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 مقدمه

 زیرکشیت سطح برآورد و است استراتهیک محصولی زعفران

 جغرافییایی هیایمحیدوده در آن تولید میزان برآورد نهایت در و

 جهیت مقتضیی هایگیرییمتصیم و یزیربرنامیه لازمیه خاص،

ای هیرییزیتیا برنامیه باشدیم تجاری و اقتصادی میادلا  انجام

صور  گییرد.  آناقتصادی صحیحی در مورد صادرا  یا واردا  

 برآورد سطح زیر کشت محصولا  مختلف کشیاورزی در کشیور

مدمولاً از سه طریق تخمین کارشناسی، بیرآورد از طریییق  ایران

جدییید )از جملییه  هیاییآورفهرسیت بیرداری و استفاده از فن

. در گیردییی( انجام مسینجش از دور و سیامانه اطلاعا  جغرافیا

دست آوردن آمیار مربو  به کشاورزی، بیشتر از طرییق اییران به

 های. بررسیپیذیردیسیینتی صیور  م یهیاکارشناسیی و روش

ها دارای خطاهای زیادی است؛ نشان داده اسیت کیه ایین روش

بیرای کمییک  تریعو سیر تریقدق یهاروش یریکارگبنابراین به

کلان مختلف از جمله کشیاورزی ضییروری  هاییزیربیه برنامه

کیاری راه یمثابیهبه یامیاهواره یهااز داده یریگبهره باشد.یم

ناشییی از خطییای انسییانی را کییاهش  هاییتنها کاسییتجدییید نییه

مختلیییف در  هاییزیردر امیییر برنامییه توانییدیبلکییه م دهییدیم

و و باعیث کیاهش هزینیه  کشاورزی نیز کارگشا باشید ییطهح

 .(Ziaeian-Firoozabadi, 2009زمان شود )

 ,Khajeddin & Pourmanafiخواجه الدین و پورمنیافی )

 شیالیزارهای کشیت زییر سطح تدیین ی برایامطالده ( در2007

هنیید  IRS-1Dمییاهواره  رقییومی یهییاداده از منطقییه اصییفهان،

 ( اسیتفادهWiFSزمانی  سری و PAN  ،LISS IIIهای)سنجنده

از  استفاده و کوتاه موج قرمز مادون باند از استفاده با آنان .کردند

 آب، شیییاخ  مخصوصیییاً NDVI5 ،NDWI0های شیییاخ 

                                                                                           
5- Normalized difference vegetation index 

0 -Normalized difference water index 

 بیه همییراه ولییی کردنید، جیدا را مطالدییاتی منطقیه شیالیزارهای

 سیز فضای مانند سیز پوشش و دیگر هایبرخی کشت شالیزارها

 تصیویربرداری زمیان در کیه رودزاینده های اطرافکاریچمن و

 بنیدیطیقه شیالیزار عنوانبیه نییز شیوندآبیاری می برنج انندهم

 سیطح تدییین بیرای زمان بهترین کردند که اعلام هاآن. شودمی

 همچنیین و پیرآب بیرنج که میزارگ است زمانی برنج کشت زیر

توسییط وارلییدلو و  کییه پهوهشییی در اسییت. بالییایی LAI9 دارای

 رونید بررسی به شد ( انجامWardlow et al., 2007همکاران )

 میزارگ بنیدیبیرای طیقه گییاهی هایشیاخ  یهیاداده زمانی

 هیایینزمسیویا،  ی،اخوشیه ذر  ذر ، یونجه،: شامل کشاوزی

 قدر  تفکیک با MODIS تصویر 50 از استفاده با گندم و آیش

متفییاو   زمییانی رونییدهای بییه توجییه بییا و پرداختییه متییر 011

 هییم از را مختلییف یهییاکلاس NDVIو  EVI8 هایشییاخ 

منظور شناسایی و تفکیک اراضیی زییر کشیت به تفکیک کردند.

در  یاحصیولا  منطقیهممحصولا  مختلف و تهیه نقشه انیواگ 

اردییهشیت و  یهیااطراف مشیهد از دو تصیویر )مربیو  بیه ماه

 ETM+رقیومی میاهواره لندسیت، سینجنده  یهیاشهریور( داده

 ,.Alipour et alشیده اسیت )اسیتفاده  5995 مربو  به سیال

بندی تصویر در هیر ییک از ایین دو میاه، از طیقه . جهت(2014

بندی نظار  شیده شیامل حیداکثر احتمیال و شییکه روش طیقه

عصیی مصنوعی استفاده شد. نتایج ایین تحقییق نشیان داد کیه 

ای از قابلیت بالایی برای تفکییک سیریع اراضیی تصاویر ماهواره

ر منطقه و تدیین سطح زیر نقشه انواگ محصولا  د زراعی و تهیه

 برخوردار اسیت یاکشت با دقت نسیتاً مناسب در مقیاس منطقه

(Alipour et al., 2014.) 

منظور تدییین سیطح زییر کشیت زعفیران در این تحقیق به

 8ای لندسیت حیدریه با کمیک تصیاویر میاهوارهشهرستان تربت

                                                                                           
9 -Leaf area index 
8- Enhanced vegetation index 
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حیدریییه یکییی از انجییام گرفییت. از آنجییا کییه شهرسییتان تربت

باشید، بنیابراین آگیاهی از های تولید زعفران در اییران میقطب

وضییدیت سییطح زییرکیییشت در اییین شهرسییتان در تدرییییف 

توانید واحیدهای مدیریت دقیق ارزشیمند اسیت و همچنیین می

کمک شیایانی در تدیین میزان تولید خال  و مییزان کمیییود و 

 اشد.منظور ثیا  بازار داشته بییا میازاد تولید زعفران، به

 

 هامواد و روش
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 در رضییوی خراسییان اسییتان مرکییز از کیلییومتری 580 فاصییله
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 تولیید لحیاظ از منطقیه اولیین خشیک زعفیران تن 11 از بیش

 تین 571-511 تولیید بیا مجموگ در ایران. است دنیا در زعفران

 محسیوب جهان در زعفران یدکنندهتول کشور ینتربزرگ زعفران

 تولییدی زعفران مقدار بیشترین رضوی خراسان استان و شودمی

 باشد.می دارا را کشور

 با (5LDCM) 8 لندست یاماهواره تصاویر از مطالده این در

 در ترتییببیه 561-96 و 519-96 ،519-91 هیاییفرد شماره

 علیت. شید اسیتفاده 9/51/99 و 07/9/99 ،07/9/99 هاییختار

 کشیت دوره کیه باشدیم دلیل این به فوق تصاویر تاریخ انتخاب

 و بیوده تابسیتان و بهیار در منطقیه کشیاورزی محصولا  اغلب

 متفیاو  منطقه یکشاورز محصولا  سایر با نظر این از زعفران

 اواخر تا و آغاز ماه آبان نیمه از زعفران رویشی رشد شروگ. است

 ییک نییز آن یدهگل دوره. باشدیم سیز بدد سال ماهییهشتارد

 از مطالدیه ایین در. اسیتآذرمیاه  نیمیه تیا آبیان اواسط از و ماه

 زمینیییی کنتیییرل نقیییا  و 5:11111 توپیییوگرافی یهانقشیییه

 مرجیع زمیین و منطقه بهتر شناسایی برای GPS باشده برداشت

                                                                                           
5- Landsat Data Continuity Mission 

 .شد استفاده یاماهواره تصاویر کردن

جهییت تدیییین سییطح زیییر کشییت زعفییران در شهرسییتان 

از  GPSمنطقه و استفاده از  یها، با استفاده از نقشهیدریهحتربت

سال بدد به منطقه مراجده شید تیا  ماهینتا آخر فرورد 5999آذر 

زعفیران، نیواحی تدلیمیی ضمن آشنایی با مناطق تحت کاشیت 

تصاویر نییز تدییین گیردد. همچنیین از  یبندمناسب جهت طیقه

کشاورزان و مالکان اراضی نییز اطلاعیاتی دربیاره نیوگ کشیت و 

 تاریخ کاشت و برداشت زعفران و محصولا  دیگر کسب شد.

 تدییین بیه دسیتیابی تیا ایماهواره هایداده پردازش مراحل

 تصیحیح -5: باشیدمیی زییرر  صوبه زعفران، کشت زیر سطح

 انیواگ و کنتراسیت افزایش) بارزسازی -0 هندسی و رادیومتریک

 یهامثلفیه آنیالیز -8 گیاهی هایشاخ  از استفاده -9( آنالیزها

 وشیییده نظار  یبنییید)طیقه تصیییویر یبنیییدطیقه -1 اصیییلی

 نشده(نظار 

 اعوجاجا  داشتن دلیل به اولیه حالت در ایماهواره اطلاعا 

 بیر بایستی تصحیح که دارند تصحیح به نیاز اتمسفری و دسیهن

 کیفییت بیا تصاویری داشتن برای. گردد اعمال باندها کلیه روی

 هایییدهپد تفکییک و شناسیایی ی،بنیدمنظور طیقهبیه مطلوب

 تصیحیح است، ایماهواره اطلاعا  تفسیر اصلی هدف که زمینی

 بخییش هسیی در تصییحیح. گرفییت صییور  ایمییاهواره هییایداده

 .شد انجام یاتمسفر و رادیومتریک هندسی،

 کیه شید تصیحیح نحوی به هندسی انحرافا  جیران جهت

 باشیید داشییته را نقشییه بییا انطیییاق قابلیییت خروجییی هییاییلفا

(Alizadeh Rabie, 2013 ؛Lillesand & Kife, 2000) .

 نقطیه 91 ابتدا در ،OLI سنجندة تصاویر هندسی تصحیح جهت

 5:11111 توپیوگرافی نقشه از UTM ختصا م با زمینی کنترل

بررسیی  بیا سیپس و شید انتخیاب کشیور بردارینقشیه سازمان
0RMSe بودنید بالیایی خطیای دارای کیه نقیاطی آمده دستبه 

                                                                                           
0 - Root Mean Square error 
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 روش اعمیال بیا و زمینیی کنتیرل نقطیه 01 بیا نهایتیاً و حذف

بانید  5 درجیه یاچندجملیه هندسی مدل و همسایه ترینیکنزد

 کمیک بیه ادامه در .گردید مرجع زمین متری( 51پانکروماتیک )

 شدند مختصا  هم نیز OLI سنجنده باندهای دیگر ،PAN باند

 تفکییک قیدر  ،PAN باند با باندها این فیوژن عمل انجام با و

 پس نظر مورد تصاویر. یافت افزایش متر 51 به نیز هاآن هندسی

 بیرشحیدرییه تربت شهرستان مرز اساس بر کردن، موزاییک از

 .شد داده

 هاییکسیلپ کیاهش تکنییک از اتمسیفریک تصحیح برای

 حیداکثر بیا تاریک پیکسل که فرضیه این با. شد استفاده تاریک

 آب بیه متدلیق و داشته را طیفی اندکاس میزان کمترین احتمال،

 صیفر آن اندکیاس کیه باشید تصیویر میان سایه و زلال و عمیق

 جیوی پیراکنش جو، در پراکنده ذرا  وجود صور  در زیرا. است

 صیفر تارییک هاییکسلپ طیفی اندکاس عملاً که شودیم باعث

 همکییاران و الییدینخواجییه(. Alavi-Panah, 2015) نیاشیید

(Khajeddin & Pourmanafi, 2007) بیرای روش این از نیز 

ها کوه سایه از مطالده این در. کردند استفاده اتمسفریک تصحیح

 بیر مختلیف تصیاویر تصیحیح ایبیر عمیق، آب دارای مناطق و

 مختلیف، هیایتاریخ در سینجنده هیر قرمیز میادون باند اساس

 .شد استفاده اتمسفریک تصحیح

 

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه -1شکل 

Figure 1- Location of case study area. 
 

 ضیرور  زمانی سنجنده کردن کالییره یا رادیومتری تصحیح

 و گییرد قیرار اسیتفاده مورد را زمانه چند تصاویر که کندمی پیدا

 ایین. باشیدیم مختلیف یهاسیال ییا فصول به مربو  تصاویر،

گیردد می اعمالها داده روی بر 5رابطه  از استفاده با تصحیحا 

(Jensen, 1996.) 

 (5         )min) +LminL -max= (DN/Max Gray)*(LradL 

: maxLمدیین،  پیکسیل رقم در : تابندگیradLدر این مدادله، 

 رقیم : حیداقلminLمدیین،  بانید ییک در تابنیدگی رقیم حداکثر

 کالییراسییون : مقییاسMax Grayمدین و  باند یک در تابندگی

 باشد.می (DN<255>0)ها اندازه کردن کمی

 رابطیه در تصیاویر متادیتیا در موجیود اطلاعیا  از استفاده با

 در اسیتفاده میورد یامیاهواره تصاویر از کدام در برایالذکر فوق

 هیایداده مینیای ترتییب بیدین و تصحیح؛ تصاویر کلیه مطالده،

 .گردیدند یکسان تصاویر

 رنیگ 9 از ییک هیر اختصیاص و مختلیف باند 9 ترکیب از

 تصیویر ای،میاهواره تصیویر بانید هیر به آبی و سیز قرمز، اصلی

 کیاذب رنگیی ترکییا  ایجاد جهت. شودمی ساخته کاذب رنگی

 Alizadehنمیود ) ایجیاد بانیدها از متفیاوتی رکییا ت توانمی
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Rabie, 2013 .) 

 

 

 

 ی طیفی گیاهی هاشاخص -1جدول 

Table 1-Vegetation spectral indices 
 ی پوشش گیاهی تعدیل کننده اثر خاکهاشاخص

 Soil-adjusted vegetation indices 

 ی گیاهی هاشاخص

Vegetation indices 
G × [(NIR – red) / (NIR + C1×red – C2×blue + L)] 

where G = 2.5, C1 = 6, C2 = 7.5, L = 1 EVI NIR - red DVI 

[(NIR – red) / (NIR + red +L)] × (1 + L) SAVI* (NIR – red) / (NIR + red) NDVI 
[a (NIR – a×red – b)] / [a×NIR + red – (a×b) + X(1+a²)] TSAVI** NIR / red RVI 

 پوشش برای 1/1 ارزش. است کم بسیار گیاهی پوشش برای 5 تا بالا بسیار گیاهی پوشش برای صفر از آن محدوده و باشدمی خاا تأثیر تصحیح ضریب یک L آن رد که- *
 .شد استفاده 1/1 مقدار از مطالده این در. رودیم بکار متوسط گیاهی

* -where L = 0.5 where L is a correction factor which ranges from 0 for very high vegetation cover to 1 for very low vegetation 

cover. The most typically used value is 0.5 which is for intermediate vegetation cover and that is the value used here. 

 شود.می گرفته نظر در 8/1 مدادل تجربی بصور  X مقدار خاا اثر کاهش برای: Xباشند.  می خاا خط مدادله ثابت ضریب و شیب ترتیب به b و a :مدادله این در- **
** -where a = slope of the soil line, b = intercept of the soil line, X = 0.8 (adjustment factor with this value is in original paper). 

 

ایین مطالدیه بیا کمیک برای ایجاد تصاویر رنگی کیاذب در 

بهتیرین ترکییب بانیدی جهیت  (OIF) 5فاکتور شاخ  مطلوب

تدییین و ترکییب  RGBها در فضیای ییدهپدنمایش هرچه بهتر 

 که است آماری شاخ  یک شاخ ، رنگی کاذب تولید شد. این

 عمیل بانیدها بیین همیسیتگی ضریب و مدیار انحراف اساس بر

 اطلاعیا  میزان ترینبیش با باندی ترکییا  شاخ  این. کندیم

 مییزان ترینیینپیا و مدییار انحیراف مجمیوگ ینتیربزرگ یدنی

 .(Tabaki Bajestani et al., 2014) دهدیم ارائه را همیستگی

در مورد پوشش گیاهی زنده از بخش مرئی به طیرف بخیش 

ها یفطداری در اندکاس و جذب یمدنمادون قرمز میانی، تفاو  

هی از ترکیییب بانییدهای قرمییز و ی گیییاهاشییاخ دهیید. یمر  

شییود. در ایین تحقیییق ( اسیتفاده میNIRنزدیییک ) قرمزمیادون

و  NDVI1, DVI8, RVI9, EVI0SAVI ,6ی گیاهی هاشاخ 
7TSAVI  بر روی تصویر اعمیال و نتیایج بیا یکیدیگر مقایسیه

ی مورد استفاده، هاشاخ فرمول هر یک از  5گردید. در جدول 
                                                                                           
5- Optimum Index Factor 

0- Soil Adjusted Vegetation Index 

9- Enhance Vegetation Index 

8- Ratio Vegetation Index 

1- Difference Vegetation Index 

6- Normalized Difference Vegetation Index 

7- Transformed Soil Adjusted Vegetation Index 

 (.Silleos et al., 2006بیان شده است )

 خیاا خیط مدادلیه از بایید خیاا اثر کننده تددیل روابط در

 تصیویر ابتدا خاا خط مدادله آوردندست به شود. جهت استفاده

NDVI  هاییکسیلپ و ایجیاد مطالدیه میورد منطقیه به مربو 

 هاییکسیلپ از. شیدند مشیخ  آن روی بیر لخت خاا دارای

 لخیت خیاا فیطی یهاارزش استخراج جهت لخت خاا دارای

 1 و 8 بانیدهای ترتییب به) نزدیکقرمز مادون و قرمز باند دو در

 دو در مذکور طیفی یهاارزش بین سپس. شد استفاده( 8 لندست

 یهیاارزش کیه شد، برقرار یاگونهبه رگرسیونی رابطه اخیر باند

قرمز مادون باند هایارزش و( x) مستقل متغیرعنوان به قرمز باند

 از. شیوند گرفتیه نظیر در( y) وابسیته متغیر عنوانبه نیز نزدیک

 ایجیاد جهتآمده دست( بهثابت مقدار و شیب) خاا خط ضرایب

 بازتیاب و خیاا اثیر کیاهش بیرای مناسب گیاهی یهاشاخ 

 (.Farzadmehr et al., 2004) گردید استفاده زمینه

 کردن متراکم جهت روشی (PCA) 8اصلی یهامثلفه تحلیل

 یامیاهواره هیایداده بهتیر تفسییرمنظور بیه تصویر در اطلاعا 

 تحیت را PCA یربرداریتصیو زمیان و اتمسیفری عوامل. است

 تصیاویر، بودن زمانه چند صور  در نتیجه در دهند،یم قرار تأثیر

                                                                                           
8- Principle Component Analysis 
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 ,.Tong et al) بیود خواهید دارا را بیشیتری کیارایی آنیالیز این

 جزء سه در اویرتص در اطلاعا  درصد 91 از بیش مدمولاً(. 2004

(. Lillesand & Kife, 2000) شیوندمی متیراکم آنالیز این اول

 سیطح عیوارض تشیخی  بیرای PCA آنیالیز از تحقیق این در

 زعفیران بخصیوص زراعیی گیاهیان کشت یهامحدوده و زمین

 .گردید استفاده

و  هایدهمناطق تحت کشت زعفران از پد یبندطیقه منظوربه

شده نظار  یبنددو روش طیقه هاییتمعوارض مختلف از الگور

 از اسیتفاده در ادامیه بیانشده اسیتفاده شید. بندی نظار و طیقه

 مییزان بررسیی و زمینی کنترل و گیرینمونه مختلف هایروش

 در کییه پیکسییلی تدییداد و شییدهبندیطیقه هاییپیکسییل کییل

 آمییاری روابییط از اسییتفاده نیییز و اندداشییته دخالییت گیرینمونییه

 ,Lillesand & Kife) گردیید برآورد بندیطیقه دقت ه،مربوط

های ( کیه در آن نقشیهSchmidt & Karnicli, 2000 ؛2000

های مرجع یا حقایق زمینی ای با دادهتصاویر ماهواره ازشده تهیه

تشیکیل شید. در ایین میاتریس،  5مقایسه و سپس ماتریس خطا

غلیط نییز  هایبندی، بررسی ماهیت پیکسیلعلاوه بر دقت طیقه

انجام شد و ضمن تدیین دقت نهایی، ضریب کاپیا نییز محاسییه 

 گردید.
 

 و بحث نتایج

 یمیدانی و آنالیزهای تصحیح، بارزسیاز یهابا انجام برداشت

های رقمی مورد استفاده در تدیین سیطح و پردازش بر روی داده

حیدریه، نتایج مراحل مختلیف زیر کشت زعفران در منطقه تربت

 به شرح ذیل حاصل شد: آنالیزها

 86/1در تصحیح هندسی تصویر باند پانکروماتیک با خطیای 

مدمولیاً  اینکه به توجه متری زمین مرجع شد. با 51های پیکسل

RMSe پیکسیل 1/1 از کمتیر ترجیحاً و یک از کمترقیول قابل 

 میورد تصیویر (،Alavi-Panah, 2013) باشدیم ورودی تصویر
                                                                                           
5- Confusion Matrix 

 است. در گردیده مرجع زمین مناسیی دقت با مطالده این در نظر

 عیوارض پیکسل رقم ها،دادهیرو بر رادیومتریک تصحیح نتیجه

 و تییدیل آن واقدیی مقدار به ایماهواره هایداده در زمین سطح

 مختلیف یهیازمان تصاویر در خورشید ارتفاگ مختلف زوایای اثر

اذب برای ایجاد تصاویر رنیگ کی .گردید یکسان تصاویر کلیه در

صور  گرفیت و  OIFتحلیل  OLIسنجنده  7تا  5بین باندهای 

های بهترین ترکییب بانیدی بیرای تشیخی  عیوارض و پدییده

آمیده اسیت.  0منطقه تدیین گردید. نتایج این شاخ  در جدول 

 9تدیین شد. شیکل  716طیق این جدول بهترین ترکیب باندی 

محققیان  دهد.را نشان می 716تصویر ترکیب باندی رنگ کاذب 

 و نمودنید اسیتفاده( OIF) مطلوبییت شاخ  دیگر نیز از فاکتور

 بیا را کیاذب رنگیی تصیاویر تهییه جهت باندها ترکییا  بهترین

و ایین روش را بیرای تدییین ترکییب  یافتنید شاخ  این کمک

 Tabaki Bajestani etرنگی کاذب مطلیوب ارزییابی کردنید )

al., 2014 ؛Masoud & Koike., 2005). 

 

برای تعیین بهترین ترکیب باندی  OIFمقادیر شاخص  -2ول جد

  (FCC) رنگی کاذب

Table 2- Values OIF index to determine the best False 

Color Composite (FCC)  
 OIFبالاترین مقادیر شاخص 

OIF index highest ranking 
5326.46 *Band 7, Band5, Band6 
5197.78 Band4, Band5, Band6 
5134.22 Band1, Band5, Band6 
5121.6 Band4, Band6, Band7 

5086.73 Band2, Band5, Band6 
5073.36 Band3, Band5, Band6 

*: Band: باند 
 

 پوشش تحت مناطق تفکیک برای نیز گیاهی یهاشاخ  از

 بازتیابش اثیر که هاییشاخ  میان، این از. شد استفاده زعفران

 پوشیش تحیت منیاطق بهتیر ،انیدداده رارقی توجه مورد را خاا

 و تصیویر زمیان تیوانیم را آن دلییل. کردند تفکیک را زعفران

دانسیت کیه منطقیه از پوشیش گییاهی  منطقه خشکیمهن اقلیم

 فصیل ابتیدای در در ایین مطالدیه تصیویر کمی برخوردار است.
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 اراضیی به مربو  منطقه گیاهی پوشش و استاخذشده  زمستان

 و سییز زمستان اواخر تا زعفران گیاه که است نزعفرا کشاورزی

 .است فدال

 

 

 
 756در باندهای  حیدریهتربتتصویر رنگ کاذب منطقه  -2شکل 

Figure 2- False color composite image for Torbat-e Heydarieh, FCC756. 
 

 نزدییک و یامیاهواره تصیویر برداشیت تاریخ محققین اکثر

 در را کشیاورزی محصیول سییزینگی و رشید زمیان به آن بودن

 محصیولا  و گیاهیان پوشیش تحیت منیاطق شناسیایی جهیت

 & Khajeddinاند )دانسیییته ضیییروری امیییری زراعیییی،

Pourmanafi, 2007؛ Alipour et al., 2014.) روابییط در 

. گیردد اسیتفاده خیاا خیط مدادلیه از باید خاا اثر کنندهیلتدد

 زیرصور  وردمطالده بهم منطقه برای (0خاا )رابطه  خط رابطه

 :باشدیم

(0) 

  
 

طیفییی خیاا لخییت در بانیید  یهیا: ارزشy، در ایین رابطییه

طیفیی خیط خیاا در  یها: ارزشx. (1قرمز نزدیک )باند مادون

به ترتیب شیب  bو  aو  : ضریب همیستگیR، (8باند قرمز )باند 

 باشند.و ضریب ثابت مدادله خط خاا می

 9در شیکل  منطقیه موردمطالدیه نمودار خط خاا مربو  به

 آمده است.

 دربانیدها  واریانس تجمیع با ی اصلیهامثلفه در روش آنالیز

 اطلاعیا  تفسییر و شیناخت کمک شیایانی در اصلی،مثلفه  چند

 آنیالیز نتیایج 8 و 9 یهاجیدول در. کندمیارائه  مفسر به منطقه

 شده ممتراک اطلاعا  یریقرارگ نحوه بیانگر که اصلی یهامثلفه

 باشد، بیان شده است.می PCA یهامثلفه بین در
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 صیحه نکتیه ایین بیر نیز 9جدول  و شد بیان که گونههمان

 در تصیاویر اطلاعیا  درصد 99 از بیش بررسی این در گذارد،یم

 بیا بانیدی ترکیب بهترین .اندشده متراکم آنالیز این اول جزء سه

 8جه بیه جیدول با تو و هستند 7 و 6 ،1 باندهای ،OIF شاخ 

 اسیت. شیده متیراکم 1و  8، 9های مثلفه در باندها این اطلاعا 

. باشیدمی PCA هایمثلفه از حاصل 198FCC تصویر 1 شکل

و سیز  زرد رنگ با مناطق تحت پوشش زعفران را نیز تصویر این

 .دهدیم نشان روشن

 

 
 مطالعه نمودار خط خاک منطقه مورد -0شکل 

Figure 3- Graph of case study soil line. 
 

 PCAمجموع واریانس تبیین شده در مولفه های   -0جدول 

Table 3- Total Variance Explained in Component of PCA 

1مؤلفه  مؤلفه 2مؤلفه   0مؤلفه   4مؤلفه   5مؤلفه   6مؤلفه   7مؤلفه    

COMPONENT C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 

 درصد واریانس
% var. 

99.213 0.618 0.11 0.0412 0.0082 0.0073 0.0028 
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 باشد.، مناطق سفید رنگ در تصویر اراضی تحت پوشش زعفران میمنطقه مورد مطالعهبرای  TSAVIشاخص  -4شکل 

Figure 4- TSAVI index for the case study, White colored areas in the image is the region coverd by saffron. 
 مقادیر بردار ویژه ماتریس واریانس کوواریانس  -4جدول 

Table 4- Eigenvectors of the variance-covariance matrix 
ژهمقادیر بردار وی 1باند   2باند   0باند   4باند   5باند   6باند   7باند    

Eigenvector Band 1 Band 2 Band 3 Band 4 Band 5 Band 6 Band 7 
1مؤلفه   

C1 
0.344654 0.336187 0.338105 0.369702 0.416213 0.429189 0.399701 

2مؤلفه   

C2 
0.545067 0.456558 0.253319 0.034287 -0.162358 -0.474412 -0.421526 

0مؤلفه   

C3 
-0.136844 -0.110156 -0.052054 -0.000446 0.869067 -0.240680 -0.391439 

4مؤلفه   

C4 
0.336998 0.143360 -0.187133 -0.787335 0.126318 0.426574 -0.114208 

5مؤلفه   

C5 
0.246505 -0.027713 -0.277911 -0.213836 0.167437 -0.569376 0.680649 

6مؤلفه   

C6 
-0.428595 0.143266 0.735684 -0.441655 0.030003 -0.162950 0.178992 

7مؤلفه   

C7 
-0.455372 0.790287 -0.406597 0.038250 0.015394 -0.009858 0.031064 
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 PCA هایمؤلفه از حاصل 504FCC تصویر -5شکل 

Figure 5- FCC534 from PCA Components. 
 

در این مطالده جهت شناسایی اراضی تحت کشت زعفران از 

نشده بهیره  بندی نظار بندی نظار  شده و طیقهدو روش طیقه

نشده تصویر منطقه بدون  بندی نظار گرفته شد. در روش طیقه

ها، دخالت نظر کارشناس و تنها بر اساس تفاو  در بازتاب پدیده

بنیدی امیا در طیقه گیردد؛مختلف از یکدیگر تفکیک می طیقا 

های منطقیه و اشراف بیر پدییده دلیل بهنظار  شده، کارشناس 

آگییاهی از بازتییاب پدیییده در طیییف الکترومغنییاطیس، سییدی در 

ا دارد. دقیت شناسایی ییک ییا چنید پدییده خیاص در تصیویر ر

نشیده بنیدی نظار بندی در این حالت بسیار بیشتر از طیقهطیقه

نشیده بیرای  بنیدی نظیار ذکر است که طیقه باشد. لازم بهمی

رو در اکثر تواند بسیار مفید باشد، از اینشناخت اولیه از منطقه می

بنیدی نظییار  شیده از اییین روش بهییره مطالدیا  قیییل از طیقه

الده حاظر از هر دو روش فوق استفاده شید و بیا گیرند. در مطمی

بنیدی های مییدانی، طیقهکمک نقا  تدلیمی حاصل از برداشیت

 6نظار  شده بر روی تصویر منطقیه اعمیال گردیید. در شیکل 

 کنید.نتیجه این روش را مشاهده می

بندی برداشت زمینی زعفران زارها بیا برای تدیین دقت طیقه

GPS های مرجع برای مقایسیه بیا نوان دادهعانجام گرفت که به

شده بکارگرفتیه شید و جیدول میاتریس خطیا بندیتصویر طیقه

درصد و  88بندی تشکیل گردید. ضریب کاپای کلی در این طیقه

اند. با استفاده از نقشیه نهیایی درصد محاسیه شده 98دقت کلی 

های زعفران زار شده مساحت پیکسلبندی نظار حاصل از طیقه

 8170/59119دسیت آمید. ایین مقیدار به Arc GISحییط در م

باشد. آمار سازمان جهاد کشاورزی از سیطح زیرکشیت هکتار می

 00111برابیر بیا  5999حیدریه در سیال زعفران شهرستان تربت

 باشد که مثید نتایج حاصل از این تحقیق است.می

 

 گیرییجهنت

 تزیرکشی سطح برآورد و است استراتهیک محصولی زعفران

 جغرافییایی هایمحیدوده در آن تولیید میزان برآورد در نهایت و

 جهیت مقتضیی هایگیریتصیمیم و ریزیبرنامیه خاص، لازمیه

 .باشدمی تجاری و اقتصادی میادلا  انجام



 59  ...    در تخمین سطح زیر کشت زعفران 8تعیین قابلیت تصاویر ماهواره ای لندست و تباکی بجستانی،  فرزادمهر 

 اهمییت از هیاارزیابی قیییل در ایین دقت و سرعت بنابراین،

باشیید. بهتییرین زمییان بییرای تدیییین سییطح می برخییوردار بالیایی

هیای حیدرییه، اسیتفاده از دادهکشت زعفران در منطقیه تربتزیر

ای مربو  به اوایل زمستان است که غالب اراضی تحیت ماهواره

کشت زعفران همچنیان سییز هسیتند و از بازتیابش مناسییی در 

 قرمز نزدیک برخوردارند.موج مرئی و مادونطول

 
 شدهنظارتبندی نتایج حاصل طبقه -6شکل 

Figure 6- The results of supervised classification. 
 

شده است. لیذا تیداخل های دیگر هم برداشتاز طرفی کشت

دهیید. الیتییه در برخییی منییاطق هییا ر  میکمتییری در بازتاب

توانید خورد که میحیدریه کشت گندم زمستانه به چشم میتربت

 ایین باعث بروز خطای مختصری در نتایج حاصیل شیود. نتیایج

در  8ای لندسیت تصیاویر میاهواره دهید کیهمی نشیان پهوهش

 خیوبی قابلییت از شناسایی محصولا  کشاورزی ماننید زعفیران

 نشان را روش این بالای دقت خطا ماتریس نتایج است و برخودار

 زییر سیطح بیرآورد هزینیه و زمیان عامل کهدرصورتی .دهدمی

 مقایسیه میورد زمینیی بردارینقشیه روش بیا ایین روش، کشت

 انسیانی دخالیت با که نیز دوم روش از ناشی و خطای رارگرفتهق

 هایداده از استفاده ارزش گیرد، قرار مدنظر همراه است بیشتری

گیردد پیشینهاد می .شید خواهید مدلیوم ازپییشبیش ایماهواره

ای با قدر  مطالدا  تکمیلی دیگری با استفاده از تصاویر ماهواره

اتر انجام شود و نتایج حاصل با تفکیک رادیومتریک و هندسی بال

 نتایج مطالده حاضر مقایسه شود.
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Abstract 

Saffron is a strategic product. It is necessary to manage the programming principles in order to 

estimate acreage and production. Therefore, the speed and accuracy of such assessments is very 

important. Using remote sensing techniques for providing updated data and high functionality as well 

as the possibility of studying a wide range of image analyses with an acceptable precision can help in 

the assessment.  In the present research, the area under cultivation of saffron in the city of Torbat 

Heydarieh was evaluated using Landsat 8 sensor data. After applying the primary processing on 

satellite images with using conventional techniques, satellite imagery processing including false color 

band combination, principal component analysis, vegetation index (NDVI, SAVI, EVI, DVI, RVI and 

TSAVI) and supervised classification of land under saffron cultivation were identified. Map 

production was done due to the fact that the earth was assessed via GPS in order to assess the 

classification. Kappa coefficient and overall accuracy were %88 and %98, respectively. The area 

under cultivation of saffron in this study was estimated to be 19503.4572 hectares. The results 

indicated that Landsat 8 satellite images have a high potential for rapid separation and identification of 

the area under cultivation of saffron in the region with relatively good accuracy and are appropriate 

tools to be used on a regional scale. 
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