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  مقدمه
، تنوع چشمگيري از انواع گياهان ، يك منطقه بيوم گرم نيمه مرطوب كه در برزيل واقع شده)Cerrado(سرادو

كشاورزي پيشرفته و صنعت در حال  روشهايجانب مرتبط بوده و از به هم و به محيط فيزيكي " دارد كه شديدا
درصد از مساحت اوليه  ۲۰تنها تخمين زده شد كه  ۱۹۹۹در سال   .جديد زيادي است حولتجربه كردن ت

روشهاي با توجه به اين قضيه  . (Mittermeier et al. 1999)تحفظ شده اسكيلومتر مربعي سرادو  ۱،۷۸۳،۱۶۹
مطالعات به نظر مي رسد كه ابزارهاي بنيادي براي ) GIS(سنجش از دور و سيستمهاي اطالعات جغرافيايي 

كه چندان يك مساله خيلي مهم .  (Lunetta 1998, Haines-Young et al. 1993)زيست شناسي حفاظتي باشند
مقياس تفكيك و سطح جزئيات براي طبقه بندي الگوهاي طبيعي قابل دسترسي بوسيله است كه اين واضح نيست 

و زيست  GIS، با وجود اينكه مساله مقياس در سنجش از دورمنابع داده هاي سنجش از دور موجود چيست؟ 
 Quattrochi and Goodchild 1997, Lowel) شناسي طبيعي در مجامع علمي از عمده ترين نگرانيها بوده است

and Jaton 1999, Congalton and Green 1999, Withers and Meentemeyer 1999, Wu and Qi 

بدون دقت كافي  از اين منابع داده ها كه پوشش زمينيهنوز مطالعات گمراه كننده بر اساس نقشه هاي    (2000
آن با هر  رابطهزميني براي سرادو با از پوشش  مرحله به مرحلهسطوح  تاسيس.  ساخته شده اند، انجام مي شود

          كمك كند نوع داده سنجش از دور مي تواند در رسيدن به يك استاندارد نقشه برداري قابل اعتماد
(Castro 2002).   

كه بر اساس عكسهاي هوايي  پوشش زمينيدر زمينه نقشه هاي  موجودبرخي از مسائل مطالعه حاضر مي خواهد 
   .توضيح دهدبه باال ساخته شدند، با تفكيك متوسط 

  
  اهداف

، براي هدف اصلي ما ارزيابي كارآيي روش تفسير عكس، با استفاده از فن سيستم اطالعات جغرافيايي پيشرفته
سرادو مي تواند بوسيله چگونه الگوي طبيعي : سوال بنيادي اين است .  الگوي طبيعي منطقه سرادو مي باشد

بايد  .شود مشخصمشابه نور با تفكيك متوسط به باال يا داده هاي سنجش از دور  عسكبرداري هوايي حساس به
پرسشهاي   .هستيمنيز طبيعي  يمداخله انسان در الگو اندك تاثير شناسايياشاره شود كه ما تا حد امكان بدنبال 

  :مورد توجه قرار مي گيرد عبارتند از علمي كه در طول اين تجربه 
  ديجيتاليطيفي با استفاده از مزاياي سرادو در اين مقياسهاي فضايي و  نيپوشش زميچگونه الگوي 

 ؛مي تواند شناسايي شودكامپيوتري كردن 


