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  چكيده
هدف از . دياببا استفاده صحيح از منابع طبيعي و اراضي كشاورزي ، مخاطرات تنزل اراضي ناشي از عدم شناخت دقيق از محيط كاهش مي 

ظر گرفتن اقليم مناسب و شيب ماليم منطقه با در ن .گندم در سطح دشت ورامين است پتانسيل و واقعي ح زير كشتواين تحقيق مقايسه سط
خاك در تعيين سطح زير كشت  PHجهت كشت گندم و فارياب بودن منطقه، سه معيار بافت خاك، شوري عصاره اشباع خاك و نيز 

 غرافيايي سه معيار فوق در تهيه اليه هاي اطالعاتي براي انجام تحليل ها توسط سيستم اطالعات ج .پتانسيل گندم در نظر گرفته شد

GISنقشه سطح زير كشت واقعي نيز با استفاده از تصوير ماهواره اي  .بكار گرفته شدIRS-P6 LISS Ш نتايج نشان دهنده  .تهيه گرديد
درصد از كل سطح دشت ورامين پتانسيل كشت گندم را دارا مي باشد ولي در تصاوير ماهواره اي سطح زير كشت واقعي  63اين است كه 

  .كل سطح دشت را در بر ميگيرددرصد از  57
  IRS ، دشت ورامين، گندم، ح زير كشت واقعي و پتانسيلوسنجش از دور، سط: كليديواژگان 

  
   مقدمه

 65- 70ميليون تن در سال خواهد گذشت كه حدود  20از مرز  1400برآوردهاي موجود نشان مي دهد كه نياز كشور به گندم تا سال 
در حال حاضر ، تا حد . )1385زارع فيض آبادي و همكاران، ( راضي آبي و بقيه از اراضي ديم تامين شوددرصد از اين مقدار بايد از ا

اين . زيادي، رشد سريع اقتصادي با مصرف باالي موادي با تقاضاي باال، مصرف زياد ، صادرات باال و بهره وري كم بدست مي آيد
از واحد توليد خالص داخلي، مواد خام و  يشجدي و آلودگي و مصرف ب طريقه مصرف منجر به زوال شديد منابع طبيعي، خسارات

سطح زير كشت گندم و سطح زير كشت واقعي گندم در سطح دشت  لذا اين مطالعه با هدف مقايسه پتانسيل .منابع آبي مي شود
در مطالعه اي طبقه بندي  ،)1998(دوتا و همكاران  .ورامين صورت گرفت وبررسي ديناميك مكاني نواحي تحت كشت انجام گرفت

مصادف با حداكثر مرحله رويشي گندم و ماهواره اي ، از تصاوير  IRS LISS І سنجنده سطح زير كشت گندم را با استفاده از تصاوير
  .استفاده نمودند و تعيين سطح زير كشت گندم نيز مصادف با مرحله پيري گندم، براي شناسايي نقاط تعليمي

  
  ها مواد و روش

ورامين در دامنه جنوبي رشته كوه هاي البرز واقع شده است و اين دشت از شمال به كوه هاي قره قاج و دماوند، از جنوب به دشت 
فيزيوگرافي غالب در منطقه شامل اراضي  .حاشيه كوير مركزي قم، از شرق به گرمسار و از غرب به شهرستان ري محدود مي شود

بخش عمده  .، بادبزني شكل سنگريزه دار آبرفتي، دشت هاي دامنه اي و دشت هاي سيالبي استبادبزني شكل سنگريزه دار واريزه اي
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با توجه به  .اي از منطقه تحت زراعت آبي قرار دارد و زاعت هاي عمده آن شامل غالت، محصوالت صيفي و جاليزي مي باشد

سه معيار بافت خاك، شوري عصاره اشباع خاك و  ه،اقليم و شيب ماليم منطقه جهت كشت گندم و فارياب بودن منطق مناسب بودن
 وسعت محدوده( ابتدا مرز منطقه مطالعاتي ترسيم كشت .در نظر گرفته شد در تعيين پتانسيل سطح زير كشت گندمخاك  PHنيز 

از  خاك، PHمربوط به بافت خاك و شوري عصاره اشباع خاك و نيز  موجود ، سپس داده هاي)هكتار مي باشد 111175 مطالعاتي
نقطه با توزيع بسيار  820با داشتن بيش از (خاك  عصاره اشباعهدايت الكتريكي نقشه هاي  .سطح دشت ورامين جمع آوري گرديد

با روش درون  GISتوسط سيستم اطالعات جغرافيايي ) نقطه با توزيع بسيار خوب  45بيش از  با( PHو نيز  )عالي در سطح دشت
گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفضيلي  توجه بهنقشه خاك نيز با  .خاك تهيه شد ،(IDW) زنيفاصله معكوس وروش با يابي 

مدل پتانسيل سطح زير كشت گندم با در نظر گرفتن مالك هاي زير و اجراي  .تهيه گرديد) 1347وزارت كشاورزي، (منطقه ورامين 
  :تهيه گرديد GIS استفاده از منطقي هوشمند با

 .يي با دامنه بافت لوم، داراي شرايط خوب و خاك هاي رسي و يا شني مناسب در نظر گرفته شدندخاك ها: بافت خاك  - 

 .متوسط در نظر گرفته شدند 7.5و نيز باتر از  6.5خوب و پايين تر از  6.5 -7.5بين  PHهايي با  خاك: PHمقدار   - 

 .باتر از آن متوسط در نظر گرفته شدند خوب و dS/m 7خاك هايي با هدايت هيدروليكي كمتر از : عصاره اشباع خاك  - 

و نيز مطالعات  1387در تاريخ سوم خرداد  IRS-P6 LISS Шتصوير ماهواره اي  نقشه سطح زير كشت واقعي نيز با استفاده از  
ذكور در تاريخ م .مزرعه وسيع گندم در سطح دشت شناسايي شد 30بيش از  GPSبا استفاده از سيستم موقعيت ياب جهاني ميداني 

مزارع گندم در دشت ورامين در مرحله رسيدگي قرار دارند، بنابراين نور توسط كلروفيل در باند آبي و قرمز مرئي كمتر جذب مي 
. شود، گاهي اوقات جذب انرژي در باند قرمز بدان حد كم وانعكاس در آن بدان مقدار بيشتر مي شود كه گياه را زرد رنگ مي بينيم

با كمك موقعيت مزارع شاهد . ن لحاظ نشدآماهواره اي بسيار شفاف بود تصحيحات راديومتريك و اتمسفري در نظر به اينكه تصوير 
در اين روش هر پيكسل با . طبقه بندي نظارت شده به روش حداكثر احتمال بر روي تصوير انجام يافت در سطح دشت ورامين،

 5×5در ابعاد  Majorityفيلتر  طبقه بندي شده تصويردر . به كالس مربوطه تعلق مي گيرد) بر اساس قانون بيز(بيشترين احتمال 
 به منظور .هدف از كاربرد اين فيلتر حذف تك پيكسل هايي است كه به اشتباه در داخل كالس هايي ديگر افتاده اند. شدپيكسل اعمال 

 . ارزيابي دقت نقشه توليد شده ، ماتريس خطا مورد بررسي قرار گرفت

  
 نتايج و بحث

نابراين از مجموع اراضي زير ب). 1387اميني، ( درصد كل اراضي زير كشت به غالت اختصاص مي يابد 43در دشت ورامين، تقريباً 
، در هكتار آن به كشت گندم و جو اختصاص مي يابد 27447هكتار است، تنها  63831كه برابر  IRSاز تصوير ماهواره اي كشت منتج 
نشان مي خاك  PHهر سه شرط بافت، شوري و را داراي پتانسيل خوب و هكتار از زمين ها  11078نقشه پتانسيل، تنها  صورتي كه

 اراضي ،ب- شكل ا(د هكتار از اراضي نيز كمترين ترين تناسب را دارا مي باشن 5403و )111اراضي داراي شرط  ب،- اشكل (. دهد
   در مطالعات خاكشناسي انجام يافته در سطح دشت ورامين از مجموع. و مابقي اراضي بين اين دو قرار دارند) واجد شرط صفر
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كشت  تحتمجموع اراضي ) پتانسيل سطح زير كشت گندم ج)خاك ب PHپراكندگي نقاط جمع آوري اطالعات شوري و  )الف نقشه هاي - 1 شكل

  در دشت ورامينواقعي، 

هكتار آن مناسب براي كشت فارياب تشخيص داده شده است، بنابراين با توجه به  68000هكتار اراضي مطالعه شده تنها  111700
نقشه حاصل از تصوير ماهواره اي مي توان به اين نكته پي برد كه طي ساليان متمادي كشت فارياب بعضي از اراضي شور اصالح شده 

نيز توزيع با انتقال بخشي از جريان رودخانه جاجرود به تهران و نيز استفاده بي رويه از آب در دهه هاي اخير و في اند، ولي از طر
استفاده  افت شديد سفره هاي آب زير زميني را در پي داشته است، كه بسيار متراكم حفر چاه هاي عميق و نيمه عميق در سطح دشت

سطح دشت كل درصد از  63نتايج نشان دهنده اين است كه  .تر، براي گندم توصيه مي گردداز اراضي با درجات پتانسيل كشت باال
سطح زير كشت ماهواره اي  تصاويردر  ، ولي)111و 101، 100ب، شروط - 1شكل (دمي باش را دارا كشت گندم پتانسيلورامين 
  .درصد از كل سطح دشت را در بر ميگيرد 57واقعي 

  كلي گيري نتيجه
كه مهم ترين هدف در رابطه با ويژگي هاي محيطي اين است كه با آگاهي از ظرفيت قابل تحمل، بهره گيري از فضاي  از آنجايي 

استفاده از ناحيه در مسيري قرار گيرد كه ضمن تعديل محدوديت ها و استفاده از ظرفيت ها، از تخريب محيط طبيعي جلوگيري شود، 
، در راستاي استفاده بهينه از منابع طبيعي، با تواند به عنوان يك ايده نو در كشاورزيعلم سنجش از دور در كارايي يابي ها مي 

همچنين مي توان با مقايسه نقشه هاي مناطق پتانسيل و واقعي الگوي كشت منطقه به  .مطرح گرددشناخت پتانسيل هاي موجود ، 
  . ديناميك مكاني اراضي نيز پي برد
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Using remote sensing for determine spatial distribution of wheat potential and 
real arable lands  
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Abstract  
with appropriate use of natural resources and arable land , decreased risks of soil degradation that 
would be resulted from less knowledge of environment. This paper purpose is evaluating of 
potential and real wheat arable area in varamin plain.Considering that region climate and slope are 
appropriate and all land being irrigated, thus tree criteria (i.e. soil texture, PH and electrical 
condoctivity of saturation extract) for identify potential wheat arable area was used. Real cropping 
area obtained from Satellite image, IRS-P6 LISS Ш.  Results show about 63 % of plain area is 
potentialy suitable for cropping wheat, but real cropping area is about 57 %.    
Keywords: IRS, potential arable land, varamin, wheat 


