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چکیده
در سالهای اخیر کشت زعفران در نیشابور به دلیل نیاز پایین آبی و درآمدزایی مناسب بیش از پیش مورد توجه کشاورزان قرار گرفته
است .برنامهریزی بهمنظور بازاریابی این محصول اقتصادی و تهیه نهادههای کشاورزی مرتبط با زعفران مستلزم بهروز بودن آمار از سطح
زیر کشت است .در این تحقیق ،از تصاویر ماهوارهای لندست  8و روش اختالف زمانی مبتنی بر فنولوژی گیاهی برای تهیه مناطق زیر
کشت این محصول در دهستان دربقاضی نیشابور استفاده گردید .تصاویر ماهوارهای از خرداد (دوره خواب گیاه) و دی ماه (دوره رویشی
گیاه) اخذ گردید .با استفاده از تفاوت شاخ ص گیاهی اراضی زعفران از دیگر محصوالت کشاورزی تفکیک گردید .در این تحقیق سطح
زیر کشت زعفران در منطقه مورد مطالعه  1229هکتار با صحت کلی  82درصد محاسبه گردید .همچنین دقت این روش بهاندازه قطعات
اراضی کشاورزی وابسته است؛ بهطوریکه در اراضی کوچکتر از  2000مترمربع صحت کاربر  62درصد ،در اراضی با مساحت بین  2000تا
 5000مترمربع صحت  72درصد ،در قطعات بین نیم تا یک هکتار صحت  81درصد و در اراضی بیش از یک هکتار صحت  90درصد طبقه-
بندی میباشد .نتایج این تحقیق نشان از کارایی مناسب این روش جهت برآورد سطح زیر کشت زعفران در سایر نقاط کشور است.
واژههای کلیدی :اراضی کشاورزی ،بازاریابی ،فنولوژی ،لندست ،نیاز آبی.
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مقدمه
زعفران از ابعاد تاریخی جایگاه ویژهای در تکامل کشاورزی
ایران دارد.این محصول ارتباط تنگاتنگی با ارزشهای
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و زیستمحیطی جوامع
کشاورزی تولیدکننده ایجاد کرده و از دیرباز تولید ،فرآوری،
تجارت و مصرف این ادویه ارزشمند در قالب دانش بومی
این جوامع شکلگرفته است ) .(Koocheki, 2013زعفران
برای بسیاری از مردم ایران ،میراث گرانبهای نیاکان و دارای
اهمیت راهبردی است که کشت آن نسل به نسل آموزش
داده شده و حفظ گردیده است ( Khozeymehnezhad et
 .)al., 2016محصوالتی همچون زعفران میتواند باعث
تغییرات اجتماعی و تحرک اقتصاد روستاها شده و منبع
درآمد مطلوبی برای اقشار فقیر و ضعیف روستایی باشد
( .)Bouzarjmehri et al., 2016در حدود  94درصد از
زعفران دنیا در ایران تولید میشود و از این میزان  82درصد
آن صادرات میشود ( .)Masi et al., 2016علیرغم
سازگاری گیاه زعفران با شرایط آب و هوایی و خاک مناطق
وسیعی از کشور ،قسمت اعظم این محصول باارزش
کشاورزی در مناطقی از استانهای خراسان مرکزی و جنوبی
با وجود خشکی و بارندگی کم ،به علت موقعیت مناسب
اقلیمی و دانش بومی کشت و کار میگردد ( Koocheki,
 .)2013دانش بومی زعفران مردم منطقه خراسان ،حاصل
قرنها تجربهاندوزی و درس آموختن از چالشهای کشت
این محصول باارزش است.
دوره رشد کوتاهمدت و نیاز آبی اندک این گیاه
( )Yaghoubi et al., 2016موجب آن شده است که
کشاورزان اراضی کم بازده ،کوچک با ارزش اقتصادی پایین
روی به کشت این محصول بیاورند ( Mohtashami et al.,
 .)2016کاشت و تولید زعفران در مناطق خشک و
نیمهخشک که از نیمههای اردیبهشت به بعد بارندگیها
قطع گردیده و نیاز آبی گیاه به صفر میرسد بسیار ایدهآل
است و تحقیقات مختلف از برتری کارایی اقتصادی مصرف
آب زعفران نسبت به سایر محصوالت در این مناطق حکایت
دارد ( .)Bashiri & Salari, 2016روند رو به رشد سهم
صادرات زعفران از کل صادرات غیرنفتی کشور ،ارزآوری
قابلتوجه ،ایجاد درآمد و اشتغالزایی برای جامعه روستایی و
نیز کارایی اقتصادی باالتر نسبت به دیگر گیاهان در الگوی
کشت ( .)Aghaei & Rezagholizadeh, 2011لزوم توجه

به افزایش تولید پایدار این گیاه را بیش از پیش خاطر نشان
میسازد .برنامه ریزی و مدیریت کشاورزی از سطوح محلی تا
ملی نیازمند کسب آگاهی از نحوه توزیع و سطح زیر کشت
انواع محصوالت کشاورزی است .چگونگی برآورد سطح زیر
کشت محصوالت کشاورزی همواره مورد بحث کارشناسان
بوده تا بتوان بر مبنای آن سیاستها و راهبردهای الزم
جهت ارتقاء امنیت مواد غذایی و بازاریابی بینالمللی را بر
مبنای آن تدوین نمود .برآوردهای کارشناسی و غیررسمی
که از محاسبه سطح زیر کشت بهصورت پرسشنامهای و
حضوری به دست کارشناسان انجام میشود عموماً فاقد دقت
کافی است .بهرهگیری از دادههای ماهوارهای بهمثابه راهکار
جدید نهتنها کاستیهای ناشی از خطای انسانی را کاهش
میدهد بلکه در امر برنامهریزی کشاورزی نیز کارگشا است
( .)Alipour et al., 2014فناوری سنجش از دور با پایش
به موقع و مستمر در مناطق وسیع باعث صرفهجویی در
وقت ،کاهش هزینه و بهروز نمودن بانک اطالعاتی دقیق از
سطح زیر کشت محصوالت میگردد ( Abaszadeh et al.,
.)2012

در سالهای اخیر کشت این گیاه ارزشمند در پهنه
دشت نیشابور افزایش یافته است ( Alavizade et al.,
 .)2016زعفران نیشابور غالباً در سه بخش مرکزی ،زبرخان
و میانجلگه کشت میشود .حمزهای و بوذرجمهری
( )Hamzei & Bouzarjmehri, 2015در تحقیقی گزارش
نمودند که کشت زعفران از سال  1378در دهستان اسحاق -
آباد نیشابور شروع شده است.
در این مقاله یکی از روشهای مبتنی بر فناوری سنجش
از دور ماهوارهای برای تخمین سطح زیر کشت محصول
استراتژیک زعفران مورد بررسی و آزمون قرار میگیرد .در
این تحقیق پس از تهیه شاخص گیاهی منطقه در ماههای
دی و خرداد و مقایسه آنها نسبت به تهیه مناطق زیرکشت
این محصول در منطقه اقدام گردید.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :منطقه مورد نظر برای انجام این
تحقیق دهستان دربقاضی از توابع شهرستان نیشابور واقع در
مختصات جغرافیایی  58درجه و  46دقیقه تا  58درجه و
 57دقیقه طول شرقی و  35درجه و  54دقیقه تا  36درجه
و  10دقیقه عرض شمالی با مساحت  274کیلومترمربع
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کشت و استفاده از گیاهان با نیاز آبی محدود را اجتناب-
ناپذیر مینماید.

است .افت شدید سفره آب زیرزمینی دشت بحرانی نیشابور و
از طرفی فرونشست این دشت وسیع ،ضرورت تغییر الگوی

شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در نیشابور
Fig. 1. The geographical location of the study area in Neyshabur

فنولوژی گیاه زعفران
فنولوژی مطالعه رخدادهای رویشی دورهای در چرخه زندگی
گیاه است ( .)You et al., 2013پیش از این محققان
بسیاری از سریهای زمانی تصاویر ماهوارهای برای شناخت
مرحله فنولوژیک گیاهی استفاده کردهاند ( Atkinson et
al., 2012; Kandasamy & Fernandes, 2015; Cao
 .)et al., 2015برای درک بهتر روش سنجشاز دور

میبایست شرایط رشد گیاه زعفران در طول یک سال
بررسی گردد .زعفران گیاهی چندساله و ژئوفیت-تریپلوئید
است که میتواند بسته به شرایط آب و هوای منطقه
کشتشده تا  8-14سال به روند تولیدی خود ادامه دهد
( .)Koocheki & Seyyedi, 2015دوره شکوفایی گلها از
اواخر مهر تا اواخر آبان میباشد .روند رشد رویشی گیاه تا
اواخر اردیبهشتماه ادامه دارد .از اواخر اردیبهشتماه تا
اواسط مهرماه گیاه زعفران به خواب رفته و برگها خشک
میشود ( .)Amirshekari et al., 2007تغییرات
فیزیولوژیکی بوتههای زعفران اساساً در زیر سطح خاک
انجام و برخالف گیاهان بذری ،بنه گیاه در زیر سطح خاک
تشکیل میشود .از اینرو ،مطالعه مراحل فنولوژیکی گیاه بر

1

1. Triploid Geophyte

اساس تشکیل و تکامل اندامهای زیرزمینی میتواند مفهوم
دقیقتری را از تغییرات رشدی گیاه در طی فصل رشد ارائه
دهد؛ اما با توجه به اینکه تصاویر ماهوارهای صرفاً قادر به
دریافت انعکاسات از سطح زمین است ،لذا در این تحقیق
فنولوژی گیاه بر روی سطح زمین مدنظر قرار میگیرد؛
بنابراین ،بر اساس رشد اندامهای هوایی مراحل فنولوژیکی
گیاه زعفران شامل سه مرحله رشد زایشی 2،رشد رویشی 3و
رکود4است ()Kumar et al., 2009؛ بنابراین ،اگر بین دو
ماه خرداد و دی مقایسه صورت پذیرد ،سبزینگی دی ماه
بیشتر از خرداد خواهد بود .معدودی از گیاهان کاشته شده
توسط کشاورزان منطقه مانند گندم و جو شرایط فنولوژیکی
مشابهی با زعفران را دارا میباشند .پیش از این نیز علیپور و
همکاران ( )Alipour et al., 2014در تحقیقی بهمنظور
تخمین سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی ،به مسئله
دوره رویشی گیاهان اشاره نموده و برای انتخاب تصاویر
ماهوارهای ،اوج سبزینگی گیاه را مناسبترین زمان اعالم
نمودند .همچنین رحیمزادگان و پورغالم ( Rahimzadegan

2. Generative Phase
3. Vegetative Phase
4. Dormant Phase
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 )& Pourgholam, 2017در تحقیق خود با عنوان تعیین
سطح زیر کشت گیاه زعفران با استفاده از تصاویر لندست از
دو رویکرد طبقهبندی تصاویر ماهوارهای به روشهای
مختلف و استفاده از شاخصهای گیاهی مبتنی بر تقویم
زراعی بهره برده و در نهایت ،بهترین روش برآورد سطح زیر

کشت گیاه زعفران را استفاده از شاخصهای گیاهی زمانمند
مبتنی بر فنولوژی گیاه زعفران اعالم مینمایند .البته این
محققین نحوه تفکیک گونههایی که از منظر فنولوژی گیاهی
با گیاه زعفران همگونی دارند (مانند گندم و جو) را معرفی
نکردند.

گلدهی
(مهر  -آبان)

دوره خواب
(خرداد  -مهر)

Flowering
)(Oct.- Nov.

Dormant phase
)(Jun.- Sep.

رشد رویشی
(آذر  -اردیبهشت)
Vegetative growth
)(Dec.- May

شکل  .2مراحل فنولوژیکی رشد گیاه زعفران
Fig. 2. Phenological growth stages of saffron plant

برای انجام تحقیق حاضر از دو تصویر مربوط به
شهرستان نیشابور (فریم  )159-35از ماهواره لندست سری
 8و سنجنده ( OLIجدول  )1در دو زمان مختلف اخذ
گردید .تصویر اول برای  28خرداد ( 1395دوره خواب
گیاه) و تصویر دوم مربوط به  22دی ( 1395دوره رشد
رویشی) میشود .علت انتخاب این دو زمان برای
تصویربرداری به ماهیت فنولوژی گیاه زعفران و تفاوت آن با
سایر گیاهان زراعی بر میگردد .درحالیکه سبزینگی گیاه
زعفران در دیماه بیش از خردادماه است ،در سایر گیاهان
زراعی و باغی این حالت معکوس است .شاخص تفاضلی
نرمال شده گیاهی یا  NDVIکه از باندهای مادون قرمز
نزدیک و قرمز استفاده میکند ،به کلروفیل موجود در برگ
گیاه حساس بوده و بنابراین ،میتواند برای شناسایی
برگهای سبز زعفران استفاده گردد .هرچه پوشش گیاهی
و سبزینگی متراکمتر باشد این شاخص به سمت یک میل
می کند و هرچه پوشش گیاهی کمتر و خاک لخت بیشتر
باشد این شاخص به سمت منفی یک تمایل مییابد.
بنابراین ،با یک مقایسه ساده میتوان مناطقی را که شاخص
گیاهی دیماه آنها بیش از شاخص گیاهی خرداد ماه است را
به عنوان اراضی زعفران محسوب نمود.

جهت محاسبه  NDVIاز تصویر لندست  8از معادله 1
استفاده شد (.)Chemura et al., 2017
معادله ()1

)NDVI= )ρ5- ρ4(/)ρ5+ ρ4

 ρ5و  :ρ4به ترتیب مقدار بازتابندگی سطحی از باند شماره
 )NIR1( 5و باند شماره  )RED( 4است .برای اندازهگیری
بازتابندگی سطح ،نخست اقدام به اندازهگیری تابندگی
سطحی در هر باند سنجنده  LDCMگردید که از معادله
( )2محاسبه شد (.)Koohbanani et al., 2017
معادله ()2
)ρ=[π×)Lλ−Lp)×d ]/(ESUNλ×cosθs
2

 :Lλرادیانس حرارتی با استفاده از معادله ( )3محاسبه شد
(.)Landsat 8, 2016

معادله ()3

Lλ=ML×DN+AL

 MLو  :ALثابتهای کالیبراسیون سنجنده  LDCMو DN

نیز درجه خاکستری پیکسلها است.

1. Near Infra-Red
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جدول  .1مشخصات باندهای طیفی تصاویر لندست 8
Table 1. Characteristic of Characteristics of Landsat 8 Spectral Bands
قدرت تفکیک مکانی

طول موج

شماره باند

(متر)

(میکرومتر)

)Resolution (m

)Wavelength (µm

Band
number

30

0.435-0.451

1

30

0.452-0.512

2

30

0.533-0.590

3

30

0.636-0.673

4

30

0.851-0.879

5

30

1.566-1.651

6

30

2.107-2.294

7

15

0.503-0.676

8

Pan

30

1.363-1.384

9

سایروس

100

10.6-11.19

10

100

11.5-12.51

11

نام باند

سنجنده

Band name

Sensor

ساحلی /آئروسول
Coastal/Aerosol

آبی
Blue

سبز
Green

قرمز
Red

مادونقرمز نزدیک
NIR

تصویربردار
عملیاتی
زمین
OLI

مادونقرمز کوتاه 1
SWIR1

مادونقرمز کوتاه2
SWIR2

پانکروماتیک

Cirrus

در معادله  :Lp ،2رادیانس مسیر یا رادیانس اتمسفری است
که با استفاده از معادله ( )4محاسبه شد ( Tewari et al.,
.)2003
معادله ()4
)Lp=ML×DNmin+AL−0.01×ESUNλ×cosθs/)πd2

حرارتی

1

سنجنده
حرارتی

TIR1

حرارتی

2

TIRS

TIR2

 MLو  :ALثابتهای کالیبراسیون سنجنده که در متادیتا
موجودند θs .زاویه زنیت خورشیدی است و از معادله ( )5به
دست آمد (.)Koohbanani et al., 2017
θze = 90° - θse

معادله ()5
 :θseزاویه ارتفاع خورشیدی در مرکز تصویر بوده که مقدار
عددی آن در متادیتا موجود است :d .فاصله خورشید تا
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زمین در واحد نجومی بوده و در متادیتا موجود است.
 :ESUNλمیانگین تابش فرودی خورشید در باالی اتمسفر
برای هر باند با واحد  W /m2 / μmاست .معادله ( )6برای
محاسبه  ESUNλدر لندست ارائه شده است ( NASA,
.)2011

معادله ()6
ESUNλ =))π×d2)RADIANCEMAX) /
REFLECTANCEMAX

مقدار  RADIANCEMAXو  REFLECTANCEMAXو d

در متادیتا وجود دارند .پس از محاسبه تابندگی در هر باند
اقدام به تصحیح اتمسفری به روش  FLAASHگردید.
بدینمنظور ،از نرمافزار  ENVIاستفاده شد .نهایتاً شاخص
پوشش گیاهی در دوره خواب گیاه زعفران (شکل  )3و در
دوره رشد رویشی (شکل  )4تولید شد .بهمنظور حذف
گونههای گندمیان از نتایج نهایی نسبت به نمونهبرداری
طیفی و تفکیک آنها با استفاده از روش حداکثر احتمال
اقدام گردید .سپس نتایج حاصله از نقشه نهایی حذف
گردید.

شکل  .3شاخص گیاهی منطقه در دورههای رشد رویشی ( )1و خواب گیاه ( )2زعفران
Fig. 3. NDVI index of study area in the vegetative growth (1) and dormant phases (2) of saffron plant

شکل  .4نقشه نهایی اراضی زیر کشت زعفران
Fig. 4. The final map of cultivation land for saffron plant
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نتایج و بحث
در این پژوهش از تصاویر بهروز و در دسترس لندست 8
بهعنوان یکی از باکیفیتترین و سهلالوصولترین دادههای
ماهوارهای ا ستفاده گردید .با توجه به نتایج بهدستآمده
(شکل  )4مساحت اراضی زیر کشت زعفران در محدوده
مورد مطالعه  1229هکتار برآورد گردید.
بهمنظور ارزیابی دقت روش اختالفزمانی از ماتریس خطا یا
ماتریس ابهام استفاده شد .در ماتریس ابهام بین پیکسلهای
طبقهبندیشده و واقعیت زمینی مقایسه صورت میگیرد .در
ماتریس ابهام مفهومی به نام صحت کلی وجود دارد که
نشاندهنده نسبت پیکسلهای طبقهبندیشده به جمع کل
پیکسلهای معلوم است و با استفاده از معادله ( )7محاسبه
میشود:
معادله ()7
در این معادله :C ،تعداد طبقات N: ،تعداد کل پیکسلهای
معلوم Eii ،مقادیر قطری ماتریس ابهام و  :O.A.بیانگر
صحت کلی طبقهبندی است .با استفاده از مطالعات میدانی،
اراضی زیر کشت زعفران در منطقه مورد مطالعه با استفاده
از  GPSدستی برداشت گردید .صحت کلی به دست آمده با
این روش  82درصد محاسبه گردید.

بهمنظور بررسی ارتباط صحت طبقهبندی با اندازه قطعه
زمین ،اراضی زیر کشت زعفران در چهار رده مجزای زیر
 2000مترمربع ،بین  2000تا  5000مترمربع5000 ،
مترمربع تا یک هکتار و اراضی بزرگتر از یک هکتار مورد
بررسی واقع گردید .بدینمنظور ،از پارامتر صحت کاربر
بهمنظور ارزیابی صحت طبقهبندی مربوط به هر یک از چهار
کالس فوق استفاده میشود .صحت کاربر میزان احتمال
طبقهبندی یک طبقه خاص مطابق با واقعیت زمینی را نشان
میدهد .بنابراین ،برای مقایسه دقت روش در هر یک از
طبقات چهارگانه فوق از صحت کاربر استفاده شد .نتایج
تحقیق نشان میدهد با افزایش اندازه قطعات زیر کشت
زعفران ،صحت کاربر افزایش مییابد (جدول  .)2علت این
مسئله را باید در اندازه پیکسلهای تصاویر لندست دانست.
قدرت تفکیک مکانی این تصاویر  30در  30متر است.
بنابراین ،در واحدهای کوچک کشاورزی به دلیل اختالط
طیفی با نواحی پیرامونی ،تفکیک با درصد خطای بیشتری
همراه است .همچنین صحت طبقهبندی اراضی گندم و جو
در منطقه  86درصد محاسبه گردید .الزم به ذکر است که
یکی از منابع تولیدکننده خطا در این تحقیق اراضی گندم و
جو در منطقه میباشند .لذا تفکیک و جداسازی این اراضی
پیش از تعیین سطح زیر کشت گیاه زعفران ضروری به نظر
میرسد.

جدول  .2صحت کاربر به تفکیک اندازه قطعات
Table 2. User's accuracy in different patch areas
مساحت قطعه
مساحت
صحت کاربر ()%
(هکتار)

(هکتار)

)Area (ha

User's accuracy
)(%

)Patch area (ha

130

62

≤ 0.2

174

72

0.2-0.5

213

81

0.5-1

712

90

≤1

پیش از این ،رمضانخانی و همکاران ( Ramezankhani

 )et al., 2011اعالم نمودند که الگوریتمهای طبقهبندی
مبتنی بر استفاده از تصاویر چندزمانه عملکرد بهتری نسبت
به روشهای تکزمانه دارند .رحیمزادگان و پورغالم
( )Rahimzadegan & Pourgholam, 2017نیز برای
تعیین سطح زیر کشت گیاه زعفران در شهرستان تربت

حیدریه از روشهای مختلفی همچون طبقهبندی شبکه
عصبی ،ماشین بردار پشتیبان ،فاصله ماهاالتوبیس و شاخص
گیاهی چندزمانه بهره بردند .این محققان روش شاخص
گیاهی چندزمانه را بهترین روش برآورد سطح زیرکشت
زعفران اعالم نمودند .آنها صحت کلی این روش را  95درصد
محاسبه کردند که با نتایج این تحقیق مشابهت دارد.
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 یکی مربوط به دوره خواب،تصویر با کیفیت باال و فاقد ابر
گیاه زعفران و یکی هم مربوط به دوره رویشی گیاه زعفران
 چالش مهم دیگر در اجرای این روش حذف.انتخاب شوند
 با توجه به همگونی.گونه گندمیان از نتایج نهایی میباشد
فنولوژی رستنی زعفران و گونههای گندمیان از قبیل گندم
 میبایست با استفاده از روشهای کارآمد طیفی برای،و جو
 در تحقیق حاضر.تفکیک نهایی و افزایش دقت بهره جست
از روش حداکثر احتمال برای حذف گونه گندمیان استفاده
 با توجه به گسترش کشت زعفران در استانهای.گردید
،مختلف کشور و اهمیت آمار و اطالعات دقیق و به هنگام
پیشنهاد میشود به دلیل هزینه پایین و سرعت اجرای باالی
 از این الگو برای تهیه،این روش و صرفهجویی در زمان
نقشه های سطح زیر کشت در سایر نقاط کشور استفاده
.گردد
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Abstract
In recent years, cultivation of saffron in Neyshabur city has been more attention by farmers due to low water
requirements and adequate income. Planning for the marketing of this economical product and the provision
of agricultural inputs related to saffron requires that the information of area under its cultivation. In this
research, using Landsat 8 satellite images and time difference methods based on plant phenology prepared to
estimate the cultivation areas in Darbeghazi village of Neyshabur. Two satellite images in June (related to the
plant at dormant phase) and December (related to vegetative growth stage) were prepared. Using different
vegetation indices, saffron lands were distinguished from other agricultural products. In this research, the
cultivated area was determined by 1229 ha with a total accuracy of 82%. Also, the results indicated that the
accuracy of this method depended on the patch area of agricultural lands, so that in the areas less than 2000
m2, the user's precision was 62%, and in lands with an area between 2000 and 5000 m2, accuracy was 72%, in
parts between half to one ha precision was 81% and in lands more than one ha, accuracy was 90%. The
results revealed that this method is suitable for estimating cultivated area of saffron in other parts of the
country.
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