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 یابقایای سوخته با استفاده از تصاویر ماهواره دارایپایش مزارع 
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 چكيده

موجا  اصا س سااانما   ی گیااهی. حفظ و مدیریت صحیح بقایاداردمزارع اهمیت باالیی سطح مدیریت بقایای گیاهی در 

ز دست رفنن مواد آلای، افازایش ابه  ی گیاهیسوزاند  بقایا کهیحال در شودمیو کاهش فرسایش ااک  ،ااک، حفظ رطوبت

. وضع قوانین تشویقی برای اجرای کشاورزی حفاظنی و قوانین تنبیهی بارای ساوزاند  انجامدیمو تبخیر رطوبت  ،فرسایش

علت مشکل شناسایی مزارعی کاه در اما به اندکردهآغاز آ  را اجرایی  یهاسازما راهکاری است که  ،در کشور ی گیاهیبقایا

و ارزا  بارای  ،دقیق، ساریع ییافنن روش منظوربهاین تحقیق  منوقف گردید.شود، این راهکار میی گیاهی سوزانده بقایا انهآ

 یاا مازارع را شناساایی و قاوانین تنبیهای یسادگبهتا بنوا   شودبقایای گیاهی آتش زده میآنها که در است پایش مزارعی 

، نشادهنظارتی بندطبقه، شدهنظارتی بندطبقهبا اسنفاده از سه روش  وهش. در این پژکردپیشگیرانه را اعمال  هاییاستس

کاه بقایاای گیااهی در آنهاا برای تعیین محل و مساحت مزارعی  8 لندست سنجنده یتصویرهاتوانایی  و تشخیص تغییرات،

در نظر گرفنه شاد. مزرعه  120 ،دست آمدهو ارزیابی ننایج بهپژوهش  اجرای اینبرای  .ارزیابی شده است، اندآتش زده شده

میدانی مقایسه شد.  یهادادهبا  ایماهواره یتصویرهاآزمایشی در  تعیین محل و تخمین مساحت مزارعدست آمده از ننایج به

سانجنده لندسات، روش  یربرداریتصاوباین دو  ۀ زماانی در فاصل ،شرایط سطحی مزارع آزمایشی درپییپعلت تغییرات به

. شناساایی و تخماین پاایش کناد دقتبهرا  شودیمآتش زده  انهآکه بقایای گیاهی در  مزارعی نوانستنتشخیص تغییرات 

ضاری  کاپاا ، درصاد 6/96 بنادیطبقهصحت کلای ) داردی دقت باالی شدهنظارت یبندطبقهروش  مساحت مزارع سوانه با

برای پاایش مازارع ساوانه و  شدهنظارت بندیطبقهروش  ،پژوهشبر اساس ننایج  ،بنابراین .(92/0و ضری  تبیین  93/0

 .و فناوری آ  ارائه شدپیشنهاد   انهآتعیین مساحت 

 

 های كليدیواژه

 شدهنظارت بندیطبقه، دور از سنجش، تشخیص تغییراتبقایای گیاهی، 

 

  مقدمه

هتای زیتا ورزی حفتاتتی و توجه به مزایتای اتا  با

های اایر ترویج و لناشی از سوزاند  بقایای گیاهی، در سا

ورزی حفتاتتی و حفتب بقایتای گیتاهی در آموزش اتا 

یاز آ  در دستور کار ن موردها و ابزار مزرعه و تأمین ماشین

استت  در ایتن  گرفتته قراربخش کشاورزی  گذارا سیاست

ورزی اتا برنامۀ ی که در مزارع اود کشاورزان یبراراستا 

 ۀیارانتزمتین  هکتتار ازای هر، بهکنندمیعملی حفاتتی را 

ارید ماشین و برای سوزاند  بقایای گیتاهی  ۀنقدی و یاران

است  اجترای ایتن قتوانین بته  شده گرفتهی در نظر جرائم

بنتابراین ززم استت بتا نیستت و پتذیر امکا  مرسوم ۀشیو

های پیشرفته راهکتاری دقیت ، ستریع و استفاده از فناوری

بقایتای آنهتا که در ود پیشنهاد شارزا  برای پایش مزارعی 

   سوزانندرا میگیاهی 
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کتترد  شتتدت عملیتتات  هرگونتته تتترش بتترای کتت 

را  عم  شخ  یا سست کرد  اتا کاستن از ورزی، اا 

  یکی از گویندمیورزی حفاتتی بدو  برگرداند  آ ، اا 

ورزی حفاتتی، حفب بقایای گیاهی محصتول الزامات اا 

  استتستح  اتا  درصتد  در  30برداشت شده )حداقل 

حفب بقایای گیاهی در سح  یتا نزدیتس ستح  اتا  در 

ورزی حفاتتی باعث حفب رطوبتت اتا ، های اا روش

یژه در اراضتتی وبتته)جلتتوگیری از شستشتتوی  رات اتتا  

بر اثر ضتتربات بتارا ، و کتاهش فرستایش بتادی دار  یبش

زد  اتتا  در روش  هتت بتترگتتردد  کتتاهش شتتدت می

جتایی زیتاد  رات هو جاب رد شد اورزی حفاتتی از اا 

را حفب اا  و پودر شد  آ  جلوگیری و سااتما  اا  

   (Godwin, 1990) کندمی

  در متتوردفنتتاوری کستتب اطرعتتات دور،  از ستتن ش

از  آنهاستت کته بتا تمتا  بتدو هتا از فاصتله دور و پدیده

استتتفاده و پهپادهتا  ،، هواپیمتاهتاماهوارهماننتد ستکوهایی 

را هتای انستا  ی محتدودیتاوببتهفنتاوری    ایتنشودمی

ممکتن در مناطقی را آوری اطرعات جمع وکند میجبرا  

 هتایهزینته ،گستردگی منتاط  دلیلکه انسا  بهسازد می

 طوربتتهتوانتتد نمتتیهتتای بتتالقوه عتتد مستتافت و احر، بُبتتاز

   (Darvishsefat et al., 2014) مستقی  شناسایی کند

سریع متزارع  یسازآمادهبرای  ،ایاسوزاند  بق آمریکادر 

شناستایی  منظوربتهاز ایتن رو   رایج است ،برای کشت بعد

نیتز و  شتودیمبقایای گیاهی آتش زده  انهآمزارعی که در 

امکتا   ،در یتس پتژوهشاعمال قتوانین نظتارتی،  منظوربه

 آتتش زد برای تخمین میتزا   را استفاده از روش ترکیبی

 شااص طیفتیاستفاده از ی این کار   براکردندبقایا بررسی 

  نتتتایج مناستتب تشتتخیص داده شتتد 1NBR یامتتاهواره

هتای   بتین داده2R =92/0قتوی ) ایهمبستتگی ،پژوهش

زمینتتی را نشتتا  داد  هاییریگانتتدازهو  2ستتن نده استتتر

(McCarty et al., 2007)   

در هند مقدار زیادی بقایتای گیتاهی پتز از برداشتت 

اطرعتات  گونتهیچه  ماندیمزارع بر جای برنج و گندم در م

ستوزاند  بقایتای گیتاهی در دستتر   ۀو آماری نیز دربار

 یریگانتدازه ۀدولت نیست  در یس پتژوهش، روش و نتی ت

 زدهبقایای بترنج و گنتدم آتتش  انهآمساحت نواحی که در 

دو ستن نده  تصتویرهادر سه ایالت بتا استتفاده از  اندشده

بررسی و گزارش گردید    ISS-IIIو IRS-P6AwiFS هندی

ا  پتییجبتا در ایتن تحقیت ، در فصتل رشتد، ستحوحی 

 ،کته در آینتده بعتد از برداشتت محصتولگیری شتد اندازه

شد  بعد از زمین مرجتع کترد  می آتش زده ی گیاهیبقایا

بتترای جداستتازی  3NDVIای شتتااص متتاهواره هایتصتتویر

ها و ستااتما مزارع از سایر نواحی مانند روداانه، جنگتل 

تولید گردید  فایل وکتوری برای این نواحی غیر کشتاورزی 

از  4یتتس ماستتسا بتتبنتتدی تشتتکیل و در فرآینتتد طبقه

 یتصتویرهاو فقت  شتد حتذ   یبررست متورد هایتصتویر

ها باقی مانتد  مستاحت نواحی کشاورزی برای سایر پردازش

 یبنتدطبقهبتا روش  هتادادهاین نتواحی محاستبه گردیتد  

 90 یبنتدطبقهشدند  دقتت کلتی  یبنددسته نشدهنظارت

  (Yadav et al., 2014) درصد بود

 زدهپایش بقایای گیاهی آتش  منظوربهدر یس پژوهش 

برای  و +ETMسن نده لندست  تصویرهااز  ،در مزارع شده

از  ،قبتل و بعتد از ستواتن ،بقایتا 5طیفی مشخصهاشت برد

قبتل و  هایتصویراز یس دستگاه اسپکترومتر استفاده شد  

 بتترای جداستتازی ایتتن  ی گیتتاهیبعتتد از ستتوزاند  بقایتتا

  افتتزارنرمبتتا نیتتز  موردمحالعتته ۀو  منحقتت استتتفادهنتتواحی 

Erdas Imaging شد یبندطبقه (Sateesh et al., 2014)   

 ستتتن نده هایتصتتتویر ییتوانتتتا ،محالعتتته یتتتسدر 

WorldView-2 ی گیتاهیایدرصد پوشش بقا نیتخم یبرا 

مزارع آتتش زده  شیپاو  ،یورزشدت اا  ،  اا در سح

 یجداستاز زیو آنتال یفتیط یهاشده با استفاده از شتااص

 بتا کته نشتا  داد  تحقیت  جی  نتتاشد یابیارز یاح یفیط

 
2- ASTER 1- Normalized Burn Ratio Spectral Index 

4- Mask 3- Normalized Difference Vegetation Index 
 5- Spectral Signature 
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 تتوا یم WorldView-2ستن نده  هایتصتویر زاستفاده ا

  VARI  شتتااص دکتتر نیتتیستتح  متتزارع ستتواته را تع

آتتش  یاهیگ یایبقاا نهآر که د یمزارع یبرا زیشااص تما

 WorldView-2 ستتن نده هایتصتتویر، در استتت شتتدهزده

  (Rostami, 2013) شد یانتخاب و معرف

توانتتتایی  ،تحقیتت  در متتزارع  رت و گنتتدم در یتتس

پایش مزارعی که در  برای 8 ستن نده لندستت هایتصویر

آنها بقایتای گیتاهی آتتش زده شتده بتا استتفاده از آنتالیز 

  بتتدین منظتور اهتار شتدفی احی ارزیابی جداسازی طی

وضعیت سح  اا  شامل زمین ااکورزی نشده، زمین بتا 

بقایای گیاهی، زمین بتا پوشتش گیتاهی ستبز و زمتین بتا 

بقایتای گیاهی سوزانده شتده در نظتر گرفتته شتد  ستح  

مزارع سواته که با آنالیز جداسازی طیفی احتی تخمتین 

ی هتایبا داده  2R=89/0) همبستگی مناسبیزده شده بود، 

 بتتتود دستتتت آمتتتدهبتتتته از روش زمینتتتی  داشتتتت کتتته

(Alinaghizadeh et al., 2016)  

ای، ماهواره هایتصویربندی در طبقه ارزیابی دقتبرای 

استتفاده  2و ضریب کاپتا 1ماتریز احا ارزیابی معیارهای از

 تعتداد بیتانگر قحتری شود  در ماتریز احا عنصرهایمی

 و اندشده یبندطبقه صحی  طوربه که دهستن هایییکسلپ

 هایییکستلپ بیتانگر قحتری غیتر یهتاالما مقابتل،  در

 اندنشتتده یبنتتدطبقه صتتحی  طوربتته کتته هستتتند

(Lillesand et al., 2014; Zeinali et al, 2016)   ضتریب

بنتدی و میتزا  تحتاب  بتین نتتایج طبقه ۀکنندکاپا تشری 

   (Richards, 1999)است واقعیت زمینی 

محصتوزت  بقایتایکه  ه استنشا  دادنتایج تحقیقات 

 برنتد یتامتیبیترو   از مزرعتهکشتاورزا   معموزًرا زراعی 

سوزاند  بقایای گیاهی حاصلخیزی  یطورکلبه  سوزانندمی

مهت   از منتابع کتیو ی دهتدمیش را کاهلی اا  آ و مواد

و  روستتاها افتراد درد  کرتنگی نفز و سرفه  ،لودگی هواآ

استت؛ ستوزاند  بقایتای گیتاهی شهرهای نزدیس به مزارع 

  دهدمیرا افزایش حوادث سواتگی 

 MODIS ستن نده هایتوانایی تصویر ،یس پژوهشدر 

 بقایتای گیتاهی پتز ازا نهتآدر برای پتایش مزارعتی کته 

از بتا استتفاده بتود  شتده زدهتش آبرداشت محصول گندم 

ور همبستتگی بتدین منظت  شتدطیفی ارزیابی  یهاشااص

ایتن   های طیفی بررسی گردیتدشااص های زمینی باداده

عصتبی مصتنوعی  ۀشتبک روش رگرسیو  احی و با دو کار

از داد کته بتا استتفاده   نشاها بررسینتایج   درسیان ام به

 بتتته کمتتتستتتتوا  می MODISستتتن نده  هایتصتتتویر

ستواته را شناستایی  محتل مزرعتهعصبی مصنوعی  ۀشبک

رسیو  احی نتایج قابل قبتولی نداشتت ولی روش رگ کرد

(Rostami et al., 2014)  

بقایتای آنهتا در کشور ما بترای پتایش مزارعتی کته در 

روشتی مبتنتی بتر استتفاده از شتوند گیاهی آتتش زده می

وجود ندارد، در این پژوهش توانایی دور  از فناوری سن ش

منظور معرفی یتس روش ، به8 لندست سن نده یتصویرها

، دقی  و ارزا  برای تعیتین محتل و مستاحت متزارع سریع

، شتدهنظارت بنتدیطبقههتای روشسواته، با استتفاده از 

، شتدارزیابی  3ییراتغو تشخیص ت ،شدهننظارت بندیطبقه

و مقتررات و کترد متزارع را شناستایی  یستادگبهتا بتتوا  

 یرعلمتتیغ ۀمتتدیریت ززم را در پیشتتگیری ایتتن پدیتتد

  گرفت کاربه

 

 هاد و روشموا

ها در مزارع گندم شهرستتا  ارزوئیته واقتع در یشآزما

متر ارتفاع از سح   1044و کیلومتری جنوب کرما   180

  N, 56° 21' 46.23" E "29.07 '27 °28شتد )اجترا دریتا 

تولید گندم و  رت  ۀاز مراکز عمد ستا این شهر   1 )شکل

 است  استا  کرما در 

2- Kappa Coefficient 1- Confusion Matrix 

 3- Change Detection 

  

 

 ...بقایای سوانه با دارایپایش مزارع 
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 مطالعاتی، کرما ، ارزوئیه ۀموقعیت منطق -1 شکل

 

  8تصتتویر ستتن نده لندستتت 10در ایتتن پتتژوهش از 

، 23/10/93هتتای در تاریخ تصتتویرها؛ ایتتن استتتفاده شتتد

25/11/93 ،11/12/93، 31/1/94 ،15/2/94 ،31/2/94 ،

از منحقه برداشتت  2/5/94و  17/4/94، 1/4/94، 16/3/94

بترای  93مربتو  بته زمستتا   هایتصتویراز نتد  بود هشد

از با پوشتش ستبز و در سه حالت مزارع  یهادادهاستخراج 

مربتتو  بتته بهتتار و تابستتتا  بتترای استتتخراج  هایتصتتویر

و متزارع  ،دو  پوشتش، بی گیاهیبا پوشش بقایا ییهاداده

متزارع آزمایشتی را  ۀکلی هاتصویرسواته استفاده شد  این 

بتتا قتتدرت  1پانکروماتیتتسو در ستته فرمتتت گیتترد متتیبردر 

 30متر، اند طیفی بتا قتدرت تفکیتس  15تفکیس زمینی 

از وبگاه اینترنتتی متر  100و حرارتی با قدرت تفکیس  ،متر

 2آمریکتا شناستیینزمستازما  این سن نده ااذ گردیتد؛ 

تصویرها را به عهتده رادیومتری و هندسی  ۀاولیتصحیحات 

  اطرعتتتات و نمتتتایی از (Anon, 2015) داشتتتته استتتت

سن نده، بعد از برداشتت، در گرفته شده با این  هایتصویر

و با داد  مختصات جغرافیتایی دارد  قراروبگاه این سازما  

 هشدر ایتن پتژو  هستتند یابیدست قابل، نظر مورد ۀمنحق

 تصتتویرهای 1-7از ترکیتتب بانتتدهای  یبنتتدطبقهبتترای 

 سن نده استفاده شد  

این ستن نده، در دستتر   تصویرهایدلیل استفاده از 

،  تحتت پوشتش قترار داد  کتل و رایگا  بود  آنهتا بود 

پذیری مکانی مناسب آ  برای پایش مزارع یستفکو  ،کشور

 ینتتربزرگلندستت ستن نده  تصویرهایکشاورزی است  

 طوربتهاستت کته  نیزمت دور از سن ش یهام موعه داده

ایتن  تصویرهایاهار دهه از  شده است  یآورمستمر جمع

برای پایش مزارع کشتاورزی  فردمنحصربه یسن نده منبع

مدیریت زمین و آب، مانند است  این سن نده برای اهدافی 

تعیین عملکرد کشاورزی،  بینییشپاکتشا  نفت و معد ، 

، تشتتتخیص تغییتتترات در ستتتح  زمتتتین و هتتتایآلتتتودگ

 طراحتتی و در متتدار قتترار گرفتتته استتت ،یبردارنقشتته

(Anon, 2017) متعتدد مناستب بتود   یهاپژوهش  نتایج

ستتن نده لندستتت را بتترای پتتایش عملیتتات  تصتتویرهای

پتژوهش یتس در   اندرستاندهکشاورزی به اثبتات گوناگو  

حصتوزت شناسایی و تفکیس اراضی زیر کشتت م منظوربه

 در اطترا   یامنحقتهانواع محصوزت  ۀنقش ۀمختلف و تهی

 بترایاستفاده شتد    +ETM) ستلند یتصویرهامشهد از 

شتامل  شتدهنظارت یبنتدطبقهاز روش ، تصویر یبندطبقه

بتر عصبی مصنوعی استفاده شتد   ۀحداکثر احتمال و شبک

ضریب کاپا و صحت کلتی بترای  ،دست آمدهاسا  نتایج به

2- U.S. Geological Survey (USGS) 1- Panchromatic 
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درصتد و بترای  85و  82ترتیتب داکثر احتمال بتهروش ح

  شده استدرصد برآورد  87و  84ترتیب عصبی به ۀشبک

 هایکتته تصتتویر دهتتدمینتتتایج ایتتن تحقیتت  نشتتا      

 ،برای تفکیس سریع اراضی زراعتی ورد استفادهم یاماهواره

و تعیین ستح  زیتر  ،انواع محصوزت در منحقه ۀنقش ۀتهی

 قابلیتت  یامنحقتهمناسب در مقیتا   نسبتاًکشت با دقت 

 

   (Alipour et al., 2014) بازیی دارند

  8 لندستتت ستتن نده یتصتتویرهاطیفتتی  ۀمحتتدود 

 تصتتویرهاآورده شتتده استتت  بتترای اینکتته  1در جتتدول 

 زمتتتانی بتتته هتتت  ازنظتتترآتتتتش زد  متتتزارع، رویتتتداد و 

 استتفاده اولین تصتویر بعتد از آتتش زد از نزدیس باشند، 

  شد
                                      

 (USGS, 2015) 8محدوده طیفی باندهای تصاویر لندست  -1جدول 

 باند ۀمشخص

 )میکرومتر(

 پهنای باند

 )میکرومتر(

 یریپذکیتفک

 )متر(

 30 433/0-453/0  443/0)ساحلی  ) 1

 30 450/0-515/0  4825/0)آبی  ) 2

 30 525/0-600/0  5625/0)سبز  ) 3

 30 630/0-680/0  655/0)قرمز  ) 4

 30 845/0-885/0  865/0نزدیس  ) قرمزمادو ) 5

 60 560/1-660/1  610/1)  1 کوتاهموج قرمزمادو ) 6

 30 100/2-300/2  200/2  )2 کوتاهموج قرمزمادو ) 7

 15 500/0-680/0  590/0)تس طیفی  ) 8

 30 360/1-390/1  375/1)ابر  ) 9

 100 6/10-2/11  90/10  )1حرارتی  قرمزمادو ) 10

 100 5/11-5/12  00/12  )2حرارتی  قرمزمادو ) 11

 

هتای ززم روی پردازشو  پردازشیشپمراحل  ۀکلیدر 

کار گرفتته به ArcGIS10.1و   ENVI 5.1افزارنرم، تصویرها

، تصتویرها 1یستازمرجتع ینزمتکنترل  شد، از جمله برای

و  3ها به بازتتاب طیفتیپیکسل 2های دی یتالیتبدیل داده

   محالعه مورد یتصویرهاهای طیفی در استخراج داده

هایی که قدرت تفکیس مکانی بازیی دارنتد در سن نده

 Quick Birdو  IKONOSهای ستن نده یتصتویرهامانند 

امتتتا در دارد تصتتتحیحات هندستتتی اهمیتتتت بتتتازتری 

، بتا قتدرت تفکیتس مکتانی 8 دستهایی مانند لنسن نده

 استت   تربااهمیتمتر، تصحیحات رادیومتریس  10بیش از 

 متورد یتصویرهاهمین علت ابتدا تصحیحات رادیومتری به

 بترای تصتحیحات شد  اجرا  در این پژوهش با دقت استفاده

 

 یهتتاداده) هایکستتلپاتتام  یهتتادادهابتتتدا رادیومتریتتس 

تصتحی  بتا پتز از آ  و  تبتدیل 4تابنتدگیدی یتالی  بته 

 5ستححیطیفتی بته بازتتاب  تابنتدگی یهاداده ،اتمسفری

ه  احاهای اتمسفری تصتحی   ،در این فرایند  شدتبدیل 

دی یتالی اتام بته بازتتاب طیفتی ستححی  ۀشد و ه  داد

 یهاشتااص محاسبهبرای را که قابلیت ززم تبدیل گردید 

 دارد   هاپردازشو سایر  ،یبندطبقهطیفی، استفاده در 

 اایر در متدارهای سالهایی که در سن نده یتصویرها

همگتتی تصتتحی  هندستتی و زمتتین مرجتتع  انتتدگرفتهقتترار 

شناستی ستازما  زمینکه اشتاره شتد  گونههما   شوندیم

 یتصتویرها یستازمرجتعتصحی  هندسی و زمتین آمریکا 

  عهتده داشتته استترا بتهمورد استتفاده در ایتن پتژوهش 

 
2- Digital Number (DN) 1- Georeferencing 

4- Radiance 3- Reflectance 
 5- Surface Reflectance 

 

 ...بقایای سوانه با دارایپایش مزارع 
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تحقیت   این درتصویرها سازی، کنترل زمین مرجعبرای اما 

  یریگنمونتته معتتادزت و زمینتتی کنتتترل نقتتا  کمتتسبتته

 از  تصتویرها تصتحی  هندستیبترای شدند   تصحی  م دد

استتفاده  ArcGIS افزارنرماز  نیزکنترل زمینی و  ۀنقح 20

علتت نبتود  اعوجتاج در بته  ،مختصتات تبدیل  شد  برای

  یریگنمونتتته بتتترای اول و هدرجتتت تتتتابع از تصتتتویرها

 روش از نشتتده ی تصتتح تصتتویر هاییکستتلپ ارزش م تتدد

میتزا  احتای زمتین   شتد استتفاده همسایه ترینیسنزد

در ایتن پتژوهش بتا  استتفاده مورد یتصویرهاسازی مرجع

پیکستل  48/0تتا  4/0استفاده از نقا  کنترل زمینی بتین 

  برآورد گردید 

 متورد ۀجتود در منحقتاین پژوهش، مزارع مو ارلدر 

اتا  : داشتته استتاهتار نتوع پوشتش ستححی  محالعه

 جامانتده)مزرعه بدو  پوشش ، بقایای گیاهی )بقایتای بتر 

 ، گیتاه ستبز و ااکستتر )بقایتای محصتولپز از برداشت 

   در ایتن پتژوهش بترای تفکیتس شتده زدهمحصول آتش 

 بود از سایر شدهزدهبقایای گیاهی آتش آنها مزارعی که در 

 استفاده شد:از سه روش  ،مزارع

 شدهنظارت بندیطبقهروش  .1

  نشدهنظارت بندیطبقهروش  .2

  روش تشخیص تغییرات .3

 زدهبا بقایای گیتاهی آتتش  مزرعه 12 ،پژوهش در این

مزرعه با پوشش بقایای گیاهی و  12سبز،  ۀمزرع 12 ،شده

تکترار و اهتار  12 یعنتیبدو  پوشش )اتا    ۀمزرع 12

شتد  مستاحت متزارع  در نظتر گرفتتهحی نوع پوشش سح

هکتار و رطوبت اتا  در متزارع  6/7تا  2/2آزمایشی بین 

، ی گیتاهیو در مزارع با پوشتش بقایتادرصد  12-14سبز 

بتود  بترای درصتد  8-10بدو  پوشتش و متزارع ستواته 

مزرعه  12از این پژوهش،  آمده دستبهاعتبارسن ی نتایج 

 21بتا پوشتش بقایتا و مزرعته  18مزرعه ستبز،  9، سواته

، نظتتر گرفتتته شتتد در ی گیتتاهیبقایتتا بتتدو دیگتتر  مزرعته 

 60پتژوهش اجرای این بنابراین تعداد مزارع آزمایشی برای 

 120 یطورکلبتهمزرعه و  60سن ی نتایج نیز و برای اعتبار

  مختصات مکانی مزارع آزمایشی با یس دستتگاه مزرعه بود

 کمتسبته مختصتات، ا  ثبت و با استتفاده از ایتن پیجی

و رستت  متتزارع آزمایشتتی  ۀ، نقشتتArcGis10.1افتتزار نرم

 یتصتویرهاها بتر محاسبه شد  با انحباق نقشهآنها مساحت 

تعیتین  تصتویرهاایتن محل مزارع آزمایشی در  ،ایماهواره

 گردید  

 شدهنظارت بندیطبقهروش 

با بازدیدهای میدانی متعدد و به  شدهنظارت یبندطبقه

 یتزا م ،روش یتندر ا  دنبتال شتد 1کثر احتمتالروش حدا

 یبانتتدها یفتتیط یهتتاارزش یستتتگمبهو  یتتانزوار یکمتت

 ینو از همت شتودیممناط  نمونته محاستبه  یمختلف برا

 یکتینشده به  یبندطبقه یکسلپ یسارتبا   یبرا یتااص

 ،دیگر یا ب به  شودیماستفاده  یفیط یهانمونه یااز گروها 

احتمتتال  و یفتتیط یهتتاارزش یتتعوزت ۀنحتتو یبررستت یبتترا

نمونته، از  یهتااز گروه یکتیبتا  یکسلپ یسارتبا   ،یآمار

که اود،  شودمیاستفاده  یانگینو بردار م یانزوار یزماتر

  کننتدیم یفرا تعر یفیط یهاارزش یستگمبهو  یانزوار

 یبنتتدطبقه یموجتتود بتترا یهتتاروش یرروش از ستتا یتتنا

بته ایتن منظتور    Zobeiry & Majd, 2014) است تری دق

متتزارع ستتح   اهارگانتته یهاپوشتتش بتترای هتتر یتتس از

 ا پتتییجو بتتا  ییشناستتا تعلیمتتیهتتای آزمایشتتی، پرت

ها یادداشت گردید  سپز این پرت انهآمختصات  2گارمین

 افتزارنرمبته  3ROI عنوا بهسن نده لندست  یتصویرهادر 

آزمایشتی از متزارع  بنتدیطبقهفرآیند برای معرفی گردید  

آ  دستتته از و مستتاحت شتتد استتتفاده تعلیمتتی  یهتتاپرت

 بنتدیطبقهمتزارع ستواته بتا کته تعیین گردیتد مزارعی 

 بودند   شده یمعرف شدهنظارت

یس از مزارعتی  پز از تعیین مساحت هر ترتیب ینا به

متزارع ستواته  عنوا بته شتده کنتترل بنتدیطبقهکه در 

یعنی ستح  ستواتگی  -ظیرن ۀمعرفی شدند، دو سری داد

 کنتترل بنتدیطبقهای و با استفاده از که در تصویر ماهواره

2- GARMIN GPS 1- Maximum Likelihood 

 3- Region of Interest 
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و ستح  ستواتگی واقعتی در زمتین کته  شده یینتع شده

 و رستت  نقشتته GPSمیتتدانی بتتا استتتفاده از  صتتورتبه

وجود داشت  همبستگی  -بود شدهبرداشت ArcGisتوس  

تگی های نظیر بررسی و دقت تخمین سح  ستوااین داده

تعیین گردید  سران ام سح  ستواتگی در زمتین بتا یتس 

تابعی از سح  ستواتگی  صورتبهمنحنی رگرسیو  احی 

  ای بیا  شد در تصویر ماهواره

بتا نشده نظارت یبندطبقه: نشدهنظارتبندی روش طبقه

به این منظتور  گردید  اجرا K-Meanی بنداوشهالگوریت  

علت وجود کر ، به 4ی با بندی مزارع آزمایشفرایند طبقه

و  اجتتراپوشتتش ستتححی در متتزارع آزمایشتتی،  اهتتار نتتوع

بندی مزارع سواته با طبقه کهتعیین شد مساحت مزارعی 

ترتیتب پتز از تعیتین  یتنا بتهمعرفی شدند   نشدهنظارت

بندی کنترل نشتده یس از مزارعی که در طبقه مساحت هر

روش قبتل،  مزارع ستواته معرفتی شتدند، ماننتد عنوا به

سح  سواتگی در زمین با یس منحنتی رگرستیو  احتی 

ای تتابعی از ستح  ستواتگی در تصتویر متاهواره صورتبه

 بیا  شد 

علت تغییترات در این پژوهش به: روش تشخیص تغییرات

و  یتاهیگی پز از آتش زد  بقایتا شدید رنگ سح  اا 

بتته  ی گیتتاهیتغییتتر جتتنز پوشتتش )از بقایتتا همچنتتین

، از آ  از بعتتدقبتتل از ستتواتگی و های تصتتویر ااکستتتر ،

صتورت ینبدطری  تفاضل مورد مقایسه طیفی قرار گرفت  

و ستح  و محتل  آشکاری ادشده در سح  تصویر اتغییرات 

 سوزی تعیین شد آتش

 ارزیتابی دقتتبرای : بندیطبقه دقت ارزیابی معیارهای 

معیارهتتای  ازنیتتز  ایمتتاهوارهی تصتتویرهادر  بنتتدیطبقه

 ستهاز بتین  وماتریز احا و ضریب کاپتا استتفاده ارزیابی 

بهترین روش برای پتایش متزارع آتتش  محالعه موردروش 

کته معرفتی شتد برای این کار روشی  معرفی شد  شده زده

 میتدانیهای یریگانتدازهاز آ  به نتایج  آمده دستبهنتایج 

  تر بود یسنزد

 

  و بحث نتایج

سح  متزارع  ۀاهار عارضمنحنی پاسخ طیفی  ،2شکل 

و ااکستتر  ی گیاهیبقایا آزمایشی شامل اا ، گیاه سبز،

منظور بررستی بته 8 که از تصویر لندستتدهد را نشا  می

  شده استرفتار طیفی عوارض استخراج 

 

 
 نمودار پاسخ طیفی -2شکل 

 

طیتف بازتتاب یافتته از که  شودمشاهده می 2در شکل 

لی، آبی، سبز و قرمتز تصتویر اهار عارضه در باندهای ساح

بازتتاب  تفتاوتیا  اند  تقریباً بر ه  منحب 7و  4تا  1)باند 

 متادو نزدیتس و  قرمز مادو اما در باند  ؛ه  دارند کمی با

  تباین بین طیف بازتتاب 6و  5)باند  موج کوتاه قرمز طول

، در ایتن محتدوده استت یافته از این اهار عارضته بیشتتر 

 ...بقایای سوانه با دارایپایش مزارع 
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ن بین طیف بازتاب یافتته از گیتاه ستبز بتا سته تبای یژهوبه

علت بازتاب نور بهو این طیف  استدیگر بسیار زیاد  ۀعارض

 ،نزدیتس قرمزمتادو توس  کلروفیل گیاه سبز در محدوده 

شتد  بتین  قائتلکته بترای تمتایز  داردناگهتانی  یافزایش

 ،های مشابهیافتهدر ااکستر با گیاه سبز بسیار مفید است  

بتترای جداستتازی بقایتتای  قرمزمتتادو از بانتتدهای استتتفاده 

بترای ، اتا  و گیتاه ستبز ی گیاهیگیاهی سواته از بقایا

ها، حتی با قتدرت تفکیتس مکتانی سایر ماهواره یتصویرها

شتده  گتزارشدر این تحقی   استفاده موردکمتر از تصویر 

 ,Bannari et al., 2006; Pacheco & McNairn)استت 

2010; Pacheco & McNairn, 2011)    کته در  گونههما

شود پاسخ طیفی گیاه سبز و ااکستتر مشاهده می 2شکل 

تصویر بسیار به ه  نزدیس  7و  6، ، 4، 3، 2، 1 در باندهای

 5امتا در بانتد  درصتد  10تتا  0)تفاوت بازتاب بتین است 

اتوبی دارنتد )تفتاوت  قرمز نزدیس  تبتاین بستیار)مادو  

متودار مربتو  بته ااکستتر بتا ن رصتد  د 40بازتاب حدود 

 تبتتاین قابتتل قبتتولی دارد ی گیتتاهینمتتودار اتتا  و بقایتتا

نزدیس بتود  علت   بهدرصد  40تا  10 )تفاوت بازتاب بین

باند از  6در  ی گیاهیرفتار طیفی گیاه سبز و ااکستر بقایا

شد  بین مزارع سواته و گیتاه  قائلتمایز  ،باندهای تصویر

ایش ناگهانی بازتاب گیاه ستبز در و اگر افز استسبز دشوار 

ه  ناممکن بتود مادو  قرمز نبود شاید جداسازی  ۀمحدود

استفاده از باند مادو  قرمتز کمتس زیتادی بته  و از این رو،

اما جداسازی این عارضته  ؛کندمیجداسازی این دو عارضه 

یر است  با توجته پذامکا ی راحتبه ی گیاهیاز اا  و بقایا

 5بازتاب گیاه سبز و ااکستتر در بانتد  وجهت قابلبه تباین 

ی هاروشیری صحی  کارگبه در صورتتوا  دریافت که می

تتوا  بتین ای میمتاهواره یتصتویرهاهای جداسازی طیف

یژه گیاه سبز وبهااکستر با عوارض موجود در سح  اا ، 

را صورت محتل و مستاحت مزارعتی ینبدشد و  قائلتمایز 

 است  شدهزدهبقایای گیاهی آتش  انهآکه در تعیین کرد 

شود که یم  مشاهده 2در نمودار واکنش طیفی )شکل 

کمترین بازتاب  ،علت جذب نور توس  کلروفیلگیاه سبز به

تر یینپتانمودار واکنش طیفی گیاه ستبز  رواز اینو را دارد 

نزدیتس  قرمز مادو  ۀمحدود دراز سایر نمودارها قرار دارد  

 در و عبتور کتاهش مقدار جذب و ،متر انون 3100تا  700)

  پیتدا افتزایش توجته قابتل شتکلی به انعکا  میزا  ی هنت

، ی گیتاهیاین اتفاق در نمودار طیفی اا ، بقایتا کند می

قرمز نزدیس  به بعتد  )مادو  5ااکستر و گیاه سبز از باند 

شتود یممشتاهده  2کته در شتکل  گونههما افتاده است  

 بتتارهیس بتتهبتترای گیتتاه ستتبز  5ر بانتتد میتتزا  بازتتتاب د

 ایتتتن موضتتتوع واکتتتنشدلیتتتل استتتت   یافتتتته یشافتتتزا

  قرمتتز نزدیتتس استتت متتادو  متتوج طتتولکلروفیتتل در 
 

(Bannari et al., 2006; Pacheco& McNairn, 2010; 
 

Pacheco & McNairn, 2011)  
 

را نشتا  تعلیمی  یهانمونه یبنداوشه ۀنحو 3شکل       

  انتتدمیتتدانی تعیتتین محتتل شتتده صتتورتبهکتته دهتتد یم

ه تعلتی  داده شتد افزارنرمبه  شدهنظارت یبندطبقهو برای 

 نشتتا   3شتتکل دستتت آمتتده از بررستتی بتته  نتتتایج استتت

 ستح  متزارع آزمایشتی شتامل  ۀاهتار عارضتکه  دهدیم

  طوربتتهو ااکستتتر  ی گیتتاهیاتتا ، گیتتاه ستتبز، بقایتتا

ین جداستازی ایتن و بنتابراهستتند واض  از یکتدیگر جتدا 

آتتش  انهتآمزارعی که بقایتای گیتاهی در  یژهوبهعوارض و 

استتت، زیتترا اوشتته  یرپتتذامکا  یراحتبتتهبتتود  شتتده زده

اته اگرستت زیاد از سایر عوارض م زا ایااکستر با فاصله

اوشه مربو  بته گیتاه ستبز انتدکی دارای تفترق استت و 

رتر احتماز جداسازی گیتاه ستبز از ااکستتر انتدکی دشتوا

 اواهد بود 
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 تعلیمی یهانمونه یبنداوشه -3 شکل

 

 رامستتاحت متتزارع ستتواته بتتین همبستتتگی  4شتتکل 

 ، در تصتتتویرشتتتدهنظارت بنتتتدیطبقهروش بتتتا کتتته )

 مستاحتبتا   نتداهاز ستایر متزارع تفکیتس شتد یاماهواره

 کمتس بتهکته بته شتیوه میتدانی )مزارع سواته در زمتین 

نشتا    استت شتده محاسبه ا پییج افزار موجود درنرم

  دهدیم
 
 

 
 میدانی یریگاندازهو  شدهنظارت بندیطبقهحاصل از  مزارع سوانهبین مساحت  همبسنگینمودار  -4شکل 

 

و  بنتدیطبقه، آمدهدستتبهستن ی نتتایج برای اعتبار

نیز ان ام شد که مشتمل بودنتد دیگر مزرعه  60جداسازی 

مزرعه بتا پوشتش  18مزرعه سبز،  9مزرعه سواته،  12 بر

  مزرعه بتدو  پوشتش بقایتای گیتاهی 21و  ی گیاهیبقایا

 دادهنشتا   2کاپتا در جتدول  ماتریز احا و ضریبنتایج 

 نتتتایج ایتتن متتاتریز، صتتحت استتا  بتتراستتت   شتتده

 هدستتت آمتتدبتته 93/0درصتتد و ضتتریب کاپتتا  6/96 ،کلتتی

  است
  

 شدهنظارت بندیطبقهبا اسنفاده از  بندیطبقهدقت اطا برای ارزیابی  ماتریس -2جدول 

 (درصدصحت کاربر ) جمع خاک ی گیاهیبقایا گیاه سبز خاکستر طبقه

 100 12 0 0 0 12 ااکستر

 9/88 9 1 0 8 0 گیاه سبز

ی گیاهیبقایا  0 0 18 0 18 100 

 2/95 21 20 0 1 0 اا 

  60 21 18 9 12 جمع

   2/95 100 9/88 100  درصد) کنندهدیتولصحت 

 93/0درصد و ضریب کاپا  6/96صحت کلی 
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 متتزارع ازرا  8 تصتتویر ستتن نده لندستتت ،5 شتتکل

بنتتدی طبقه قبتتل و بعتتد از، آزمایشتتی در یتتس بلتتو 

 دیتتتده  شتتتکلایتتتن دهتتتد  در یمنشتتتا   ،شتتتدهنظارت

 استتت شتتده اجتترای اوببتتهبنتتدی طبقهکتته  شتتودیم

 یتستفکدقتت بتازیی از ستایر متزارع  و مزارع ستواته بتا

 اند شده

 

 
 8-در تصویر لندست شدهنظارت بندیطبقهتفکیک مزارع آزمایشی با روش  -5شکل 

 (بندیطبقهبعد از  -و ب بندیطبقهقبل از  -)الف

 

لکه تیره در داال کادر نشا  با یس مزرعه  ،6در شکل 

 ،ت میدانیبر اسا  مشاهدا ،است که این تیرگی شده داده

 بنتدیطبقهنیستت؛ بتا  بقایای محصتول ناشی از سواتگی

و جداسازی مزارع سواته به کمس آ  مشاهده  شدهنظارت

که این لکه در زمتره متزارع ستواته قترار نگرفتته  شودیم

 است 

 بتاکته ) را همبستگی مساحت مزارع ستواته ،7شکل 

یر ی، از سااماهواره، در تصویر نشدهنظارتبندی روش طبقه

با مساحت متزارع ستواته در زمتین   مزارع تفکیس شدند

دهتد یمنشتا    استت شتده محاسبهمیدانی  ۀشیوکه به)
 
 

 
 8-در تصویر لندست شدهنظارت بندیطبقهتفکیک مزارع آزمایشی با روش  -6شکل 

 (بندیطبقهبعد از  -و ب بندیطبقهقبل از  -)الف
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 میدانی شدۀ یریگاندازهو  نشدهنظارت بندیطبقهحاصل از  ع سوانهمزارمساحت  همبسنگینمودار  -7شکل 

 

 از ایتن روش نیتز آمدهدستبهسن ی نتایج برای اعتبار

ان تام شتد مزرعه  60 هما  و جداسازی بندیطبقه م دداً

  نتتایج بتود شده گرفتهکه برای اعتبارسن ی نتایج در نظر 

 شتده ادهدنشتا   3ماتریز احا و ضریب کاپا در جتدول 

درصد  6/71نتایج این ماتریز، صحت کلی  اسا  براست  

  ه استدست آمدبه 61/0و ضریب کاپا 
  

 نشدهنظارت بندیطبقهبا اسنفاده از  بندیطبقهدقت ماتریس اطا برای ارزیابی  -3جدول 

 (درصدصحت کاربر ) جمع خاک بقایا گیاه سبز خاکستر طبقه

ترااکس  9 3 0 0 12 75 

 7/66 9 1 0 6 2 گیاه سبز

 2/72 18 5 13 0 0 بقایا

 4/71 21 15 6 0 0 اا 

  60 21 19 9 11 جمع

   4/71 4/68 7/66 8/81  درصد) دکنندهیتولصحت 

 61/0درصد و ضریب کاپا  6/71صحت کلی 

 
 

 ۀمقایستشخیص تغییرات )روش از  آمده دستبهنتایج 

 یتابیرد قابتل یادشتدهتغییرات که دهد مینشا    هاتصویر

بتتین دو زمتتانی  ۀعلت اینکتته در فاصتتلامتتا بتتههستتتند 

 ماننتتد تصتتویربرداری، در براتتی متتزارع دیگتتر تغییراتتتی 

، برداشتت محصتول، زرد شتد  رنتگ محصتول، زد شخ 

کته ادامه داشته استت کشاورزی  هاییتفعالکشت و سایر 

تغییترات  ودشتیمباعث ای تاد تغییراتتی در ستح  زمتین 

ردیابی شده فق  مختص سوزاند  بقایتای گیتاهی نبتود و 

ایتن بتا محتل ستواتگی و مستاحت آ  را  یقاًدق توا ینم

استتفاده از ایتن  رسدیم  به نظر کردروش در مزارع تعیین 

 مانتده جابهفعال یا ااکستر  یسوزآتشروش برای ردیابی 

  زیتتاد شتتا کتته وسعتمفیتتد باشتتد  هتتاجنگلاز آ  در 

ستال  سراستربتزرگ از تصتویر در  یو پوشتش بخشتاست 

بترای این روش دقت  ؛شودینمدستخوش تغییرات اندا  

کوتتاه انتواع هتای زمتانی  فاصلهکه در پایین است  یمزارع

باعتتث بتتروز تغییتترات در ستتح  زمتتین در آنهتتا  هتتایتفعال

   شودیم

 

  گيریيجهنت

 ووضع قوانین تشویقی برای اجرای کشاورزی حفتاتتی 
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در کشور  ی گیاهیقوانین تنبیهی برای سوزاند  بقایا وضع

ایتن اما  اندکردهی اجرایی آغاز هاسازما راهکاری است که 

  شتدمتزارع متوقتف ایتن علت مشکل شناستایی بهراهکار 

که  بترای تعیتین محتل و دهد مینتایج این تحقی  نشا  

 آتتش زده شتدهآنها مساحت مزارعی که بقایای گیاهی در 

 د نتوانایی ززم را دار 8لندست  تصویرهای سن ندهست ا

  4از این پژوهش در جتدول  آمده دستبهنتایج  ۀارص

 ستهاز بتین  دهد کهمینشا  جدول  اینآورده شده است  

نظتتارت شتتده،  یبنتتدطبقهیعنتتی ) یبررستت متتوردروش 

روش ،  نظارت نشده و روش تشخیص تغییترات یبندطبقه

بتترای تعیتتین محتتل و تخمتتین  شتتدهنظارت بنتتدیطبقه

تحبیت  نتتایج  ساحت مزارع سواته مناستب استت زیترام

 صتتورتینبد  در آ  بازستت بتتا نتتایج میتتدانی یامتاهواره

تعلیمی یا با استفاده از کتابخانته  یهانمونهبا ورود  توا یم

طیفی، عوارض مختلتف موجتود در ستح  اتا  را بترای 

، شتدهنظارت بنتدیقهطبمعرفی و پتز از  ENVI افزارنرم

بتا دقتت بستیار محل و همچنین مساحت مزارع سواته را 

  93/0ضتریب کاپتا و  درصتد 6/96مناسبی )صحت کلتی 

شرای  سححی مزارع  درپییپعلت تغییرات به  کردتعیین 

ستن نده  یربرداریتصتوبتین دو  ۀ زمانیدر فاصل ،آزمایشی

، کاشتت و ستبز شتد  محصتول زد  لندست، مانند شخ 

را مزارعی  توا ینمشته شده، با روش تشخیص تغییرات کا

آتتش زده  انهتآکته بقایتای گیتاهی در  ی پایش کرداوببه

تغییترات  ی گیتاهیستوزاند  بقایتا از یرغبتهزیترا  شودیم

 انهتآجداسازی رو از اینو شود می ثبتدیگری نیز پایش و 

روش تشتتخیص  رستتدیمبتته نظتتر  ینبنتتابرادشتتوار استتت  

و منتتابع  هتتاجنگلدر  یستتوزآتشرای پتتایش تغییتترات بتت

دو تصتویربرداری  زمتانی  ۀطبیعی مفید باشد که در فاصتل

  آیتدینموجتود بته هاعارضهدیگری در  توجه قابلتغییرات 

نظارت نشده برای پایش متزارع ستواته   یبندطبقهاگراه 

شنااتی از  گونهیچهاگر روش برتر تشخیص داده نشد ولی 

وجتود نداشتته باشتد ایتن روش نیتز  یستبرر مورد ۀمنحق

متتزارع ستتواته را درصتتد  6/71بتتا صتتحت کلتتی  توانتتدیم

  کندجداسازی 

 
 ا صه ننایج حاصل از پژوهش -4جدول                       

 نشدهنظارت بندیطبقه شدهنظارت بندیطبقه نتایج

 6/71 6/96 )درصد صحت کلی 

 61/0 93/0 ضریب کاپا

 83/0 92/0 ضریب تبیین
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Crop residue management is very important in farmlands. Conservatiion and proper management of 

residues, improves soil structure, retain moisture and reduces soil erosion.  Whereas, crop residue burning 

converts organic material into ash, increases soil erosion and moisture loss from feild. The aim of present 

study was to research for accurate, fast and inexpensive methods for monitoring farms where crop residues 

are burned. keeping this in view, the potential of Landsat 8 sensor local data for monitoring residue burning 

was evaluated, using three classification methods including; supervised classification, unsupervised 

classification and detection of changes. Total number of 120 farms with 4 different surface coverage 

namely: plant residue, soil, green plant and residue ash were considered. Burned field’s location and their 

area were determined through satellite image with tree methods and their results were compared with field 

results. The results showed that due to successive changes in surface conditions of experimental farms, 

between two satellite imagery, such as tillage, seed planting and planted crop emergence, the satellite 

imagery could not be monitor the burned farms appropriately. Location and estimation of burned farm area 

by supervised classification was done with high accuracy. Overall classification accuracy of supervised 

classification method was 96.6, kappa coefficient was 0.93 and R2 was 0.92. Although by the unsupervised 

classification method some burned farms were separated, but overall classification accuracy and kappa 

coefficient of this method was low (71.6 and 0.61 respectively). Finally and based on the results it can be 

suggested that, supervised classification was chosen for farms remote sensing, where crop residues are 

burned. 
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