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 منبع شرح عنوان هفته

معرفی و مقدمه  1

ای بر سنجش از 

 دور منابع زمینی

معرفی مواد درسی و برنامه زمانی 

و استفاده از آن،  Rشامل نصب 

فرمتهای فابل استفاده داده ها، 

زمان بندی و موضوعات مربوط به 

ارائه های طول ترم و پایان ترم و 

نحوه جستجوی اینترنتی 

The R project for statistical computing. https://www.r-project.org/  
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سیستماتیک، تهیه پوستر و 

 معرفی برخی منابع درسی

 طیفی پاسخ 2

. گیاهی پوشش

 چرا و چگونه

معرفی اندامهای گیاهی، 

فرایندهای جذب، بازتابش و عبور 

اتمسفری، پنجره های جوی 

مرتبط با گیاهان، ویژگیهای 

طیفی گیاهان، امضای طیفی 

 گیاهان، تاج پوشش

 

شاخصهای  3

گیاهی برای 

کمی سازی 

پارامترهای 

کشاورزی و 

 جنگل

معرفی برخی شاخصهای گیاهی، 

، همبستگی NDVIبطور اخص 

مورد انتظار و ارتباط شاخص ها با 

طبقات محتلف پوشش گیاهی 

همبستگی مورد علفی و چوبی، 

انتظار برای برخی محصوالت 

و نحوه  EVIزراعی، معرفی 

پارامتریزه کردن آن برای سنجنده 

های مختلف اپتیک و محصوالت 

 زراعی، 
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رقومی مدلهای  4

 زمین و سطح

 جهت داده منابع و تفاوت تعاریف،

 در مدلها، کاربرد استخراج

کشاورزی و جنگل،  دور از سنجش

اهمیت توپوگرافی و اطالعات 

مستخرج از آن، تفاوت بین ارتفاع 

نسبی و مطلق، تعریف و تفاوتعای 

بین مدلهای رقومی زمین و سطح، 

مدل رقومی تاج پوشش، منابع 

داده موجود برای مدلسازی رقومی 

زمین و سطح، منابع داده موجود 

رایگان جهت پیاده سازی، 

یدار هوایی و سکوهای موجود ال

فضایی و زمینی، مقایسه مدلهای 

رقومی زمین در شرایط مختلف 

 جنگلی
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برآورد ارتفاع  5

پوشش گیاهی با 

 سنجش از دور

اهمیت بررسی ساختار پوشش 

گیاهی در کشاورزی و جنگل، 

نحوه کارکرد یک سیستم الیدار 

هوابرد برای اندازه گیری ارتفاع 

نحوه اندازه گیری زمین و سطح، 

زمینی و مدلسازی ارتفاع درختان، 

مقایسه الیدار هوایی و فضایی 

برای برآورد ارتفاع درختان در 

جنگل و غیرجنگل، دقت و صحت 

قابل انتظار، برآورد ارتفاع 

محصوالت زراعی با سنجش از 

 دور راداری . کاربردهای آن
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سنجش از دور  6

آفات گیاهی در 

آسیبهای طبیعی در پوشش 

گیاهی، تاثیر آسیبهای گیاهی بر 

توزیع مکانی زمانی پوشش 

Latifi, H et al. 2014. Env. Monit. Asses. 186: 441-456 
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کشاورزی و 

 جنگل

روشهای جداسازی طیفی گیاهی، 

گیاهی در مکانی آسیبهای 

کشاورزی، روشهای جداسازی 

طیفی مکانی آسیب ها در جنگل، 

مورد خاص آسیبهای بیولوژیکی 

)کرم پوستخوار( در جنگل و زنگ 

گندم در کشاورزی، دقت مورد 

انتظار و واقع بینانه در هنگام کار 

با داده های چندزمانی اپتیک، 

استفاده از اطالعات فنولوژیک 

 برای طبقه بندی آسیب ها
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آیش، رهاسازی  7

زمین کشاورزی 

های و راه 

تشخیص و 

نظارت بر آن با 

سنجش از دور 

 اپتیک

تعریف ایش، تعریف رهاسازی 

زمین، عوامل مردم شناختی، 

اقلیمی و هیدرولوژیک موثر بر 

آنها ، طبقه بندی رهاسازی زمین 

های زراعی، پایش آنها در دوره 

های مختلف، تشخیص بازگشت 

به کشت در مناطق خشک و نیمه 

 موثر خشک. آنالیز آماری عوامل
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کاربردهای خاص  8

سنجش از دور 

در کشاورزی 

 1-دقیق

پیشرفتهای تکنولوژیک در 

کشاورزی دقیق، کاربردهای چند 

سنجنده ای و تک سنجنده ای، 

منابع الزم سنجش از دور 

، (FAOکشاورزی )بر مبنای 

برآورد و پیش بینی میزان 

محصول زراعی، استفاده توامان از 

شاخصهای اپتیک و حرارتی، 

فنولوژی و تکامل محصول، 

استفاده از سری زمانی داده های 

sentinel 2  برای پایش تکامل

محصول، برآورد حاصلخیزی خاک 

 های زراعی، بآورد رطوبت سطحی 
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سنجش از دور 

در کشاورزی 

 2-دقیق

مدیریت آب )برآورد سنجش از 

دوری رطوبت خاک و یا برآورد بر 

اساس پاسخ گیاه به تنشهای آبی: 

LAI سطح کاربری، تبخیر و ،

تعرق، اندازه گیری مواد مغذی 

خاک، برآورد و نقشه سازی آفات 

و بیماریهای محصوالت زراعی، با 

 استفاده از داده های ابرطیفی،  
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پایش تنوع  10

زیستی گیاهی با 

 سنجش از دور

مفاهیم پایه ای، کاربردها و 

سنجنده های مرتبط، چیستی 

تنوع گونه ای، برآورد یا اندازه 

گیری؟، مستقیم یا غیرمستقیم؟، 

انواع تنوع زیستی، براوردهای 

مستقیم )الیدار، نقشه سازی 

ارتفاع، حفرات تاج پوشش جنگل، 
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طبقه بندی گروه گونه ها، 

زیراشکوب، (، چارچوب کلی 

ت در توزیع تنوع مدلسازی تغییرا

زیستی با سنجش از دور، 

پارامترهای مستقل و مرتبط با 

برآورد تنوع زیستی )تاج پوشش، 

و مثالهای  ارتفاع الیه علفی

 (کاربردی
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