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 مراتعپوشش گیاهی  مطالعاتسنجش از دور در  استفاده ازدر خصوص  یمالحظات

 ...(و ، کاربردهاروش طبقه بندی ،تصویر، شاخص، مقیاس، تفکیک طیفیانتخاب )

 

 عطااهلل ابراهیمی

 علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد هیئتعضو 

 

 چکیده

 گسترشاز حد،  شیب یچرا ،خیدر طول تار هیرو یبرداشت ب لیاز قب یداتیتهدتنش و  در معرضدر سراسر جهان مراتع 

که منجر به هستند  یگریعوامل د نامناسب و تیریمد ،یآب و خاک، آتش سوز یشور شیمهاجم، افزابومی و غیر یهاگونه

 یشیرو طیو بهبود شرا، احیاء حفظ جه،ی. در نتشوندمی مرتعی هایاکوسیستم یعیخدمات طببه کارکردها و  نآسیب رساند

 تیوضعو پایش گیری، ارزیابی شناخت، اندازه. شودمیدنبال  یعیمنابع طب رانیتوسط اغلب مد هاست ک یهدف یمرتع اهانیگ

به اهداف میزان دستیابی  سنجش یبراابزاری و  مدیران منابع طبیعیگیری تصمیم یبرا یازین شیبه عنوان پ یاهیپوشش گ

پوشش گیاهی  یابیارز یبرادر ابعاد وسیعی  در گذشته و حال عرصهارزیابی بر  یمبتن یهاروش. گرددمیمحسوب  یتیریمد

 ایپهنهبا  مان رااما با توجه به گستره مراتع که بیش از نیمی از کشور مورد استفاده قرار گرفته وضعیت مراتع( :مراتع )مانند

 پاسخگویی به این مهم بسیار راهگشا باشد. یبرا تواندمیدانش سنجش از دوری  ؛گیرنددر بر می میلیون هکتار 90 ازبیش 

 یعیوس فیطو پایش  گیریاندازه یبرااز این تکنولوژی  ایفزایندهبه طور  ،سنجش از دور ی در حال رشدآور فنتوسعه ا ب

 هایروشادغام رای ب یرو به رشد یدر حال حاضر تقاضاو  شودمیاستفاده  یاهیپوشش گ ییقابل شناسا هایویژگی از

پوشش  یهایژگیونوشتار تالش داریم که  نیا در .گرددمیهای گیاهی مشاهده سنجش از دوری و زمینی برای پایش ویژگی

ولی به  ؛گیرندمیمورد ارزیابی قرار  زمینیگیری اندازه هایروشاستفاده از در حال حاضر با که  ییهاشاخصو  یاهیگ

اما قبل از آن  .میقرار ده یمورد بررس وجود دارد را با ذکر شواهدی، هاآنامکان ارزیابی و پایش نیز وسیله سنجش از دور 
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مکانی، زمانی، طیفی، تفکیک انتخاب نوع تصویر مناسب با توجه به تعدد تصاویر موجود، مالحظات الزم از قبیل قدرت 

پردازش  هایروشانتخاب  ،...(وهندسی، رادیومتریکی، تبدیالت طیفی )الزم  هایپردازشهمچنین انجام پیش  ،یومتریکراد

که در این  مورد توجه و دقت قرار داد؛ خود قرار دهد تأثیر تحترا به شدت مطالعات تحقیقاتی  نتایج تواندمی کهتصویر، 

برای استخراج اطالعات پوشش موفق . مالحظاتی که برای انجام یک عملیات سنجش از دوری پردازیممی هاآننوشتار به 

بدیهی رفته و توضیحاتی پیرامون هر یک با ذکر نتایج تحقیقاتی بیان شده و تا حدودی گیاهی الزم است مورد توجه قرار گ

ارزیابی و  تکرار در برداشت از سطح زمین ،عیوس اسیمقمطالعه در  :از جمله ییایمزا یسنجش از دور هایروش است که

و پایش نظارت  بتوان، عرصه برداشت شده از یهاادهبا د هاآنکه با تلفیق  آوردمیکه این امکان را فراهم  دنخودکار را دار

باید در  مسائلاز  یعیوس فیط وجود، نیبا اد. نخشبمیبهبود را  یکیاکولوژسؤاالت پاسخ دادن به  بهتری بر مراتع داشت که

اطالعات الزم اکولوژیکی را از دادهای سنجش از دوری استخراج کرد که موضوع  یموثر ایشیوهبه بتوان تا نظر گرفته شود 

 است. این نوشتار 

 هایشاخص ،هاپردازشپیش  ،قدرت تفکیک، پوشش گیاهی ،سنجنده ،کاربردها ،سنجش از دور ،مراتع :واژگانکلید 
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