
 درس برگ راهنمای

                                       )نظری( 3   )تعداد واحد(    کاربرد سنجش از دور در زمین شناسی و پوشش گیاهی          عنوان درس: 

 هومن لطیفی استاد:نام 

 دوم ، نیمسال 1397 - 98 سال تحصیلی

 Hooman.latifi@kntu.ac.ir: پست الکترونیک دانشکده مهندسی نقشه برداری

           کارشناسان درس:    ....زمان تدریس: 

 تلفن:                                             :    ککترونیلپست ا   
 

ی کمکاربرد روشها و داده های فتوگرامتری و سنجش از دور در  مبانی و تئوری با دانشجویان آشنایی خالصه درس و هدف آن:

 سازی و نظارت بر پوشش گیاهی و پدیده های زمین شناختی

 .Jones, H.G., Vaughan, R.A. 2010. Remote Sensing of Vegetation. OXFORD University Press مرجع اصلی:

ISBN: 9780199207794 

 .Reference manual for LidR package. Available online at . 2018Romain Roussel, J et al مراجع کمک درسی:

 project.org/web/packages/lidR/index.html-https://cran.r 

 

Wegmann, M., Leutner, B., Dech. S. 2016. Remote sensing and GIS for ecologists. Pelagic 

Publishing Co. ISBN: 9781784270223 

 

Franklin, S.E. 2001. Remote sensing for sustainable forest management. CRC Press. ISBN 

9781566703949 

 

Plant, R. E. 2018. Spatial data analysis in ecology and agriculture using R. CRC Press. ISBN 

9780815392750 

 

Reference manual for forestr package. Available . 2018Atkins, J., Bohrer, G., Fahey, R et al. 

 project.org/web/packages/forestr/index.html-https://cran.ronline at  

 

Leutner, B., Horning, N., Schwab-Willmann, J., Hijmans, R. 2018. Reference manual for 

-https://cran.r RSToolbox package. Available online at

 project.org/web/packages/RStoolbox/index.html 

 

Gupta, R.P. 2003. Remote sensing geology. Springer Press. ISBN 978-3-662-05283-9 

 

Jensen, J.R. 2007. Remote sensing of the environment: An earth observation perspective. Pearson 

Publishing. ISBN: 978-0131889507 

 

 

             50   % آزمون نهایی:            0  % آزمون میان ترم:               30 %نگارش سمینار  فعالیت عملی:   ارزشیابی:

 (%20ارائه درسی سر کالس ) سایر: 

 مطالبی که هر هفته در کالس مورد بحث قرار خواهد گرفت )به همراه شماره صفحات مربوط از مرجع(
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از دور سنجش و مقدمه ای بر معرفی  1

 پوشش گیاهی و زمین شناسی

و استفاده  Rمعرفی مواد درسی و برنامه زمانی شامل نصب 

زمان بندی و از آن، فرمتهای فابل استفاده داده ها، 

موضوعات مربوط به ارائه های طول ترم و پایان ترم و نحوه 

The R project for statistical 

computing. https://www.r-

project.org/  
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جستجوی اینترنتی سیستماتیک، تهیه پوستر و معرفی 

 برخی منابع درسی

الگوی مکانی، طیفی پوشش گیاهی، برهم کنش تابش با  اصول طیف سنجی پوشش گیاهی 2

زمین، امضای طیفی گیاهان، اثر زما تابش/وضعیت 

مواد/پدیده ها و سطوح، ویژگی های طیفی پوشش گیاهی 

و عوامل موثر، فتوسنتز، پنجره های جوی، تغییر رفتار 

طیفی گیاهان با سن/سالمت/گونه، تابع توزیع بازتابندگی 

ف و اثر تاج پوشش بر بازتابش پوشش دوراستایی، تعری

 گیاهی، لبه قرمز،    

Jones, H.G., Vaughan, R.A. 

2010. Remote Sensing of 

Vegetation. OXFORD University 

Press. ISBN: 9780199207794 

 

Jensen, J.R. 2007. Remote 

sensing of the environment: An 

earth observation perspective. 

Pearson Publishing. ISBN: 978-

0131889507 

 

 

با سنجش از  چرایی و اصول محاسبه شاخص های گیاهی شاخص های گیاهی 3

تقسیم دور، انواع و تفاوت های مابین شاخص های گیاهی، 

بندی شاخص ها به شاخص های باند پهن و باند باریک، 

تاثیرات عوامل مختلف بر دامنه ارزشها و تفسیرپذیری 

NDVI ، استفاده از شاخص های گیاهی برای پایش توسعه

و تغییرات زمانی، شاخص های باندباریک و محاسبه آنها از 

 داده های ابرطیفی

Thenkabaill P.S. Lyon, J.G., 

Huete, A. 2011. Hyperspectral 

remote sensing of vegetation. 

CRC Press. ISBN 

9781439845370 

ت فصلی پوشش گیاهی، محاسبه شاخص سطح برگ تغییرا 1-فنولوژی گیاهی 4

و روشهای استخراج آن، برداشتهای میدانی برای محاسبه 

شاخص سطح برگ، روشهای تجربی و فیزیکی برای 

 PROSAILاستخراج شاخص سطح برگ، مدل 

Jensen, J.R. 2007. Remote 

sensing of the environment: An 

earth observation perspective. 

Pearson Publishing. ISBN: 978-

0131889507 

 

Reed, B. C., White, M., Brown, J. 

2003. Remote sensing phenology. 

In: Schwarz, M.D. Phenology: 

An Integrative Environmental 

Science. Springer. ISBN: 978-

9400769243 

 

 

بازیابی و مدلسازی ویژگیهای  5

گیاهی/ داده های ساختاری پوشش 

 غیرفعال

( گیاهی و نقش آن در تعادل چرخه biomassذی توده )

کربن، تفاوت کربن زمین شناختی و کربن حیاتی، سنجش 

از دور در خدمت پایش ساختار جنگل، کاربردها و پتانسیل 

ها، تعاریف ساختار وویژگیهای ساختاری، روشهای 

استاندارد در برآورد ویژگیهای ساختاری جنگل )روش 

از داه های غیرفعال سطح مبنا و تک پایه مبنا(، استفاده 

)استریو تصویری( در برآورد رویش حجمی و ذی توده، 

مزایا و معایب فتوگرامتری سه بعدی در کاربردهای پوشش 

گیاهی، برآورد هزینه/دقت، مثالهای کاربردی برآورد 

 غیرفعال تصویری هایویژگیهای ساختاری با داده 

DiRocco, T.L et al. 2012. 

Accountable Accounting: 

Carbon-Based Management on 

Marginal Lands. Forests 5(4), 

847-861. 

 

Latfi, H. 2012. Characterizing 

forest structure by means of 

remote sensing: a review. Book 

chapter. InTech Press. 

 

Fassnacht , F.E. et al. 2017. 

Estimating stand density, 

biomass and tree species from 

very high resolution stereo-

imagery – towards an all-in-one 

sensor for forestry applications?. 

Forestry 03/2017; 90(5). 

 

 

 

بازیابی و مدلسازی ویژگیهای  6

ساختاری پوشش گیاهی/ داده های 

 فعال

اندازه گیری زمینی ارتفاع درختان، فاکتورهای عدم قطعیت 

در سطح تک درخت و توده ، سنجش از دور الیدار در 

خدمت پایش ساختار جنگل،  مرور نتایج برآورد ارتفاع 

درختان با الیدار هوابرد، چالش ها در بستر جنگلداری 

ساختار مناطق کوچک، مدیریت فضای پدیده ای در برآورد 

های الیدار )روشهای انتخاب پدیده(،اثر اندازه و با داده 

تراکم قطعات نمونه مرجع بر دقت برآورد، اثر مونه بندی در 

 دقت و عدم قطعیت برآورد ها

Latfi, H. 2012. Characterizing 

forest structure by means of 

remote sensing: a review. Book 

chapter. InTech Press. 

 

Fassnacht, F.E et al. 2017. Using 

synthetic data to evaluate the 

benefits of large field plots for 

forest biomass estimation with 

LiDAR. Remote Sensing of 

Environment: 

DOI:10.1016/j.rse.2018.05.007  



 و برآورد برای سه دور از سنجش 7

 در حیاتی ها با منشا آسیب پایش

 گیاهی پوشش

معرفی آسیبهای طبیعی )منشا حیاتی و غیرحیاتی( در 

پراکنش مکانی، زمانی بررسی های سنجش پوشش گیاهی، 

از دوری انجام شده بر روی آفات طبیعی جنگل، مرور 

وضوح مکانی، زمانی، طیفی بر روی مطالعات انجام شده، 

الگوهای مکانی موجود در آسیب،  استفاده از داده های 

اپتیک برای طبقه بندی طبقات آسیب )مرور چندزمانی 

مطالعات انجام شده( ، روشهای طیف سنجی زمینی، 

روشهای شاخص محور، روشهای طبقه بندی، روشهای 

 فنولوژیکی، مقایسه و جمع بندی روشها

Senf et al. 2017. Int. J. Appl. 

Earth Obs. Geoinf. DOI: 

/10.1016/j.jag.2017.04.004   

 

Latifi, H et al. 2014. Env. Monit. 

Asses. 186: 441-456 

 

Abdullah et al. 2018. Int. J. Appl. 

Earth Obs. Geoinf. DOI: 

10.1016/j.jag.2017.09.009 

 

Latifi, H. et al. 2014. Progress in 

Physical Geography. 38(6): 755-

785 

 

Latifi, H. et al. 2018. GIScience 

and Remote Sensing, 

10.1080/15481603.2018.1458463 

 

 

 

 

یاداوری در مورد اصول و کاربرد شاخصهای گیاهی، مفهوم  2-فنولوژی گیاهی 8

و کاربردهای اکوسیستمی فنولوژی، پایش زمینی و سنجش 

از دوری فنولوژی گیاهی و مزایا/معایب روشهای زمینی، 

در پایش بهنگام فنولوژی،  citizen scienceنقش 

استفاده از منحنی تغییرات شاخصهای گیاهی در پایش 

منحنی ها، پویایی مکانی/زمانی پوشش فنولوژی، تفسیر 

، EVIو  NDVIگیاهی با فنولوژی حاصل از منحنی 

 کاربردها در مناطق کوهستانی و صعب العبور، 

K. M. de Beurs, Virginia Tech 

University. Presentation 

 

Suepa et al. 2016. Environmental 

Research 147, 621-629 

 

Dash et al. 2010. Remote Sensing 

of Environment 114, 1388-1402 

 

Khare et al. 2017. Int. J. Remote 

Sens. 38(15), 4418-4442 

 

Reed, B. C., White, M., Brown, J. 

2003. Remote sensing phenology. 

In: Schwarz, M.D. Phenology: 

An Integrative Environmental 

Science. Springer. ISBN: 978-

9400769243 

 

 

رانش  -کاربردهای زمین شناختی 9

 زمین

اساس و اصول سنجش از دور رانش زمین، نرخ حرکات 

رانشی و سهم آنها در کل آسیبهای وارد به اکوسیستم، 

مطالعات تاریخی و استفاده از عکسها و تصاویر هوایی در 

محاسبه جابحایی سطوح با مطالعات مایکروتوپوگرافی، 

  ز تصاویر ارتو هوایی، استفاده ا

Dech, Conrad, Kübert and Latifi. 

Lecture PPT, Uni Würzburg, 

Germany 

 

Richards  et al. 1983. 

IGARSS'83, San Francisco, pp. 

51-56 

 

USGS. 2008. The Landslide 

Handbook—A Guide to 

Understanding Landslides  

 

 

 

استفاده از  -کاربردهای زمین شناختی 10

 برهم کنش رادار

داده های تداخل سنجی، اصول و مزایا برای مطالعات 

پوسته زمین، توان تهیه مدلهای رقومی زمین، اصول اندازه 

گیری در تداخل سنجی رادار )تفاوت فاز و ارتفاع سطح(، 

تداخل سنجی تک عبوری و دو عبوری، اینترفروگرام و 

phase unwrappingضلی و تفسیر ، تداخل سنجی تفا

جفت های تصویری، کاربردها برای نقشه سازی و برآورد 

حرکات پوسته زمین و رانش، مثالها از کاربرد اینترفروگرام 

ها در  permanent scattererهای تفاضلی، استفاده از 

 اندازه گیری حرکات عمودی و فرونشست های زمین

Dech, Conrad, Kübert and Latifi. 

Lecture PPT, Uni Würzburg, 

Germany 

 

Richards  et al. 1983. 

IGARSS'83, San Francisco, pp. 

51-56 

 

USGS. 2008. The Landslide 

Handbook—A Guide to 

Understanding Landslides  

 

 

 - مسایلمجموعه ای از سواالت و  آزمون نهایی 15

 فعالیت های عملی

https://doi.org/10.1080/15481603.2018.1458463


اسالید با لیست منابع )جدول موضوعات و تخصیص دانشجویان در دو  20نمره نهایی( متشکل از حداکثر  %30ارائه های هفتگی ) و سمینار تمرین

 هفته ابتدایی ترم انجام خواهد شد(

پوستر )ترکیبی از مطالعه ترویجی و  ارائه بصورتمرور منابع و پیاده سازی در موضوع مشترک با ارائه های هفتگی. انفرادی.  پروژه

ر ددر حضور سایر دانشجویان  بیست دقیقه ای)شرح در باال( و همچنین ارائه نتایج در قالب یک ارائه پژوهشی در موضوع سمینار 

 ترم  نیمه دوم
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