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در بازه زمانی دو دهه با پوشش گیاهی  مکانی -ارزیابی روند تغییرات زمانی

در استان کرمانشاه تصاویر ماهواره اياستفاده از    

 
 

4، محسن سلطان آبادي 3. زیینب ازي محمد 2. هایده آلتون کیانی1* سیروس حسن پور  

دانشجوي کارشناسی ارشد، سنجش از دور  و .GIS *1      دانشگاه تهران .   
E-Mail*: hassanpour.saman@gmail.com 

. کارشناس علوم تربیتی اداره کل امور اجتماعی و  تعاون استان کرمانشاه2  
  د علوم تحقیقاتشوي دکترا جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه ازاد واح. دان3

. دانشوي دکترا جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات4  
 

 چکیده 
 آنها يکاربرد يهانهیزم و ياماهواره يهاداده و ریتصاو انواع در يریچشمگ رشد شاهد ارتباطات علوم و يتکنولوژ شرفتیپ با امروزه         

 گاها و شودی م هیته مختلفي ها فیط در و ها دقت باي ا ماهواره يهاسنجنده از استفاده با که استي ریتصوي ا ماهواره ریتصو کی. میهست
 انواع یجنگل و یمرتع یاهیگ يهاپوشش و یاراض يکاربر راتییتغ شیپا و يبند طبقه نهیزم در. دارد زینی ارتفاع اطالعات صیتشخ تیقابل

 انواع انیم در مناسب اریبس متیق بر عالوه که هستند ياماهواره ریتصاو از يانمونه يدآیرپ ریتصاو. دارد کاربرد ياماهواره ریتصاو از یمختلف
 را یجنگل و یمرتع یاهیگ يهاپوشش و یاراض يکاربر راتییتغ شیپا و يبند طبقه نهیزم در استفاده تیقابل جهان در موجود يتجار ریتصاو

   . دارند

 ، پایشپوشش گیاهی،مکانی -تغییرات زمانی ، سنجش از دور، ارزیابی:  کلمات کلیدي  

 

 

 مقدمه  
 محیط بر انسانی مخرب اثرات فقط نه که دهدمی نشان گذشته دهه دو در جهان زیست محیط وضعیت بر گذرا نگرشی       
 افزایش اوزون، الیه پارگی زیستی، تنوع کاهش جو، شدید آلودگی مانند جدیدي بغرنج و حاد مسائل بلکه نیافته کاهش زیست
 از یکی عنوان به اخیر دهه چند طی زین هاجنگل تخریب. است نموده بروز هاآن متعدد و مختلف اثرات و هااقیانوس آب سطح

 نیهم در. ]1[است گردیده مطرح مربوطه محافل از بسیاري در ایران ویژه به و جهان سراسر در یطیمح ستیز بحرانی مباحث
 پدیده این براي اندیشی چاره جهت به گرفته صورت تحوالت و تغییر به بردن پی و گذشته به مربوط اطالعات به دستیابی ارتباط

 یمبان از یکی.  ] 2 [ هاي عرصه حیصح تیریمد الزمه بهنگام، اطالعات و آمار داشتن. رسد می نظر به ضروري و الزم بسیار

 هیته نبودن بهنگام و باال نهیهز به عطف با. باشدیم یاراض کاربري راتییتغ هاي نقشه به مربوط اطالعات ،یعیطب منابع تیریمد
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 شده مطرح کار نیا براي یروش عنوان به اي ماهواره ریتصاو از استفاده ریاخ هايسال در ،ینیزم اتیعمل لهیوس به ها نقشه نیا

 .است
 

 بیان مسئله
 تغییرات امروزه  .باشد می مختلف هاي زمان در آن مشاهده با پدیده یا شئ یک حالت یا وضعیت در هاتفاوت تعیین فرایند تغییر، پایش         

 یک بدون گیاهی پوشش ،اراضی ي کاربر تغییرات اکثر و است گردیده تبدیل حاد مشکل یک به گیاهی پوشش، اراضی کاربري برنامه بدون
 پوشش،  اراضی کاربري تغییرات گذشته دهه چهار در .گیردمی صورت آنها محیطی زیست اثرات به اندك توجه با منطقی و روشن ریزي برنامه

 که آنجا از .است گردیده یاراض تخریب روند تشدید باعث این و است پیوسته وقوع به نامطلوب جهات بعضی در فزاینده سرعت با ایران در گیاهی

 ارزش با و ضروري ابزار یک دور از سنجش تکنولوژي لذا گیرد،می صورت گسترده و وسیع سطوح در گیاهی پوشش، اراضی کاربري در تغییرات

 گیاهی پوشش/اراضی کاربري تغییرات ارزیابی یعیطب .  ] 4 [باشدمی برداري تصویر بودن تکراري و مکرر پوشش دلیل به تغییرات ارزیابی در

  باشدمی اي ماهواره تصاویر از شده مشتق اطالعات به وابسته فزایندهاي طوربه
 و یاراض يکاربر  جمله از( یطیمح ستیز راتییتغ زیآنال يراستا در دور از سنجش يتکنولوژ و یدورسنج يهاداده از استفاده مبنا نیهم بر
 در ارتباط نیهم در. است اجتناب رقابلیغ و کارامد يابزار راتییتغ نیا نهیبه تیریمد نیهمچن و) یجنگل و یمرتع یاهیگ يهاپوشش زین

-داده از استفاده با یجنگل و یمرتع یاهیگ يهاپوشش تیوضع شیپا نیهمچن و یاراض يکاربر راتییتغ یابیارز هدف با حاضر يشنهادیپ طرح

 . گردد هیارا آن جینتا و طرح انجام مراحل یچگونگ از یروشن ریتصو تا شد خواهد یسع دور از سنجش يتکنولوژ و یدورسنج يها

 مساله ضرورت
 استفاده براي اصلی هايشرط پیش از یکی است انسان گوناگون نیازهاي رفع منظور به زمین از برداري بهره انواع شامل اراضی کاربري        
 يهاپوشش مبنا نیهم بر.        .    است زمان طول در ها کاربري از کدام هر تغییرات دانستن و اراضی کاربري الگوهاي از اطالع زمین، از بهینه

 نیازهاي به پاسخگویی در فراوان کارایی با )گیاه و خاك ، آب( شونده تجدید طبیعی منابع از یمهم بخش عنوان به یجنگل و یمرتع یاهیگ

 غیرقابل مشابه منابع به نسبت توجهی قابل کامالً نسبی ارزش داراي حیث این از و داشته نیز مستمر تولید و تجدید قابلیت انسان، زندگی

 مختلف اراضی بین در یجنگل و یاهیگ يهاپوشش پوشش تحت اراضی وسعت زین و یاراض يکاربر تنوع به توجه با. ]3 [باشند می تجدید

 غالب در ياماهواره ریتصاو و دور از سنجش يتکنولوژ از استفاده با یجنگل و مرتعی هاياکوسیستم یلیتفض و کارامد وکیفی کمی بررسی

  است ناپذیر اجتناب امري مکانمند سیستمی مطالعات
 

 پیشینه
 ماهواره تصاویر از شده مشتق اطالعات به وابسته ايفزاینده طوربه یجنگل و یمرتع گیاهی يهاپوشش، اراضی کاربري تغییرات ارزیابی         

 و اي ماهواره تصاویر از استفاده با گیاهی پوشش، اراضی کاربري تغییرات پایش هاي روش مطالعه و بررسی به اديیز محققین .باشدمی اي

 پایش براي را  MSSهاي داده مختلف تاریخ سه از گیاهی پوشش شاخص هفت. ] 9 [همکاران و لیون. اند پرداخته دور از سنجش هايتکنیک

 .] 9 [ می اثبات را بهتري گیاهی پوشش تغییر پایش NDVI  تفاضل روش که گرفتند نتیجه و کردند مقایسه زمین یاهیگ پوشش تغییر
  تفاضل و تصویر گیرينسبت تصویر، تفاضل روش از هند در یمعدن منطقه یک در اراضی کابري تغییرات پایش براي گوپتا و پراکاش         

NDVIيایمزا روش هر و ندارد وجود یاراض کاربري تغییرات پایش در هاروش این بین توجهی قابل تفاوت هیچگونه دریافتند و کردند استفاده 

 هوائی هاي عکس بصري تفسیر و غیرنظارتی بندي طبقه تغییر، برداري آنالیز روش از )2001( همکاران و سیالپاسوان . ] 10[ دارد را خود

 به نسبت غیرنظارتی بندي طبقه و تغییرات برداري آنالیز هاي روش ترکیب که دریافتند و کردند استفاده یاراض يکاربر تغییرات پایش براي
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 مقایسه و تصویر تفاضل روش از ترکیبی )2001(همکاران و تیپت.  ] 13 [ کرده فراهم را تغییر از بهتري تفسیر تنهایی، به ها روش از هرکدام

 نسبت هیبرید تغییر پایش روش که یافتند در و کردند استفاده زامبیا شرقی جنوب در یاراض يکاربر تغییرات پایش براي را بندي طبقه از پس

 اصلی هايمؤلفه یچندزمان تجزیه تصویر، تفاضل روش )2002( همکاران و داکال ] .11[ بهتري موفقیت بندي طبقه   مقایسه هاي روش به

 مقایسه نپال مرکزي منطقه درTM  هاي داده از استفاده با فرسایش و سیالب از متأثر مناطق پایش براي را تغییرات برداري آنالیز و ریتصو

 .] 8 [ .است داده ارائه را بهتري نتایج% 88 دقت با تغییرات، برداري آنالیز روش که دریافتند آنها .کردند

 اختالف شاخص و تصویر تفاضل بندي، طبقه از پس مقایسه شامل تغییرات یبررس مختلف هايتکنیک از 2006 سال در جانلیو و سپهري        

 بین از که داد نشان آنان مطالعات نتایج .کردند استفاده سیل تأثیر تحت اراضی کاربري نقشه تهیه براي تغییرات برداري آنالیز و گیاهی پوشش

 بیشترین سیل تأثیر تحت تغییرنیافته -یافته تغییر مناطق نقشه تهیه در تغییرات برداري آنالیز و تصاویر اختالف هايتکنیک ها،تکنیک نیا

 یابیارز به تغییرات پایش مختلف روش چند از استفاده با کاشان منطقه در تحقیقی ضمن 1377 سال در تصویري .است داشته را صحت
 بهتر منطقه در شده آزمایش هاي روش دیگر به نسبت ترکیبی روش که داد نشان تحقیق این از حاصل نتایج .پرداخت یاراض يکاربر راتییتغ

 با بیابانزایی و تغییرات تشخیص با ارتباط در تحقیقی در 1382 سال در احسانی و علویپناه .باشدمی بیشتري دقت صحتو داراي و داده جواب

 .       ]4[هستند مناسب تغییرات پایش هاي نقشه تهیه براي  MSSو  TM ،ETM هاي داده که رسیدند نتیجه این بهRS  و GIS  از استفاده
 از پس مقایسه و تصویر بندي طبقه اصلی، هاي مؤلفه تجزیه تصاویر، تفاضل هاي روش از قزوین دشت در تحقیقی در 1383 سال در شفیعی

 ]3 [است شده تغییرات دچار منطقه از19,86% که داد نشان وي مطالعات نتایج. کرد استفاده یاراض يکاربر تغییرات یبررس اي بر بندي طبقه
 هايکالس در داده رخ تغییرات احتمال، حداکثر روش و شدهنظارت بنديطبقه روش و لندست ماهواره داده از استفاده با) 1383( حقیقی .

 منطقه در جنگل هاي کالس که گرفت نتیجه نهایت در و کرده بررسی 2000 تا 1991 از زمانی دوره دو طی در را گیالن غرب ايجلگه جنگل

 به 2000 تا 1990 زمانی مقطع دو در لندست ماهواره هاي داده با) 1383( کرمی.  ] 2 [است یافته کاهش هکتار1441,5 معادل مطالعه مورد

 سطح از درصد% 1 با برابر هکتار  6,8 متوسط طور به سالیانه نمود بیان و پرداخت ایالم شهر در واقع زاگرس هايجنگل تخریب روند بررسی

 [ . است کرده بیان خود موردمطالعه منطقه هاي جنگل تخریب دلیل مهمترین را سازي جاده ایشان. است شده بیتخر منطقه این هاي جنگل
6 [        . 

 

 مواد و روش تحقیق
 و شده نقصان دچار انسانی و طبیعی منابع زیست محیط مسئله به توجه بدون. است کشوري هر در پایدار توسعه ارکان از زیست محیط        

 طیمح یاصل ارکان از یکی عنوان به یجنگل و گیاهی هاي پوشش. گذاشت خواهد انسانی جوامع حتی و خاکی کره بر را ناگواري پیامدهاي
 عتیطب تعادل انسان دخالت بدون درگذشته .اند نموده پیدا تکامل زنده موجودات خاکی، اقلیمی، عوامل تأثیر تحت دراز سالیان درطی ستیز

 نیاز افزایش جمعیت، افزایش با تدریج به ولی است شده یجنگل و یمرتع يهاپوشش جمله از گیاهی منابع حفظ موجب ستیز طیمح در
 که درجاهایی و گذارده برجاي منفی و مثبت اثرات بیش و کم و افتهی شیافزا زین یعیطب طیمح در انسان دخالت ،یعیطب منابع به انسان

 از یکی ارتباط نیهم در. است شده یجنگل و گیاهی جوامع تخریب و ستیز طیمح یعیطب تعادل خوردن هم به باعث بوده، نامعقول ها دخالت

 می گذشته از دقیق یقیتوص-یمکان اطالعات وجود عدم دارد وجود یجنگل و گیاهی پوشش تغییرات بررسی مسئله در که مشکالتی مهمترین

 مدیریت جهت بهتري برنامه به آن از تولیدي اطالعات به اتکا با تا کند می فراهم را امکان این دور از سنجش فناوري و ي اماهواره تصاویر .باشد

 :شامل حاضر يشنهادیپ طرح اهداف). 1383 ان،یریمالم( یافت دست زیست محیط
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 در 2يدآیرپ و 1لندست ریتصاو( یفیچندط اي ماهواره تصاویر بندي طبقه از یارض يکاربر 1:25000 و 1:110000 يهانقشه هیته .۱
 )محترم يکارفرما يسو از ریتصاو دیخر نهیهز تقبل صورت

 یزمان يهابازه در یاراض يکاربر راتییتغ 1:25000 و 1:110000 نقشه هیته .۲

 یجنگل و یمرتع یاهیگ يهاپوشش پراکنش 1:25000 و 1:110000 يهانقشه هیته .۳

 انواع يبرا جداگانه صورت به یزمان يهابازه در یجنگل و یمرتع یاهیگ يهاپوشش راتییتغ 1:25000 و 1:110000 يهانقشه هیته .۴
 یاهیگ يهاپوشش رگروهیز يهايکاربر

 یجنگل و یمرتع يهاپوشش انواع یمساحت راتییتغ یکم یابیارز •

 یجنگل و یمرتع یاهیگ يهاپوشش سالمت تیوضع یکم یابیارز •

 نهیهز تقبل صورت در( آنها پوشش ریز سطح و یجنگل و یمرتع یاهیگ يهاپوشش انواع يبند طبقه 1:25000 يهايهانقشه هیته .۵
 )محترم يکارفرما يسو از يدآیرپ ریتصاو دیخر

 عوامل با توجه با یآت انیسال در یمرتع یاهیگ يهاپوشش و یاراض يکاربر انواع پوشش ریز سطح و تیوضع ینیبشیپ مدل هیارا .۶
 منطقه در رگذاریتاث یعیطب و یانسان

 توان لحاظ به( مشابه ریتصاو ای يدآیرپ ریتصاو دیخر ای دیخر نهیهز لیتق به منوط 5 مورد نیهمچن و 1:25000 يها نقشه هیته*          
 .بود خواهد محترم يکارفرما يسو از) يومتریراد و یفیط و یمکان کیتفک

 و تیریمد لیتسه منظور به یاهیگ يهاپوشش و یاراض يکاربر راتییتغ یابیارز و شیپا جامع طرح کی در پروژه تیوضع از حیصح شناخت
 و یطیمح ستیز يهاتیفعال مختلف يهاجنبه نبودن روشن صورت در چراکه است فراوان تیاهم حائز یطیمح کارامد يکارهاراه هیارا
 .بود خواهد ناکارآمد حتم طور به يشنهادیپ جامع طرح ،یآت یاحتمال راتییتغ

 روند یچگونگ از یخوب شناخت مشابه يکاربرد و یعلم يهاپروژه در يهمکار یقبل تجربه از يریگبهره با سیپرد نیا کارشناسان         
 طیمح ،یعیطب منابع( کارشناسان ریسا کنار در یدورسنج ارشد کارشناس دو از استفاده با ضمنا. دارند کشور غرب یجنگل یاراض در راتییتغ
 را یجامع طرح محترم يکارفرما يهايازمندین از یکاف شناخت کسب با و کنون تا گذشته از یاراض يکاربر راتییتغ شیپا جهت...)  و ستیز

 .نمود خواهند هیارا زمان بستر در آن راتییتغ و کشور غرب یجنگل یاراض يکاربر تیوضع شیپا و یابیارز جهت
 

 

 پروژه انجام مراحل و کار روش
 

 استفاده مورد يهاابزار و هاداده -
 يهاافزارنرم و يدآیرپ يشنهادیپ ریتصاو و لندست ماهوارهاي تصاویر ،يمتر 30 یارتفاع یرقوم يهامدل از يشنهادیپ طرح این در         

ENVI، IDRISI، ArcGIS شد خواهد استفاده . 
 راتییتغ یبررس و یاراض يکاربر يبند طبقه

1 . Landsat 
2 . Rapid Eye 
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 شرح یاصل بخش راتییتغی بررس وی اراضي کاربري بند طبقه شد اشاره آن به حاضر پروپوزال يابتدا در درکه که طرح اهداف يمبنا بر
 است ذکر انیشا. دهدمی نشان مذکور قسمت در را طرح انجام مراحل جریانی نمودار 1شکل ارتباط نیهم در. شوندیم شامل را طرح خدمات

 و پردازش توان يمجر نیا لیدل هر به بنا يدآیرپ يشنهادیپ ریتصاو دیخر ای دیخر نهیهز تقبل جهت محترم يکارفرما لیتما عدم صورت در
 .داشت خواهد را است شده اشاره آنها انواع به 1 جدول در که نیگزیجا ریتصاو از استفاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه انجام مراحل و کار روش جریانی نمودار: 1شکل  

-یم یلیتکم و یلیتفض حاتیتوض هیارا ازمندین قسمت هر که بود خواهد فوق مراحل شامل حاضر طرح در پروژه انجام مراحل و کار روش       

 .شد خواهد هیارا یلیتکم حاتینوض یکارشناس جلسه کی ضمن محترم يکارفرما لیتما صورت در لذا. باشد

یدانیم دیازدب   ریتصاو 

High Resoloution 

 یفیط چند ریتصاو
يدآیرپ و لندست  

: انجام شامل ياماهواره ریتصاو پردازش شیپ
یهندس و ياتمسفر ،يومتریراد حاتیتصح  

ریتصاو تفاضل یاهیگ يهاشاخص   

 

ریتصاو يبردار زیآنال ریتصاو يبند طبقه   

NDVI 

 SR EVI 

 

SG 

ARVI 

 

رییتغ یبزرگ و جهت  

رییتغ جهت  

 يبند طبقه ریتصاو
 

رییتغ شیپا يآمارها  

راتییتغ جهت و نوع  

نقشه تفاضل  

رییتغ مقدار و جهت  

یاراض يکاربر  

یمرتع و یجنگل يهاپوشش سالمت زیآنال  

رییتغ جهت  

 يهاگونه ییشناسا
)يدآیرپ( یاهیگ  
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 آنها یمکان کیتفک قدرت و یاحتمال نیگزیجا ریتصاو نیعناو. 1جدول                           
 ریناد نقطه در یمکان کیتفک قدرت سنجنده نام شماره

۱ 1-GeoEye 0.41m 
۲ 2-WorldView 0.46m 
۳ 1-Worldview 0.46m 
۴ QuickBird 0.61m 
۵ IKONOS 0.82m 
۶ 5-SPOT 2.5m/5m/10m 

 : نگارندگان منبع            

 راتییتغ ینیبشیپ مدل
 با ارتباط در راتییتغ جادیا بر عالوه مجاور بکر يهانیزم به يو نفوذ حوضه شیافزا و ییایجغراف عرصه در انسان يهاتیفعال پهنه گسترش با

 با ارتباط نیا در. بود خواهد ریناپذ اجتناب زین یاهیگ يهاپوشش غالب جامعه در رییتغ ،یزراع يهانیزم و یعیطب یاهیگ يهاپوشش مساحت
 شکل( داد قرار یابیارز مورد و داده شینما را راتیتغ نیا یزمان-یمکان روند توانیم ییایجغراف اطالعات ستمیس و دور از سنجش از استفاده

 و یمصنوع هوش ،یعصب يهاشبکه( یمصنوع هوش و یونیرگراس یمکان يهامدل ساخت و یمکان يهامدل از استفاده با است ذکر انیشا). 5
 .داد قرار ینیبپبش مورد يحدود تا را ندهیآ راتییتغ یاحتمال مدل توانیم ییایجغراف اطالعات ستمیس طیمح در...) 
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 )شهر( لندست ياماهواره ریتصاو از استفاده با فضاي سبز شهري یمکان– یزمان راتییتغ روند یابیارز 5-شکل

 

يدآیرپ ریتصاو  
. میهست آنها يکاربرد يهانهیزم و ياماهواره يهاداده و ریتصاو انواع در يریچشمگ رشد شاهد ارتباطات علوم و يتکنولوژ شرفتیپ با امروزه

 تیقابل گاها و شودی م هیته مختلفي ها فیط در و ها دقت باي ا ماهواره يهاسنجنده از استفاده با که استي ریتصوي ا ماهواره ریتصو کی

 انواع یجنگل و یمرتع یاهیگ يهاپوشش و یاراض يکاربر راتییتغ شیپا و يبند طبقه نهیزم در. ]      3[ دارد زینی ارتفاع اطالعات صیتشخ

 نیترمناسب عنوان به را يدآیرپ ریتصاو ر،یتصاو نیا انیم از حاضر يشنهادیپ طرح در يمجر نیا که دارد کاربرد ياماهواره ریتصاو از یمختلف
 انواع انیم در مناسب اریبس متیق بر عالوه که هستند ياماهواره ریتصاو از يانمونه يدآیرپ ریتصاو. کندیم شنهادیپ حاضر موضوع در ریتصو
 و یمرتع یاهیگ يهاپوشش و یاراض يکاربر راتییتغ شیپا و يبند طبقه نهیزم در استفاده تیقابل ،)1 جدول( جهان در موجود يتجار ریتصاو
 :میکنیم اشاره يتجار ياماهواره ریتصاو ریسا با سهیمقا در يدآیرپ ریتصاو يایمزا یبعض به ادامه در. دارند را یجنگل

 )یزمان و یمکان ،یفیط ،يومتریراد کیتفک قدرت لحاظ به( مشابه يتجار ریتصاو انیم در متیق نیتر نییپا .۱
 ياماهواره يسکو 5 يرو بر يبردار ریتصو سنجنده بودن نصب .۲
 ریناد حالت در روزه 6 يتکرار يهاپوشش و ریناد ریغ حالت در روزانه يتکرار يهاپوشش داشتن .۳
 یتیب 12 يومتریراد کیتفک توان .۴
 متر 5 یمکان کیتفک توان .۵
 یفیط ینواح که است ذکر به الزم. دارند قرار قزمز مادون و قرمز یفیط ینواح در آن فیط 3 که) 2 شکل( یفیط باند 5 بودن دارا .۶

 .دارند یجنگل و یمرتع یاهیگ يهاپوشش راتییتغ شیپا و يبند طبقه نهیزم در را کاربرد نیشتریب مذکور
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 .است شده یطراح یاهیگ يهاپوشش سالمت و تیوضع شیپا يبرا صرفا که Red Edge یفیط باند وجود .۷

 
 يدآیرپ سنجنده یفیط مشخصات: 2شکل

 گزارشات ارائه و جینتا
 يبند طبقه مطالعات انواع يبرا) یخروج يهالیفا پیش و هانقشه ر،یتصاو اطالعات شامل( یکیگراف و ينوشتار صورت دو به حاضر طرح جینتا
 :شامل یخروج اطالعات ارتباط نیهم در. گرددیم ارائه راتییتغ شیپا و

  یارض يکاربر 1:25000 و 1:110000 يهانقشه هیته .۱
  یاراض يکاربر راتییتغ 1:25000 و 1:110000 نقشه هیته .۲
  یجنگل و یمرتع یاهیگ يهاپوشش پراکنش و يبند طبقه 1:25000 و 1:110000 يهانقشه هیته .۳

 انواع يبرا جداگانه صورت به یزمان يهابازه در یجنگل و یمرتع یاهیگ يهاپوشش راتییتغ 1:25000 و 1:110000 يهانقشه هیته .۴
 یاهیگ يهاپوشش رگروهیز

 یجنگل و یمرتع يهاپوشش انواع یمساحت راتییتغ یکم یابیارز •

 یجنگل و یمرتع یاهیگ يهاپوشش سالمت تیوضع یکم یابیارز •
 عوامل با توجه با یآت انیسال در یمرتع یاهیگ يهاپوشش و یاراض يکاربر انواع پوشش ریز سطح و تیوضع ینیبشیپ مدل هیارا .۵

 منطقه در رگذاریتاث یعیطب و یانسان

 1:25000 و 1:110000 يهانقشه از یخروج يها لیفا پیش هیارا .۶

 استفاده مورد ياماهواره ریتصاو .۷

 کیتفک توان لحاظ به( مشابه ریتصاو ای يدآیرپ ریتصاو دیخر ای دیخر نهیهز لیتق به منوط 4 مورد نیهمچن و 1:25000 يها نقشه هیته* 
 .بود خواهد محترم يکارفرما يسو از) يومتریراد و یفیط و یمکان
 لیتسه ضمن تا شده داده اریاخت در دور از سنجش و ییایجغراف اطالعات ستمیس در استفاده جهت شده لیتشک اطالعات بانک تینها در
 شود واقع دهیفا به دیمف یآت یزمان -یمکان مطالعات در پروژه، به مربوط يهاداده رهیذخ و تیریمد
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