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  چكيده
 دور و با فراهم كردن تصاوير كوچك مقياس براي كسب اطالعات كلي از مراتع مفيد جش ازآوري سن به همراه فنهاي هوايي عكسابزار 
 گياهي، نياز به تصاوير با پوششمتر و کمتر، در زمينه برآورد درصد تاجيتر در حد سانتاطالعات جزيي دستيابي بهباشند، اما براي مي

ر ي تصاو۲Worldview وGeo eye، ۱Worldview يهار همانند ماهوارهک باالتي با توان تفکييهااگرچه ماهواره. مقياس بزرگتر است
برد، تري همچون هواپيماهاي سبك كوتاهتر و كم هزينههاي سادهاز روشدهند اما هنوز الزم است ين ارائه مياس از سطح زميبزرگ مق

. رديآنها مورد بررسي قرار گاستفاده از يات فني کاربرد ن رو الزم است جزئيكايت، گاليدر و بالون براي انجام اين امر استفاده شوند از ا
 در ياهيپوشش گ درصد تاجيريگاس به منظور اندازهي بزرگ مقيهاه عکسيته ون ارتفاع مناسب پرواز بالون يي تعبراي پژوهشن يا

با .  برآورد شديبردار نمونهيا در واحدهبرداشت ميداني توسط يا بوتهياهيپوشش گدرصد تاج. برون انجام شدنچهي ايمراتع دشت
پوشش درصد تاج. تهيه شد از محدوده مورد مطالعه يي هوايها متر و باالتر عکس١٠٠ و ٥٠، ٢٥، ١٠، ٥ارسال بالون در ارتفاعات 

ن شد و يي، تعهاي مذكور ک از ارتفاعي در هر عکس در هر يبردار نمونهيها در واحدها کردن بوتهي رقوموسيلة به يا بوتهياهيگ
 يهاک از عکسيپوشش در هر ج برآورد درصد تاجي درصد تاج پوشش با نتايني زميريگج اندازهيانس نتايه واري آزمون تجزوسيلة به

پوشش حاصل از تصاوير تا پوشش برآورد شده بر روي زمين و درصد تاجنتايج نشان داد بين درصد تاج. ديسه گرديگرفته شده مقا
ه شده در ارتفاعات مختلف با استفاده از بالون برآورد ي تهيها عکسوسيلة بهتوان يدار وجود ندارد و مالف معني متر اخت١٠٠ارتفاع 
از اين . شتر و در زمان کمتر به دست آوردي اما در وسعت بيني معادل برآورد زميزارها با دقت و صحتپوشش بوته از درصد تاجيبيناار

 برآورد برايزار برداري از مراتع بوتهبراي عكس پوشش گياهي و ميدان ديد وسيعوجه به دقت برآورد تاج متر با ت١٠٠رو، ارتفاع پرواز 
تواند حداکثر ارتفاع ين مورد استفاده مي دوربيک مکانيش توان تفکيرسد افزاينظر مبه. پوشش گياهي مناسب تشخيص داده شد تاج

  .ش دهديزا را افياهي برآورد درصد تاج پوشش گيمناسب برا
  

    زاربوتهپوشش، هاي هوايي بزرگ مقياس، درصد تاجسنجش از دور، بالون، عكس:  كليديهاي واژه
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 مقدمه
- شرفتيآوري پفن کي عنوان به دور از سنجش امروزه

-منابع تيريمد چشمگيري در نقش و داشته ياديز يها
مطالعات در انجام  منظوربه .است کرده فايا نيزم يعيطب

هاي معمول با ارهماهو اطالعات ،يمحل و سطوح کوچک
ژه با ي هنگام، بونه کم و بهيک مناسب و با هزيت تفکيقابل

 يم اقتصاديل تحرير بدليتصاوه ي تهتيتوجه به محدود
 ريتصاو اطالعات از استفاده رو امکان از اينستيمقدور ن
هاي جزئي وجود ندارد گيري براي اندازهياماهواره

)Nogami et al., 2001(  .انجام  كه هائيروش از استفاده
امكان كسب  كوتاه زمان در بتوانند و بوده آسانترآن 

. است اهميت حائز هم آورند،اطالعات جزئي و دقيق را فرا
 كايت، مانند استفاده از گزينه چندينبراي انجام اين امر 

 نوع اين تهيه براي غيره و بالون گاليدر، موتور هواپيما،
 . دارد وجود هاعكس
با Sky Cam, 2009) ( پژوهشي ج مطالعات گروهينتا

نشان  تايلند در فوكت جزيره اطراف در بالون استفاده از
 شوند،مي گرفته هليومي بالون با كه هوايي هاي سداد عك

-هلي از استفاده با كه مشابه شده تصاوير تهيه به نسبت 
 هايبالون در. دارند بهتري كيفيت اند،شده برداشت كوپتر

زماني  محدوديت بدون پرواز و داردن وجود لرزش هليومي
  . است قابل انجام

Lee & Work, 1992)( گياهي ايه ويژگي تعيين براي 
 هوايي هايعكس زا پوشش درصد و تراكم فراواني، مانند
 مختلف هاياندازه همچنين،. كردند استفاده مقياس بزرگ

 هاي وريآ فن و بردارينمونه هايروش ،)پالت(قطعه 
ج آنها نشان داد كه ينتا. كردند آزمون نيز را بردارينقشه
 بزرگ هوايي هايعكس گياهي در هاي ويژگي تعيين

 )Piwowar et al., 1993 (.مقياس كامال امكان پذير است
 اين .پرداختند شناور يخهاي مطالعه به بالون از استفاده با

 هاي جريان مطالعه براي توانست موفقيت با سيستم
  .گيرد قرار استفاده مورد نيز كوچك هايدرياچه
 ،مركزي استرالياي مراتع وضعيت تشخيص براي

)(Foran & Cellier, 1980 بزرگ هوايي هايعكس از 
   روش دو با هاعكس تفسير. كردند استفاده مقياس

. شد انجام چشمي بردارينمونه و اينقطه بردارينمونه
هاي زميني و برآورد نتايج آنها نشان داد كه بين داده

در عكس در هر دو روش استفاده شده  مراتع وضعيت
 تشخيص در روش و هر دو دار وجود نداردتفاوت معني

  .د هستنموثر ،مرتع وضعيت
 كوشيروي آبگيرهاي و مرطوب مناطق گياهي پوشش

با استفاده  Miyamoto et al., 2001,2004)(توسط  ژاپن
 .شد بندي طبقه بالون، از آمده بدست از تصاوير

)Jia et al., 2004( زراعي هاي زمين بين ارتباط توانستند 
 بالون يك از شده فتهگر هوايي هايعكس در آنها بازتاب و

 قابليت توانست پژوهش اين. بياورند بدست را هليومي
 كود مقدار تعيين در را بزرگ مقياس هوايي هايعكس

 دشتهاي در زمستاني گندم براي استفاده مورد نيتروژن
 نصب با )Vierling et al., 2006( .دهد نشان چين

 مطالعه به بالون روي بر طيفي فرا و ويديوئي سيستم
  .پرداختند اكوسيستم در نادر گازهاي جريان

)Hardin & Jackson, 2005( گرفته هوايي هايعكس از 
  گياه  مطالعه براي سرنشين بدون هواپيماي با شده
 ساله دو دوره يك  در)Sentaurea virgata(گندم گل

 از استفاده با )Blumenthal et al., 2007( .كردند استفاده
 جمعيت هواپيما به مطالعه وسطت شده گرفته هايعكس
 تصاوير كه داشتند آنها اظهار. پرداختند مهاجم گياهان
 ترجزيي هايارزيابي در با قابليت تفكيك مكاني باال هوايي

  .موثرند مهاجم گياهان جمعيت
)Wundram & Loffler, 2007 ( بــراي مطالعــه شــکل

زمين و تهيه اطالعات گياهي در کوههاي مرتفـع نـروژ از            
هـا بيـان داشـتند ايـن روش بـا           آن. ت استفاده کردند  يکا

کيفيـت، باعـث     ها و ايجاد اطالعات بـا     پايين آوردن هزينه  
بـرداري منـاطقي بـا مقيـاس        گسترش اين روش در نقشه    

  .ها شده استسازي اکوسيستممشابه براي مدل
در ن پژوهش ي مشابه ايامطابق آخرين جستجوها، نمونه

 وارد پوشش و مهاي يژگيو مطالعه برايسطح كشور 
از مرتعداران با هزينه و تخصص كم انجام يمعمول مورد ن
 انجام شده، ياهپژوهشج يبا توجه به نتا. نشده است
 مطالعه يتواند براي بالون موسيلة به يبردارکاربرد عکس
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مورد مطالعه مناسب  ةمحدود در مراتع ياهيپوشش گ
ن يتفاده شده در ارود روش اسيرو انتظار م نيا از .باشد

نه و زمان کم، يق و با هزيه اطالعات دقيپژوهش با ته
  . را در مطالعه مراتع فراهم کنديج قابل قبولينتا

  : حاضر با هدف پاسخ به سوال زير انجام گرديدپژوهش
درصد  ، برآورد)ياسيدر چه مق (يدر چه ارتفاع پرواز ‐

 صحت با ييهوا يهاعکس از استفاده پوشش گياهي باتاج
  ر است؟يباال امکان پذ

  

 ها روش و مواد
  مورد مطالعه   منطقه ‐

 گلستان استان قشالقي مراتع جزء منطقه مورد مطالعه
 ۴۵ و گرگان شمال كيلومتري ۶۰ فاصله است كه در
اين مطالعه در . است شده واقع قالآق شمال كيلومتري
شاهد  عنوان به بروننچهيا قرق منطقه پژوهشیايستگاه 

 و حفاظت تحت ۱۳۷۳ سال از منطقه نيا. گرفت جامان
 استان يعيطبمنابع و يکشاورزهای  پژوهشمرکز قرق

است  هکتار ۲۵ برابر يمساحت يدارا و رددا قرار گلستان
)Khatir-Namani, 1385، .(شمال در منطقه نيا 

 يشمال عرض قهيدق ۱۴ و درجه ۳۷ در و قالآق شهرستان
 است گرفته قرار يشرق لطو قهيدق ۲۹ و درجه ۵۴ و
)Royan, 1389 .(جنوبجهت  در اراضي عمومي شيب 

 تقريبا  بلندي وپستي نظر از و است غربي شمال به شرقي
   متر ‐۴ دريا سطح از منطقه اين ارتفاع. است مسطح
 شور بوته،منطقه غالب گياهي تيپ. باشدمي

Halocnemum strobilaceum اگر چه، در منطقه . است
 Halostachysها از جمله مورد مطالعه ساير گونه

caspica، Aeluropus lagopoides L. Aeluropus 

littoralis, و Salsola torkomanica, وجود دارند  
)Reza-Shateri, 1388(شده برداري، اما در محدوده عكس

 Halocnemum strobilaceum شوري بوتهتنها گونه
  .وجود داشته است

  
  يبردار نمونه روش ‐

هاي موجود در پوشش گونهبه منظور تعيين درصد تاج
 محدوده به ٥محدوده مورد مطالعه اقدام به پياده كردن 

 متر ١٠٠×١٠٠ و ٥٠×٥٠، ٢٥×٢٥، ١٠×١٠، ٥×٥ابعاد 
 از ،هاي مورد نظربراي تعيين دقيق محدوده. گرديد

هاي مورد نظر محدوده از كي هر .تئودوليت استفاده شد
 .برداري شدنقشه بصورت كانوني در درون محدوده بزرگتر

 بر  ميخ چوبياز استفاده با هامحدوده از يك هر جايگاه
در داخل هر يك از  .شد گذارينشانه زمين روي

 يك هايقطعه اقدام به استقرار ،هاي فوق محدوده
 قابليت براي ايجاد .گرديد تصادفي صورت به مترمربعي

 ۱۱۵ هاقطعه كل تعداد(ها قطعهرويت مكان هر يك از 
 با هاقطعه از يك هر پيرامون ،ييهاي هوا در عكس)عدد
 داخل در پوشش گياهيدرصد تاج. شد گذارينشانه گچ
  . شد برآورد هاي يك متر مربعي قطعه از يك هر
  
  برداري هوائي عكس ‐

طول در  گرم و ٤٥٠ بالوني از جنس التكس با وزن 
 سانتي متر كه در مطالعات هواشناسي ١٢٠حالت غير پر، 

گيرد، تهيه و مورد استفاده قرار برداري قرار ميمورد بهره
گرديد تا محيط آن  هليوم پر گاز بالون مورد نظر از. گرفت

حامل دوربين  سنجنده سكوي . سانتي متر رسيد٤٢١به 
 مگاپيكسل، ٢/٧، SONY  DSC-W110رقومي مدل 

 و انتقال اطالعات، جعبه يستم کنترل عکسبرداريس
 در گرم ٧٠٠مدارات و سيستم تامين انرژي جمعا به وزن 

ن ي دوربهاي ويژگي ).Royan, 1389(نصب شد  بالون زير
  . آورده شده است١ در جدول شماره يعکسبردار
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  SONY  DSC-W110 عدسي دوربين هاي ويژگي ‐١جدول 

  ١١٥ K per ٥/٢" ) Resolution( قابليت تفکيک 
   ميکرومتر مربع٥/٣  )Pixel size(اندازه پيکسل 

   ميليمتر٣٢  )Wide angel(گشادگي عدسي 
   ميليمتر١٢٨  )Telephoto(فاصله کانوني 
 /f ٨/٢  )Aperture(روزنه نسبي 

 /f ٨/٥ Aperture (Telephoto)آخرين حد روزنه نسبي 
  ثانيه ١٦٠٠/١:حداکثر )Shatter(حداکثر سرعت پلک 

  

  
برداري از محدوده مورد مطالعه در ارتفاعات مورد عكس

با استفاده از كنترل از )  متر١٠٠ و ٥٠، ٢٥، ١٠، ٥(نظر 
شکل . راه دور و ارسال فرمان به سنجنده انجام پذيرفت

 گرفته شده توسط سنجنده يها از عکسيکيبالون و ) ١(
  . دهديرا نشان م

  

  ب  الف
  )١:٨٠٠اس يمق( متري١٠٠تصوير گرفته شده در ارتفاع ) بالون حين پرواز    ب)  الف‐١شكل 

  
تصاوير تهيه شده در سامانه اطالعات جغرافيائي مورد 

پوشش گياهي موجود در هر . تصحيح و آناليز قرار گرفتند
 در عكس مربوط به هر يك از قطعه و محيط هر قطعه

گ نمائي مناسب ارتفاعات پرواز در صفحه نمايش و با بزر
هاي رقومي ايجاد شده از پوشش اليه. رقومي گرديدند

هاي مربوط به هر يك از ارتفاعات پرواز به  قطعهگياهي و 
 سپس، مساحت پوشش. تصوير رستري تبديل شدند

هم اندازي ها محاسبه و با روي قطعهيك از  گياهي هر

پوشش ها و پوشش گياهي، درصد تاجقطعههاي اليه
 محاسبه شد و پس از استخراج قطعهدر داخل هر گياهي 

درصد . به نرم افزار آماري صفحه گسترده اكسل وارد شد
  پوشش گياهي محاسبه شده از عكس با درصد تاج
پوشش متناظر خود در پيمايش زميني با استفاده از تاج

شکل (قرار گرفتند سه ي مورد مقاواريانس آزمون تجزيه
٢.(  

  
  



 ۳۵۵                                                   ۳۵۹ تا ۳۵۱، از صفحه ۱۳۹۱، پاييز ۳، شماره ۶۵نشريه مرتع و آبخيزداري، مجله منابع طبيعي ايران، دوره 

  
  ج

  
  ب

  
  الف

  
  و

  
  ه

  
  د

  )  يرستر(ها  قطعهه محدوده يال) ج)  يرستر (ياهيه پوشش گيه اليته) ب)  ١:٢٠٠اس يمق(ي متر٢٥ر گرفته شده از ارتفاع يتصو) ـ الف٢شكل 
  قطعهمحاسبه و استخراج مساحت لکه ها در هر )   ه و وي رسترياهيها و پوشش گ قطعهه ي اليهم اندازيرو) د

  
  نتايج

  پوشش بر روي زمين و بر روي عكس در ارتفاعات مختلف پروازتاج ه آماري داده هاي درصدخالص ‐٢ جدول

 ارتفاع پرواز  اريانحراف مع ميانگين درصد پوشش ني دوربيک مکانيتوان تفک مقياس 
  )کسل به متريطول پ(  عكس  )به متر( 

 قطعهتعداد 
  زمين  عكس  زمين  عكس

۵  ۱:۵۰  ۰۳/۰ ۲۷ ۵۴/۱۳  ۲۵/۱۲  ٤٩/١٤ ٥٥/١٢ 
۱۰  ۱:۱۰۰  ۰۶/۰ ۳۰  ۶۳/۲۶  ۴/۲۴  ٨٦/٢٥ ٢٧/٢٣ 
۱۵ ۱:۱۲۰  ۰۷/۰ ۴۴  ۷/۲۱  ۶۸/۱۸  ٨٦/٢٢ ٦٣/٢٢ 
۲۰ ۱:۱۵۰  ۰۹/۰ ٥٠  ۹۱/۲۱  ۹/۱۸  ٠٧/٢٢ ٥٢/٢١ 
۲۵  ۱:۲۰۰  ۱۲/۰ ۶۲  ۱۹/۲۳  ۰۶/۲۰  ٦٥/٢٣ ٠٣/٢٣ 
۵۰  ۱:۴۰۰  ۲۴/۰ ۵۵  ۴۵/۳۴  ۴۱/۳۱  ٥٠/٢٧ ٥٤/٢٣ 
۷۵ ۱:۶۰۰  ۳۶/۰ ۹۳  ۳۶/۲۹  ۵۵/۲۳  ٥١/٢٥ ٣١/٢٤ 
۱۰۰  ۱:۸۰۰  ۵۰/۰ ۱۱۵ ۰۱/۳۱  ۸۳/۲۴  ٠٧/٢٦ ٦٢/٢٤ 
۱۱۵  ۱:۹۰۰  ۵۵/۰ ۱۱۵  ۸۵/۳۳  ۸۳/۲۴  ٠٧/٢٦ ١٢/٢٥ 
۱۳۰  ۱:۱۰۰۰  ۶۱/۰ ١٠٦ ۵۲/۳۷  ۰۸/۲۴  ٢٥/٢٦ ٩٩/٢٦ 
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  پوشش برآورد شده ي اختالف درصد تاجدار معنيخالصه نتايج جدول تجزيه واريانس مربوط به بررسي سطح   ‐۳ جدول
  پوشش برآورد شده بر روي زمين در هر ارتفاع پرواز و درصد تاج

 ارتفاع پرواز  مقياس  عکس  محاسباتيp( F(ي دار معنيسطح خطاي 
ns۷۳/۰  ٠٣/٤  ٥ ١:٥٠ 
ns ٠١/٤ ٧٣/٠  ١٠ ١:١٠٠ 
ns ٩٥/٣ ٥٤/٠  ١٥ ١:١٢٠ 
ns ٩٤/٣ ٤٩/٠  ٢٠ ١:١٥٠ 
ns ٩٢/٣ ٤٦/٠  ٢٥ ١:٢٠٠ 
ns ٩٣/٣ ٥٤/٠  ٥٠ ١:٤٠٠ 
ns ٨٩/٣ ١١/٠  ٧٥ ١:٦٠٠ 
ns ٨٨/٣ ٠٧/٠  ١٠٠ ١:٨٠٠ 

**٨٨/٣ ٠١/٠  ١١٥ ١:٩٠٠ 
**٨٩/٣ ٠٠/٠  ١٣٠ ١:١٠٠٠ 

                                                          ns  : استدار معني درصد ۹۹ در سطح **.   نيستدار معنيدرصد ۹۵در سطح  .   

  

  گيري بحث و نتيجه
 هاي درصد خالصه آماري داده) ۲(جدول شماره 

پوشش بر روي عكس در ارتفاعات متفاوت پرواز و بر  تاج
 از توان ياس عکس تابعيمق. دهد ين را نشان مي زميرو
.  ارتفاع پرواز استن مورد استفاده وي دوربيک مکانيتفک
ن ي دوربيک مکانيرو با توجه به ثابت بودن توان تفکنياز ا

 از ارتفاع پرواز ياس عکس تابعير مقيي تغ،مورد استفاده
با توجه به .  قرار گرفته استيابيمحسوب شده و مورد ارز

 در برآورد درصد يني زميبردار  نمونهيابعاد واحدها
د يکسل بايکثر ابعاد پ، حدا)متر۱×۱هایقطعه(پوشش  تاج

از .  باشديبردار  نمونهقطعهکوچکتر از واحد مورد مطالعه 
 ،وی از آنپيربه  و يک مکانيت تفکيت قابليرو محدودنيا

. ده مورد مطالعه استي پدي از بزرگيارتفاع پرواز تابع
ه شده در هر ير تهي تصويک مکانيتوان تفک) ۲(جدول 

کسل در يک پي. دهد يک از ارتفاعات پرواز را نشان مي
ن يک دوربي متر با توجه به توان تفک۱۳۰ارتفاع پرواز 

ک سوم ي متر مربع است که معادل ۳۶/۰مورد نظر معادل 
با توجه به ابعاد واحد .  استيني زمهواحد مطالع

 پوشش يابي معمول مورد استفاده در ارزيبردار نمونه
ر يتصوکسل در يحداکثر ابعاد پ) متر مربع۱( مراتع ياهيگ
ده مورد مطالعه يد کوچکتر از نصف پديبا يه شده ميته

 مراتع ياهيباشد تا بتوان از آن در مطالعه پوشش گ
ه شده توسط ي تهيفير چند طيتصاو. استفاده کرد

 Quick bird و Geo eye، Worldview چون ييها ماهواره
 بزرگتر يکسلي باال هنوز ابعاد پيک مکانيعالرغم توان تفک

رو کاربرد  ني مورد مطالعه در مراتع دارند از ايها دهياز پد
ج مراتع با توجه به ي آنها در مطالعات رايفير چند طيتصاو

ن ي چنين مناسب برايگزيگردد و جايادله فوق، محدود م
ن ين معادل آنچه در ايير در ارتفاع پايه تصاوي، تهبررسي
  .باشد ي قرار گرفته است، مي مورد بررسپژوهش

دهند، بين  مي نشان) ٢( كه نتايج جدول شمارههمانطور 
پوشش برآورد شده بر روي زمين و درصد درصد تاج

ه شده در ي تهيها ه عکسيها در کلپوشش بوته تاج
اس يبا مق( متر ١٠٠پرواز مختلف تا ارتفاع  ارتفاعات
 وجود دار معني اختالف ٩٩% و ٩٥%در سطح ) ١:٨٠٠
ن است كه هر يك از نتايج بدست آمده بيانگر آ. ندارد

  تواند براي تخمين  متر مي١٠٠ارتفاعات كمتر از 
گونه که همان. پوشش گياهي مورد استفاده قرار گيردتاج
 ١٠٠دهد تا ارتفاع پرواز يز نشان مي نانر محققيج ساينتا
 ياهان را با دقت بااليپوشش گتوان درصد تاج ي ممتر

  هاي  هيافت پژوهشن يج اينتا.  برآورد نمود٩٥%
) knapp et al., 1990 (جايي كه از آن. دينمايد مييرا تا

، تهيه عكس در ييهاي هواعلت عمده استفاده از عكس
اي با وسعت زياد است، بنابراين  زمان كوتاه و از منطقه

هرچه ارتفاع پرواز بيشتر باشد، سطح زمين تحت پوشش 
تر شده و در صورت صحت برآورد تخمين در آن وسيع



 ۳۵۷                                                   ۳۵۹ تا ۳۵۱، از صفحه ۱۳۹۱، پاييز ۳، شماره ۶۵نشريه مرتع و آبخيزداري، مجله منابع طبيعي ايران، دوره 

نتايج . ترين تصوير استفاده كردتوان از مرتفعتفاع ميار
دهند كه ارتفاع مناسب  حاضر نشان ميپژوهشجانبي 

پوشش تابعي از قابليت تفكيك براي تخمين درصد تاج
رسد در نظر مي هب. ز استيمكاني دستگاه سنجنده ن

صورتي كه از دوربيني با قابليت تفكيك باالتر استفاده 
سبت ارتفاع مناسب پرواز افزايش خواهد شود، به همان ن

آزمون  ، امكانپژوهشدليل محدوديت فني به .يافت
هاي مختلف با توان تفكيك مختلف وجود نداشت دوربين

. ن امر تحليل منطقي اما بدون اثبات نتايج حاضر استيو ا
همچنين، بايد توجه داشت در ارسال بالون به ارتفاعات 

دارد، چرا كه هرچه ارتفاع باالتر محدوديت فني وجود 
افزايش يابد، سرعت وزش باد افزايش يافته و ناپايداري 

رود لرزش دوربين باعث يشود و انتظار معرشه بيشتر مي
  . كاهش وضوح تصوير شود

هاي تفكيك متفاوت دوربين  شود اثر قابليت پيشنهاد مي
 ، گياهيهاي ويژگيبرداري مورد استفاده در برآورد عكس
رسد با افزايش به نظر مي. زمون قرار گيردمورد آ
برداري، ارتفاع مناسب هاي تفكيك دوربين عكس قابليت

پوشش  گياهي از جمله درصد تاجهاي ويژگيتعيين 
همچنين، به منظور تهيه پوشش سراسري . افزايش يابد

بزرگ مقياس از يك منطقه الزم است تدابير الزم به 
 و تعيين نقاط منظور ثبت مختصات هندسي تصاوير

كنترل زميني براي انجام تصحيح هندسي و ايجاد 
  .هاي هوايي انديشيده شودموزاييك عكس

  
  تقدير و تشكر

دانند از همكاري صميمانه نويسندگان بر خود فرض مي
 منابع طبيعي استان گلستان كه اجازه تحقيقاتمركز 

برون  اينچهيپژوهش را در ايستگاه پژوهشانجام اين 
به ويژه از آقاي مهندس سيد علي حسيني كه در دادند 

جزئيات كار كمك فراواني نمودند، تشكر و قدرداني 
از آقاي مهندس ميثم رجبيان كه در انجام . نمايند
 ، حاضر از نظر فني خدمات شاياني را ارائه نمودندپژوهش

از آقاي مهندس سيامك  .گرددتشكر و قدرداني مي
ي فوق سبك كه در زمينه كاري، مربي پروازهاي هوايم

الزم به . گرددفني بالون ما را راهنمايي نمودند، تشكر مي
 با استفاده از اعتبار پژوهشي پژوهشذكر است كه اين 

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان انجام شده 
  .است
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Abstract 
Remote sensing and aerial photographs are used to produce medium to small scale images. 

However, for detailed information especially to estimate rangeland vegetation canopy cover there is 
a need to larger scale images. It is therefore necessary to study the technical applicability of 
different devices such as short range light airplanes, kites, gliders and balloons. In this research, we 
focused on suitable flight height for rangeland vegetation canopy cover estimation using large scale 
balloon images in Incheh Broon area where we conducted field tests in September 2010. The 
balloons ascended to heights of 5, 10, 25, 50 and 100 m and higher. Using the taken images, 
vegetation canopy covers were estimated and compared with those obtained from field 
measurements. Results show that there is no significant difference between field and image 
estimation of canopy cover for heights lower than 100 m. We therefore suggest using balloon 
images acquired from up to 100 m height for estimating rangeland vegetation canopy cover. 
 
Keywords: Remote Sensing, Balloon, Large scale aerial photography, Canopy cover percentage, 

Shrub land 
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