحت درختان در اطراف مزارع کاشت

تأثیر استفاده از این ، عالوه بر نشان دادن اگروفارستری

 برای گزینۀ مناسبی نوع سیستم در بخش کشاورزی،

راستای در گیری از این سیستم بهره به زانکشاور ترغیب

. است توسعه پایدار کشاورزیاراضی و  بهینۀ مدیریت

پیشرفت و گستردگی علوم سنجش از دوری در سراسر 

مطالعات پایش  ،ایمین و استفاده از تصاویر ماهوارهز کره

، در اراضی را پوشش رات کاربری اراضی وو بررسی تغیی

 ان و هزینه،جویی در زمسطح وسیع، همراه با صرفه

  پذیر ساخته است.امکان

نشده شده و نظارتبندی نظارتهای طبقهروش

و  هاهای معمول در استخراج کاربریاز جمله روش

که با معرفی  هستندهای مختلف اراضی پوشش

، زمینخصوصیات طیفی متفاوت عوارض موجود بر روی 

از یکدیگر تفکیک را های متفاوت ها و پوششکاربری

-روش (.1013 ،ولیوژ؛ 1000)لیلیسند و کیفر،  مایندنمی

از نیز  1بندیاز طبقه بعدهای تفریق تصاویر و مقایسه 

شناسایی تغییرات  های مورد استفاده درترین روشدهگستر

 در طوریکه،؛ بههستندای های ماهوارهبا استفاده از داده

                                                           
1 Post Classification 

محدوده گسترش تغییرات به  تفریق تصاویر،روش 

 ،بندیطبقه از بعددر روش مقایسه و لی صورت پیکس

ای صورت طبقهبه ،اطالعاتی در مورد علل این تغییرات

؛ ژولیو، 1001)اولیویرا و همکاران،  شودمینشان داده 

ای های درختی در تصاویر ماهوارهحضور ردیف (.1013

-ها و مقادیر رقومی پوشششکل خطی، تفاوت در طیفبه

و سایر  های گیاهیپوشش سایرهای درختی نسبت به

از جمله فاکتورهای مؤثر در شناسایی و معرفی  ،هاکاربری

-ها و پوششسایر کاربریتی نسبت بههای درخبادشکن

  .استهای اراضی 

شناسایی  ای در زمینۀتاکنون، مطالعات گسترده

پایش تغییرات کاربری و  های مختلف اراضی وپوشش

نجش از دوری های مختلف سپوشش اراضی با روش

در ادامه به برخی از این مطالعات اشاره . انجام شده است

منظور تفکیک به( 1010)و همکاران  لیکنز :شودمی

های درختی از اراضی کشاورزی ناحیه داکوتای پوشش

تفکیک ای با قدرت شمالی و جنوبی، از تصاویر ماهواره

که  شددر این مطالعه مشخص  مکانی باال استفاده نمودند؛

های درختی شناسایی موقعیت درست و دقیق پوشش

نیازمند استفاده از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی باال 

با استفاده از تصاویر  (1012) و همکاران . گیمایراست

گیری از و بهره ای با قدرت تفکیک مکانی باالماهواره

-و استفاده از تکنیک طبقه 1برنامه تصاویر ملی کشاورزی

های موجود در به تفکیک بادشکنگرا، موفق بندی شی

منطقه کانزاس ایاالت متحده آمریکا از سایر اراضی 

گیری از ( با بهره1012ریزوی و همکاران ) .گردیدند

اقدام به تهیۀ نقشۀ  IRSماهوارۀ  LISSIIIتصاویر سنجندۀ 

پوشش اراضی دارای سیستم اگروفارستری در مناطق بتیندا 

استفاده از الگوریتم حداکثر احتمال  و پاتیالی پنجاب با

بندی نظارت شده نمودند. در این بررسی سطح طبقه

استفاده از اراضی دو منطقه با کاربرد سیستم اگروفارستری 

و مناطق بدون استفادۀ از این سیستم مدرن کشاورزی 

اقدام در ازبکستان ( 1013ژولیو و همکاران ) تعیین گردید.

                                                           
2 National Agriculture Imagery Program (NAIP) 
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پوشش اراضی منطقۀ ری و کارببه بررسی تغییرات 

بندی با اجرای عملیات طبقهبوستانلیک تاشکند نمودند. 

 بر روی نظارت شده تحت الگوریتم حداکثر احتمال

 1لندست  OLI( و سنجندۀ 1313) TMتصاویر سنجندۀ 

، شش طبقۀ کاربری شامل پوشش برفی، خاک (1012)

بدون پوشش، اراضی جنگل، آب، ساختمان و اراضی 

از یکدیگر تفکیک گردید. در این پژوهش،  کشاورزی

بندی برای پایش تغییرات روش مقایسۀ بعد از طبقه

کار ساله به 11یک دورۀ کاربری و پوشش اراضی در طی 

گرفته شد و تغییرات مساحت آشکاری در بخش اراضی 

جنگلی، ساختمان، اراضی بدون پوشش و مناطق دارای 

این مطالعه،  پوشش برفی مشاهده گردید. پژوهشگران

گیری از بندی نظارت شده و بهرهاستفاده از عملیات طبقه

های در تهیۀ نقشهبندی را روش مقایسۀ بعد از طبقه

ها را مناسب کاربری و پوشش اراضی و پایش تغییرات آن

 اند.ارزیابی نموده

با استفاده از تصاویر  (1912) رفیعیان و همکاران

بندی نظارت شده، بقهای لندست و به روش طماهواره

های شمال کشور را جداسازی های درختی جنگلپوشش

مظاهری و و تغییرات گستره جنگلی را بررسی نمودند. 

به پایش تغییرات کاربری اراضی منطقه  (1931) همکاران

 +ETMو  TMهای جیرفت با استفاده از تصاویر سنجنده

-بقهدر این بررسی از روش ط ماهواره لندست پرداختند.

کاربری مسکونی،  چهاربندی نظارت شده در تفکیک 

و نقش این تصاویر  اراضی زراعی، باغی و بایر استفاده شد

 .در بررسی تغییرات کاربری اراضی مثبت ارزیابی گردید

( از اطالعات باندهای 1939محمدیاری و همکاران )

لندست در تهیه  OLIو  +ETMهای ای سنجندهماهواره

گیاهی هی و بررسی تغییرات پوششگیانقشه پوشش

شهرستان بهبهان استفاده نمودند. در این بررسی برای 

گیاهی از شاخص اختالف نرمال پوشش تفکیک پوشش

شرقی شهرستان جیرفت در جنوب استفاده شد. 1گیاهی

کشت  برایاستان کرمان دارای شرایط بسیار مساعدی 

                                                           
1 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 

قطب  عنوانبه است. این شهرستان،محصوالت کشاورزی 

در کشور مطرح است. در  مرکبات وسبزی، صیفی تولید 

تداوم تولید  تم اگروفارستری برایسیس ،های اخیرطی دهه

محصوالت زراعی و رسیدن به کشاورزی پایدار در این 

منطقه اجرا گردیده است که سبب افزایش سطح زیر 

، هدف از این پژوهشکشت محصوالت شده است. 

سیستم  با ایجاداراضی زیرکشت میزان تغییر سطح  بررسی

در این  بنابراین؛ در شهرستان جیرفت است اگروفارستری

مطالعه تالش گردیده است تا با استفاده از قابلیت تصاویر 

های مختلف اراضی، تغییرات ای در معرفی کاربریماهواره

یعنی ساله  11 ۀسطح زیر کشت اراضی زراعی در طی دور

فارستری در قالب کاشت سیستم اگرونبود  فاصلۀدر 

عنوان بادشکن در اطراف مزارع و های درختی بهردیف

 ،درختی هایاحداث بادشکن بعد از اجرای این سیستم با

 .مورد پایش قرار گیرد

 

 هامواد و روش

 معرفي منطقه مطالعاتي

حدود  جیرفت با وسعتی در شهرستان

، شامل استان کرمانجنوب  در کیلومترمربع 12/11390

بارز، مرکزی، جبال، چهار بخشستاهای متعدد و رو

طور . میزان بارندگی ساالنه بهاست اسفندقهساردوئیه و 

متر  212از سطح دریا  آن میلیمتر و ارتفاع 110متوسط 

کیلومتر بر ساعت و  22. حداکثر سرعت باد منطقه باشدمی

. جهت باد غالب جنوب به شمال گزارش شده است

این مرکبات، خرما و محصوالت جالیزی، تولیدات اصلی 

 آنبوده و کشت به صورت چهار فصل سال در  شهرستان

تنوع  .(1930ساردویی و همکاران، عادل) رواج دارد

 از اعم گیاهی هایپوشش انواع ،اقلیمی خاص این منطقه

-به را در خود جای داده است. ومرتعی جنگلی هایگونه

منظور جلوگیری از اثرات بادهای گرم و سرد و حفاظت 

 از گیریبهره با این منطقه کشاورزاناز محصوالت زراعی، 

 در مختلف جنگلی هایگونه کاشت به اقدام بومی دانش

طورکلی، چهار نوع سیستم به اند.مزارع خود نموده اطراف
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سیستم زراعت  -1اگروفارستری در منطقۀ جیرفت شامل 

سیستم  -9جنگلکاری مرتعداری سیستم  -1جنگلکاری 

سیستم زراعت،  -2زراعت، جنگلکاری، مرتعداری و 

جنگلکاری، مرتعداری و پرورش ماهی و حیوانات 

 .(1939و درینی، )امیری  گزارش شده است

وسعت ، بهیهئمعروف به باغباغوخش مطالعاتی ب

است جیرفت شهرستان  هکتار یکی از روستاهای 2/1200

شرقی و متر  221200تا  223000طول  ۀمحدودکه در 

متر شمالی واقع گردیده  9121120تا  9122210 عرض

های درختی با احداث بادشکناین منطقه  .(1)شکل  است

در طی  ،زراعت جنگلکاری تحت سیستم اگروفارستری

سال گذشته توانسته است سطح اراضی تحت کشت و  11

.میزان تولیدات کشاورزی خود را افزایش دهددر نتیجه 

. 

 
 موقعيت منطقه مطالعاتي -1شکل 

 

 های سنجش از دورداده

ی شامل گیاهت پوششمنظور بررسی تغییرابه

منطقه مطالعاتی،  های درختیاراضی کشاورزی و بادشکن

ترتیب به OLI_TIRSو  TMهای از تصاویر سنجنده

و  1331های سال در 1و  2های لندست مربوط به ماهواره

استفاده  شمسی 1939و  1921های معادل با سال 1012

حداکثر  دارا بودن کیفیت باال و ،در انتخاب تصاویر. گردید

در  فاصله زمانی و نیز یکسان بودن زمان بررسی تصاویر

منظور جداسازی پوشش بادشکن نظر گرفته شد و به

در ماه جوالی  1012سال  1لندست درختی از تصویر 

اراضی کشاورزی استفاده  آیشمصادف با زمان برداشت و 

( مشخصات تصاویر مورد استفاده 1در جدول )گردید. 

 ارائه شده است.

 

 مورد استفاده ايمشخصات تصاوير ماهواره -1 دولج
 قدرت تفکيک مکاني )متر( رديف گذر تاريخ شمسي تاريخ ميالدي سکو سنجنده

TM  78 48 259 82/88/2732 82/4/2998 5لندست 

OLI_TIRS  78 48 259 85/88/2797 85/4/8824 2لندست 

OLI_TIRS  78 48 259 82/85/2797 78/3/8824 2لندست 
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 ایبندی تصاوير ماهوارهپردازش و طبقه

در اولین گام از پژوهش، تصاویر ماهواره 

تصحیح  ،ENVIدر محیط نرم افزار  1لندست 

قدرت تفکیک به  توجهبا  شد. و هندسیرادیومتریک 

تصاویر باند پانکروماتیک ماهواره لندست  مکانی باالتر

 1سازیغامعملیات اد ،این تصویرسایر باندهای بهنسبت 

ترین و الگوریتم نزدیک Broveyروش تصویر، تحت 

منظور افزایش به ،ایهمسایه، بر روی تصاویر ماهواره

قبل از  ،دقت استخراج پوشش درختی و اراضی کشاورزی

 پوشش اراضی، بندیهای پردازش و طبقهاجرای عملیات

های بارزسازی تصاویر، نظیر از تکنیکادامه در  انجام شد.

 پوشش گیاهیاختالف نرمال شاخص  و های رنگییبترک

(NDVI) تر آشکارسازی و استخراج هرچه کامل برای

به و  ای، بهره گرفته شدهای ماهوارهاطالعات از داده

ترین عنوان مناسببه 222و  229ب رنگی یترکترتیب 

 اراضی پوشش و کاربریترکیب رنگی جهت جداسازی 

استفاده  1ه لندست و ماهوار TMدر تصویر سنجنده 

با انجام بازدید میدانی و استفاده از اطالعات جانبی  گردید.

های نظیر تصاویر حاصل از گوگل ارث و معرفی نمونه

عنوان نماینده صحیحی از مشخصات تعلیمی مناسب به

های اراضی، کاربری و کاربری طیفی طبقات پوشش

شده ارتبندی نظموجود در منطقه با استفاده از روش طبقه

و الگوریتم حداکثر احتمال، در سه طبقه اراضی 

های درختی و سایر اراضی، معرفی کشاورزی، بادشکن

اینکه زمان برداشت محصوالت کشاورزی، نظر بهگردید. 

تفکیک پوشش درختی از پوشش برای ترین زمان مناسب

منظور تفکیک بهتر پوشش درختی از به ؛زراعی است

مربوط  1ا تصویر ماهواره لندست اراضی کشاورزی، ابتد

قرار شده نظارتبندی طبقهعملیات به ماه جوالی مورد 

زمانی با دلیل همگرفت. براین اساس تصویر مذکور به

زی منطقه مورد ردر اکثر اراضی کشاو ،فصل برداشت

پوشش  نسبت بهمطالعه، تفکیک پوشش درختی مناسبی را 

-استخراج پوشش افزایش دقت درزراعی نشان داد. برای 

                                                           
1 Fusion 

و کاربری حاصل از نقشه  NDVI شاخص گیاهی، گیاهی

طالعاتی از شده، مقایسه و بهترین الیه ابندی نظارتطبقه

 گیاهی استخراج شد.پوشش

در  NDVIبا توجه به قرارگیری شاخص 

 ، با اجرای روش آزمون و خطا در1تا  -1محدوده ارزشی 

حد آستانه در ترین تعیین حدود آستانه متفاوت، مناسب

شامل اراضی کشاورزی و بادشکن گیاهی تفکیک پوشش

معرفی شد. این حد آستانه در معرفی پوشش  درختی

 معرفی گردید. 29/0 تا 12/0 در تمامی تصاویرگیاهی 

های تعلیمی در تمامی ارزیابی نمونه برای

طبقات کاربری، نمودارهای حاصل از متوسط مقادیر 

کاربری، در محور  هر مربوط بههای تعلیمی عددی نمونه

مختصات واحد، بررسی گردید، چنانچه نمودار هر 

ها نداشت، آن کاربری تداخلی با نمودار سایر کاربری

-طور صحیح تفکیک شده است. همچنین بهکاربری به

ارامتر پذیری طبقات، از پمنظور ارزیابی کمی تفکیک

این شده استفاده گردید. آماری شاخص واگرایی تبدیل

شاخص یک واریانس فاصله وزنی، بین میانگین طبقات 

متغیر است. شاخص  1000تا  0باشد که مقدار آن بین می

های واگرایی باالتر، بیانگر فاصله آماری بیشتر بین نمونه

تر طبقات بندی صحیحتعلیمی و در نتیجه احتمال طبقه

برای این پارامتر  1200کاربری است. مقادیر کمتر از 

پذیری پایین و تداخل خصوصیت دهنده تفکیکننشا

)لیلیسند و کیفر،  ها استهای تعلیمی بین کالسنمونه

-بخش پوشش کن بهدر نهایت طبقه کاربری بادش (.1000

مربوط  1بندی شده حاصل از لندست گیاهی تصویر طبقه

اضافه گردید و نقشه  1به ماه آوریل تحت فرمان همپوشانی

 اج شد.کاربری اراضی استخر

 

 پوشش اراضي هایبرآورد صحت نقشه

پوشش اراضی، عملیات  هایپس از تولید نقشه

 صورت پذیرفت. ارزیابی صحت با محاسبه ماتریس خطا

نقاط کنترل زمینی به طور تصادفی از طریق بازدید میدانی، 

                                                           
2 Overlay 
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صویر گوگل و ت های هوایی، عکسهای توپوگرافینقشه

صحت  .اشت گردیدبرد مرجعهای ارث به عنوان داده

کلی، ضریب کاپا، خطای حذف، خطای اضافه، صحت 

های کاربر و صحت تولیدکننده برای هر یک از نقشه

عمل آمده، های بهبرطبق بررسیتولیدی محاسبه شد. 

-تعداد نقاط کنترلی مورد نیاز برای ارزیابی صحت طبقه

نسبت به وسعت که این میزان  استعدد  20بندی حداقل 

)لیلسند و باشد کاربری موردنظر قابل تغییر میو اهمیت 

زمانی هما توجه بهب ،ر بررسی حاضر(. د1000کیفر، 

عملیات  ،با زمان انجام پژوهش 1ماهواره لندست  تصویر

انجام  مطالعاتیدر منطقه  GPSمیدانی با استفاده از سامانه 

-برداشتصورت تصادفی بهزمینی کنترلنقطه  113و 

 با استفاده از، TMحاصل از سنجنده ه در نقش .گردید

های هوایی موجود دارای های توپوگرافی و عکسنقشه

 102سال نقشه کاربری تهیه شده، فاصله زمانی نزدیک به

 صورت تصادفی استخراج شد.بهنقطه کنترلی 

 

 رات اراضي کشاورزیاستخراج و تهیه نقشه تغیی

اراضی سطح تغییرات  آشکارسازیمنظور به

، عملیات شناسایی تغییرات به روش مقایسه بعد رزیکشاو

نقشۀ  بر مبنای تفریق . این روششدانجام بندی از طبقه

از نقشۀ تولیدی سال  1331سال  پوشش اراضیتولیدی 

در خروجی نقشۀ نهایی، سه بنابراین ؛ نمایدعمل می 1012

این  گردد.مقدار متمایز یک، صفر و منهای یک ارائه می

ش یافته در افزوده و یا کاه ثابت، تغییراتمقادیر بیانگر 

 ۀدهندنشان یکارزش  کهطوریبه. است دورۀ مورد مطالعه

 ۀدهندنشان منهای یکاضافه شده، ارزش  تغییرات پوشش

نمایانگر و ارزش صفر،  پوشش حذف شده از منطقه

در شکل  باشند.مناطق بدون تغییر در پوشش اراضی می

سال بررسی  11در طی ه موع تغییرات رخ داده شد( مج9)

های حاصل از نقشهبا مقایسۀ پیکسل به پیکسل  تغییرات،

، IDRISIگیری از نرم افزار با بهره دو زمان مورد بررسی

های دو نقشۀ مذکور، مقایسۀ پیکسلدر ارائه شده است. 

و یا  ثابت مانده هاهایی که پوشش اراضی در آنپیکسل

-مشخص می ،ها تغییر نموده استی در آنپوشش اراض

 شش حالت در تغییرات پوشش اراضیدر نهایت، گردد. 

صورت، بهسال  11بعد از گذشت  منطقۀ مورد مطالعه،

های ثابت کشاورزی به کشاورزی، بدون پوشش به پیکسل

تبدیل اراضی های متغیر شامل پیکسل و بدون پوشش

ی به بادشکن، بدون پوشش به کشاورزی، اراضی کشاورز

اراضی بدون پوشش به بادشکن و اراضی کشاورزی به 

 .مشاهده گردیدمناطق بدون پوشش 

تصاویر مربوط بندی، روش مقایسه بعد از طبقهدر 

با  وبندی و کدگذاری طور مجزا طبقههای متفاوت بهبه زمان

مشخص  سطح تغییرات ،بندیمقایسه نتایج حاصل از طبقه

غلبه بر  برای برمیان یراهعنوان ند بهتوامیاین روش  شد.

آنالیز تصاویر  دربررسی تغییرات  حاصل از هایدشواری

های مختلف و یا با سنجنده متفاوتهای بدست آمده از زمان

از دیگر مزایای  .(1333الویج، )لونتا و دی در نظر گرفته شود

حداقل توان به بندی میاستفاده از روش مقایسه بعد از طبقه

های سنجنده و اختالفات کردن اثرات اتمسفری و تفاوت

محیطی بین تصاویر چند زمانه و فراهم نمودن ماتریس کاملی 

ه صحت که حسااشاره نمود، در حالیاز تغییرات  سیت زیاد ـب

های جداگانه برای هر تصویر از نقاط ضعف این بندیطبقه

اران، ؛ کاستلنا و همک1002و همکاران،  وول) باشدمیروش 

بندی شده دارای تصاویر طبقه کهبنابراین، در صورتی؛ (1002

بول باشند، اجازه استفاده از روش مقایسه صحت زیاد و قابل ق

)کاستلنا و شود ارزیابی تغییرات داده می برایبندی بعد از طبقه

 (.1002همکاران، 

 

 نتايج

 نقشه پوشش اراضي

تصویر سنجندۀ نقشۀ پوشش اراضی حاصل از 

TM  راضی بدون پوشش گیاهی و اراضی اشامل

حاصل از پوشش اراضی نقشۀ  الف( و 1کشاورزی )شکل 

اراضی کشاورزی،  ۀطبق سه شامل ،1سنجندۀ لندست 

با  ب( 1)شکل  بادشکن درختی و مناطق بدون پوشش

طبق نتایج بر. (1)جدول  گردید ارائهصحت قابل قبول 
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اضی سطح ارسال گذشته،  11بدست آمده، در طی 

این درحالی است که با  .کشاورزی افزایش یافته است

سطح تولید منطقه با افزایش  ،های درختیاحداث بادشکن

 .افزایش یافته است ،سطح زیر کشت

  )ب( )الف(

 
 با استفاده از روش طبقه بندي ()بOLI_landsat8 (2112)( )الف( و 1992)TM اراضي حاصل از سنجنده  پوششنقشه  -2شکل 

 نظارت شده

 

و  -1در دامنه عددی  NDVIمقادیر شاخص 

+ قرار گرفته است و هرچه این شاخص به سمت یک 1

. است گیاهی متراکممتمایل شود بیانگر حضور پوشش

با مقادیر منفی  NDVIابرها، برف و آب در شاخص 

شوند و سنگ و اراضی بایر دارای مقادیر مشخص می

ه فاصله شاخص یک نزدیک به صفر هستند. هر انداز

پیکسل از میزان اندازه خاک بیشتر باشد، تراکم بیشتر 

گیاهی را در آن منطقه نشان داده و از نظر بصری پوشش

 های تشکیل دهنده آن روشنایی بیشتری را دارندپیکسل

 (.1012، و دو آمارال )کاسترو

و  TMهای تولیدی در تصاویر صحت نقشه

و ضریب کاپای کلی  %2/30و  %2/31ترتیب به 1لندست 

همچنین (. 1جدول )ورد گردید آبر 12/0 و 19/0ترتیب به

-مقدار خطای اضافه که طبق تعریف، طبقه( 1در جدول )

آن  ها درکالسی است که واقعاً بهبندی ناصحیح پیکسل

تعلق ندارند و همچنین مقدار خطای حذف که مربوط به 

د ولی جزء هایی است که به کالس معین تعلق دارنپیکسل

در ارائه گردیده است.  ،اندبندی نشدهآن کالس طبقه

 OLIکاربری اراضی کشاورزی حاصل از تصویر سنجنده 

درصد و خطای  11/12مقدار خطای اضافه ، 1لندست 

بندی دهنده طبقهنشان که است درصد 92/11حذف 

ن پوشش و کاربری نادرست آن در کاربری اراضی بدو

وجود  دلیلبه تواندمیموضوع  پوشش درختی است. این

های کشاورزی و پوشش های طیفی کاربریشباهت

 درختی با یکدیگر باشد.
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 هاي مختلفهاي سنجندهمساحت پوشش اراضي حاصل از آناليز داده -2جدول 

 پوشش اراضي کشاورزياراضي  بدون پوشش اراضي بادشکن درختي 

 تصوير TM -1992 کاپاي کلي

 
 (ha)مساحت  55/555 94/244 -

 (%)مساحت  3/79 7/58 
 (%)کاربر صحت  24/92 72/92 - 27/8

 (%) توليدکنندهصحت  98 92/98 - 

 (%) حذفخطاي  28 88/3 - 
 (%)اضافه خطاي  25/2 58/2 - صحت کلي

 ضريب کاپا 25/8 28/8 - 5/92%

 تصوير OLI_Landsat8-8824 کاپاي کلي

 
 (ha) مساحت 75/528 53/559 53/282
 (%مساحت ) 3/47 2/43 8/9

 (%کاربر )صحت  32/24 55/97 87/94 25/8
 (%توليدکننده )صحت  54/22 22/23 87/94 

 (%حذف )خطاي  75/22 28/28 33/5 

 (%اضافه )خطاي  88/25 45/5 33/5 صحت کلي

 ضريب کاپا 33/8 92/8 98/8 3/98%

 

-بادشکنگونه که ضریب کاپای مربوط به همان

(، استفاده از تصاویر 1دهد )جدول های درختی نشان می

منطقه فاقد  کهیعنی زمانی ای با زمان مناسب،ماهواره

، نقش مؤثری در پوشش زراعی بر روی اراضی است

های گیاهی تفکیک بهتر پوشش درختی از سایر پوشش

ای با قدرت بر این اساس تصاویر ماهوارهخواهد داشت. 

نیز قادر به تفکیک پوشش درختی از  تفکیک متوسط

 باشند.های زراعی میپوشش

 

 آشکارسازی تغییرات

 سال گذشته 22اراضي منطقه مطالعاتي در  پوششتغییرات 

 پوشش اراضینتایج حاصل از شناسایی تغییرات 

در طی دوره مطالعاتی بیانگر افزایش سطح درونی و 

سطح  . هرچند که بخشی ازاستبیرونی اراضی کشاورزی 

های درختی اشغال اراضی کشاورزی توسط بادشکن

-رختی نیز بههای دبادشکنبا این وجود گردیده است 

شمار آمده و فضای بین درختان نیز گیاهی بهعنوان پوشش

کار رفته در منطقه، هسیستم اگروفارستری ب تأثیر تحت

در بنابراین ؛ اشغال شده است های زراعیتوسط پوشش

در منطقه سطح اراضی تحت کشت مجموع افزایش 

در سال ، این در حالی است که (9شکل ) اهده گردیدمش

وجود نداشته و در منطقه های درختی ، بادشکن1331

)شکل  شده بودتمامی سطح توسط پوشش زراعی اشغال 

در سال هکتار  222با مساحت  اراضی زراعی(. سطح 1

ح سط مجموع د.رسی 1012در سال هکتار  211به  1331

در قالب سطح اراضی  ،پوشش زراعیو پوشش درختی 

 11در طی  نابراین،ب؛ بودهکتار  221 کشاورزی منطقه،

 سطح اراضی کشاورزی برهکتار  112 سال مطالعاتی،

-کاربری ( سطح تغییرات9در جدول ) .منطقه افزوده شد

 ارائه شده است. مطالعاتیهای اراضی منطقه 
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 (1992-2112مطالعاتي )شش اراضي در طي دوره تغييرات پو -3شکل 

 
 ساله 22هاي اراضي منطقه مطالعاتي در طي دوره تغييرات مساحتي کاربري -3جدول 

 تغييرات کاربري (ha) سطح تغييرات درصد سطح تغييرات کاربري روند تغييرات

 اراضي کشاورزي ←اراضي کشاورزي  77/725 75/59 بدون تغيير
 اراضي کشاورزي ←اراضي بدون پوشش  87/883 9/85 هيگياافزايش پوشش

 بادشکن درختي ←اراضي کشاورزي  55/25 4/25 گياهيتغيير در نوع پوشش
 بادشکن درختي ←اراضي بدون پوشش  88/47 2/5 گياهيافزايش پوشش

 اراضي بدون پوشش ←اراضي کشاورزي  53/24 84/25 گياهيکاهش پوشش

 اراضي بدون پوشش ←اضي بدون پوشش ار 9/534 52 بدون تغيير

 

 پیشنهادات ترويجي

در پژوهش حاضر، میزان تغییرات سطح زیر 

کشت اراضی زراعی، در زمان قبل و بعد از بکارگیری 

های سیستم اگروفارستری در قالب احداث بادشکن

درختی در شهرستان جیرفت، با استفاده از پایش تصاویر 

دست آمده طبق نتایج به برای، بررسی گردید. ماهواره

از اراضی  %2/12از اراضی بدون پوشش و  1/2%

کشاورزی، برای احداث بادشکن درختی اشغال شده است 

از اراضی بدون پوشش تبدیل به اراضی  %3/12و 

-کاهش پوشش %12/12اند که با کسر کشاورزی شده

گیاهی و تبدیل این اراضی به اراضی بدون پوشش، در 

زایش در سطح اراضی کشاورزی منطقه اف %2/11حدود 

 وجود دارد.

بیشترین تغییر دهد که ها نشان میبررسی

کشاورزی کاربری اراضی در منطقه جیرفت بر روی اراضی

از وسعت اراضی بایر کاسته و به سطح  کهطوریبهاست؛ 

ه است )مظاهری اراضی کشاورزی و مسکونی افزوده شد

 ،فرسایش بادی نترلک کهطوریبه(. 1931و همکاران، 

افزایش توان ، (1939حفاظت از خاک )امیری و خنامانی، 

برداری از های ایجاد شده در بهرهتوان اکوسیستم وتولید 

 کشاورزان را به استفاده از این سیستم ،شرایط محیطی

 است. ترغیب نموده

از نتایج کاربردی مطالعات پایش تغییرات 

یک ات مثبت و یا منفی پوشش/کاربری اراضی، ارائۀ تغییر

های است. ارائه نقشه های موضوعیدر قالب نقشهمنطقه 

کارآمد اتخاذ تصمیمات  نتایج آن درو تحلیل مذکور 

های فعالیت کنترل و کاهش ترغیب و یا برایمدیریتی 

وری و استفاده از افزایش بهره، موجود در یک منطقه

مدیریتی آن و اشاعۀ نتایج های محدودۀ مطالعاتی پتانسیل

پژوهش  . دراست در مناطق مشابه دیگر، گامی مهم و مؤثر

، با وجود نشان دادنقشه تغییرات پوشش اراضی حاضر، 

صورت کاشت که بکارگیری سیستم اگروفارستری بهاین
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بخشی از سطح باعث گردیده تا درخت در اطراف مزارع، 

، اما بخش گردداشغال درختان  توسط اراضی کشاورزان

از اراضی بایر اطراف مزارع با بکارگیری سیستم  زیادی

مذکور و ایجاد شرایط مساعد، قابلیت کشت و تولید 

 اند.محصوالت زراعی را یافته

های سنجش از گیری از تکنیکبهرهاز مزایای 

 ،پوشش و کاربری اراضی پایش تغییراتمطالعات دور در 

در سطوح جویی در هزینه، وقت و افزایش دقت، صرفه

صحت  به تأیید توجه با این وجود، .سیع مطالعاتی استو

دست آمده نقش در ارزیابی نتایج به ،های تولیدینقشه

؛ کاستلنا و 1912بسزایی دارد )مخدوم و همکاران، 

و ضریب  %12باالی  صحت از اینرو،. (1002همکاران، 

بندی های حاصل از طبقهدر نقشه %11کاپای بیش از 

یش تغییرات کاربری و پوشش اراضی نظارت شده برای پا

 .(1931گردد )مظاهری و همکاران، توصیه می

های کاربری/پوشش اراضی، موانع تهیۀ نقشه از

های طیفی مشابه مانند تفکیک تفکیک مناطق دارای ویژگی

ی بایر از اراضی انواع پوشش گیاهی و یا تفکیک اراض

ناسب بنابراین، انتخاب زمان م؛ است آیش و بدون پوشش

ای، در تفکیک این پوشش و بکارگیری تصاویر ماهواره

، انتخاب نیز پژوهش حاضر درها، اهمیت دارد. کاربری

و صحت  افزایشای در زمان مناسب، تصاویر ماهواره

به همراه  را های زراعی و درختیپوشش تفکیکدقت 

 داشت.

در پژوهش حاضر، نقشۀ پوشش اراضی سال 

مدیریت  م اگروفارستری درسیست عملکرد مثبت، 1012

که  را نشان داد بهینۀ اراضی و توسعۀ پایدار کشاورزی

 موجب ترغیب بخش کشاورزی به استفاده از این سیستم

الزم است  شده است؛ با این وجود در اجرای این روش،

سطح سواد، دانش کشاورزی پایدار، تعداد نیروی کار که 

ی و نظام خانوادگی، مشارکت اجتماعی، مالکیت خصوص

متغیرهای مثبت و  عنوانبه دام ـ زراعت )اگروفارستری(،

در  مورد توجه قرار گیرد.کشاورزی پایدار  برتأثیرگذار 

بررسی بهتر عملکرد برای : گردد کهپایان پیشنهاد می

آماربرداری از  در شهرستان جیرفت، سیستم اگروفارستری

 میزان تولید سطح زیرکشت و نوع محصوالت زیرکشت

ص و میزان مازاد محصوالت تعیین تولید خال برای

کاهش  بهبا توجه  انجام پذیرد. این منطقه کشاورزی

 های طوالنی مدت کشورنزوالت جوی و بروز خشکسالی

در های زیرزمینی افزایش سطح برداشت آب و در نتیجه،

های نوین در آبیاری، تغییرات روش های اخیر،طی سال

گیری از سیستم کنار بهره مناسب در الگوی کشت در

 گردد.توصیه می اگروفارستری

منظور احداث بادشکن در اطراف اراضی به

زراعی، استفاده از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی باالتر 

و  های درختیها و ردیفترین جهتبرای تعیین مناسب

در ادامه، تعیین مناسب نوع گونۀ درختی، متناسب با 

تا بدین وسیله،  گرددرا، پیشنهاد میشرایط منطقۀ مورد اج

هزینۀ بررسی  ، درعالوه بر افزایش دقت، در زمان

 جویی به عمل آید.در سطوح وسیع نیز صرفه ،مطالعات
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Abstract 

 

Agroforestry systems have been introduced for sustainable development in 

response to the growing demand for food and the increasing need for proper 

exploitation of agricultural land. In the agroforestry system, rows of trees or shrubs 

established around farms create the microclimate conditions favorable to crop 

production. In this study, changes in the areas of cultivated land under an 

agroforestry system in Jiroft Plain, Iran, were studied using Landsat satellite images 

taken over a period of 22 years. For this purpose, the supervised classification 

method was used to identify two categories of land cover including cultivated land 

and bare land via Landsat TM sensor images as well as three categories of land 

cover including cultivated land, tree cover, and bare land via Landsat 8 images. The 

land cover changes over the 22-year study period were subsequently analyzed using 

the post-classification approach. Results revealed that windbreaks had been planted 

over 5.1% of the bare land and 15.4% of the agricultural land while 26.9% of the 

bare land had been transformed into farmland such that the area of agricultural land 

had risen from 556 ha in 1992 to 741 ha in 2014. Our findings indicate that proper 

management of the agroforestry system in the study area has led to the creation of 

conditions favorable to enhanced crop production. In order to make the most of the 

agroforestry system, high spatial resolution images should be used as tools toward 

determining the best tree species for use as windbreak and the best direction for 

their establishment both to achieve land conservation objectives and to create the 

conditions required for improved crop production. 
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