
 

 تصاویر ماهواره ای مرور ادبیات فنی پایش شوری خاک با استفاده از

 

 (RSRCپژوهشگر مهمان مرکز )دکتری سنجش از دور، نعمت کریمی: مدیر فنی طرح 

 شریف(صنعتی )دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه  حامدحمزه خانی :فنی طرح کارشناس

 F-03TR--00/3131-31 شماره گزارش:

 03/00/3131: تاریخ انتشار

 00 تعداد صفحه:

 چکیده

باشود که با توهه به اررا  ناملوو  نن بر میزان رشد گیاهان و  یمهای فراگیر در تمام دنیا یدهپدشووری خا  ییی از  

 ی مدیر  منابع طبیعی تبدیلحوزهی اصوی در هاچایشمیزان محصوو  توییدی از مزار  و بااا  کشاورزی به ییی از  

 صووور بهیر شوووری ارار دارد که تأرهیتار زمین تحت  یویونم 399در کل دنیا در حدود  برنوردهاگردیده اسووتط طب  

 های انسانی به این مشیلیتفعایهیتار از اراضی کشاورزی نیز تحت  یویونم 00طبیعی ایجاد شوده و همننین در حدود  

ک ط ههان به خصوص در مناط  خشط در این گزارش با توهه به شیو  و گستردگی این پدیده در اکثر نقااندشدهدچار 

ی پایش نحوه، سوعی گردیده اسوت ضومن معرفی این پدیده، به بررسی    گیردیبرمکه کشوور ما را نیز در   خشوک یمهنو 

که  های طبیعییدهپدی سوونجش از دور در بررسووی  هاروشیر شوووری پرداخته شووودط با توهه به مزایای  تأرمناط  تحت 

از این  یریگبهرهدهند، گزارش پیش رو با تمرکز بر ملایعا  صووور  گرفته با یمرار وسووعت باییی را تحت ارر خود ا

 تهیه شده استط فناوری

ه با به روش مستقیم ک او  طرودیمیر شوری به کار تأرسونجش از دور از دو طری  برای شوناسایی مناط  تحت    

ا دوم ب طشودیمی میدانی انجام هاداده یریگاندازهبه کمک  هاننصوور  گرفته از خا  شور و پردازش   سونجی یفط

گیاهی  مانند پوشش ؛گذاردیمارر  هانن یبر رویی که شوری هاشاخص یریگاندازهاستفاده از روش ایر مستقیم که با 

صور  گرفته توسط روش او  بیار  هاییریگاندازهگیردط در مواردی نیز روش دوم به منظور صوحت سنجی  یمانجام 

هایی نیز وهود دارد یتمحدودودط همننین در اسوتفاده از روش سونجش از دور ههت تهیه نقشه مناط  شور   شو یمبرده 

که بیشووتر مربوط به تعیین نو  شوووری خا ، توزیع میانی سوولوح شووور، توزیع زمانی، حاووور نباتا  و تداخل طیفی  

 ،هایتدمحدوه شده برای فائ  نمدن بر این ی ارائهاروشبعد از بحث در رابله با  باشدطیمسولوح شور با دیگر سلوح  

 یازهای فعوی کشور در بحث شوری و مسائل مربوط به نن معرفی شده استطن

 شوری، پایش شوری گیریاندازهی هاروششوری خا ، سنجش از دور، : هاکلیدواژه

 


