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                                                                          3790523 ش ش:

 تعاليسمهاب       

                                                          
 

 هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
 98/638347 شماره:

 05/11/1398 تاريخ:
 

 ياسنجش از دور ماهواره، بخش هاي درياييگيري مشخصهراهنماي اندازهموضوع: 

 

  ،يكپارچه اجرايي و فني نظام موضوع كشور توسعه هايبرنامه دائمي احكام قانون( 34) ماده چارچوب در

 به پيوست ضابطه عمراني، هايطرح ايياجر استانداردهاي نامهآيين و بودجه و برنامه قانون( 23)ماده

های  گيری مشخصهراهنمای اندازه»، مشاورين و پيمانكاران با عنوان اجراييامور نظام فني  796شماره 

 شود.ابالغ مي گروه سوماز نوع  «ایجش از دور ماهواره، بخش سندریایی

 الزامي است. 01/01/1399رعايت مفاد اين ضابطه در صورت نداشتن ضوابط بهتر، از تاريخ 

كننده نظرات و پيشنهادهاي اصالحي امور نظام فني اجرايي، مشاورين و پيمانكاران اين سازمان دريافت

   در مورد مفاد اين ضابطه بوده و اصالحات الزم را اعالم خواهد كرد.

  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 مد باقر نوبخت مح

ربانهم و بودهج کشورسازمان   

 رياست جمهوري 

 رييس سازمان



 



  

  اصالح مدارك فني 
  
  

  خواننده گرامي:
، با استفاده از نظـر كارشناسـان برجسـته    كشور برنامه و بودجهسازمان  مانكارانيو پ نيامور نظام فني اجرايي، مشاور

ضابطه نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسي كشور عرضـه نمـوده اسـت. بـا وجـود تـالش        مبادرت به تهيه اين
  فراوان، اين اثر مصون از ايراد و اشكال نيست.

  
شما خواننده گرامي صميمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ايراد و اشكال فني مراتب را به صورت زيـر  ، از رو از ايـن 

  گزارش فرماييد:
  شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص كنيد. -1
  ايراد مورد نظر را به صورت خالصه بيان داريد. -2
 در صورت امكان متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نماييد. -3

 نشاني خود را براي تماس احتمالي ذكر فرماييد. -4

 م مقتضي را معمول خواهند داشت.كارشناسان اين امور نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدا

  شود. پيشاپيش از همكاري و دقت نظر جنابعالي قدرداني مي
  
  
  

  
  
  

  
  

  –شاه تهران، ميدان بهارستان، خيابان صفي علينشاني براي مكاتبه:
و  نيامور نظام فني اجرايي، مشاورسازمان برنامه و بودجه كشور،  33271مركز تلفن 

 مانكارانيپ
Email:info@nezamfanni.ir                                            web: nezamfanni.ir 



 



  بسمه تعالي 

  پيشگفتار  
هيات وزيران) به كارگيري معيارها،  20/4/1385ه، مورخ 33497/ت 42339نظام فني و اجرايي كشور (مصوبه شماره 

ــه          ــه هزين ــه الزم ب ــز توج ــرح و ني ــراي ط ــه و اج ــل تهي ــي در مراح ــوابط فن ــتانداردها و ض ــداري و  اس ــاي نگه   ه
 كپارچه،يبراساس نظام فني اجرايي  ها را مورد تاكيد جدي قرار داده است و اين اموربرداري در قيمت تمام شده طرحبهره

 اينامـه اسـتاندارده   قانون برنامه و بودجـه و آيـين   23توسعه كشور، ماده  يها برنامه يكام دائمقانون اح 34موضوع ماده 
 اي كشور را به عهده دارد.هاي توسعه،  تهيه و تدوين ضوابط و معيارهاي فني طرحاجرايي مصوب هيات محترم وزيران

تر بـا عملكـرد ايـن سـامانه      نامه آشنايي خوانندگان با تكنولوژي سنجش از دور و آشنايي بيش هدف از تهيه اين فصل
  و ها قرار دارد و تجزيه  اي از منبع داده كه در فاصله است عات از يك منطقهآوري اطال است، زيرا سنجش از دور علم جمع

باشد كه در ديد اوليه بـه وسـيله يـك فـرد و يـا در نتيجـه        مي اين علمتحليل آن نقد خاصي از يك تصوير تهيه شده در 
  شود.  هاي كامپيوتري از يك تصوير استخراج مي ارتقاي سامانه

طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني مديريت سواحل، تهيه ضابطه حاضر  چارچوبسازمان بنادر و دريانوردي كشور در 
با هماهنگي امور نظام فني اجرايي، مشاورين   796تا  792هاي دريايي از شماره  گيري مشخصه را در قالب مجموعه اندازه

  كار قرار داد. و پيمانكاران سازمان برنامه و بودجه كشور در دستور 
، بخـش سـنجش از دور   يهـا  مشخصـه گيـري   راهنمـاي انـدازه  «با عنـوان   796ضابطه حاضر به شماره 

تهيـه   ،هاي ساحلي و دريايي كشور بط و معيارهاي فني و اجرايي سازهتخصصي ضوا در قالب برنامه كارگروه »اي ماهواره
  شده است.

ت كه اميد اسـت، كـاربرد عملـي و در سـطح     هايي در متن موجود اسهاي انجام شده قطعا هنوز كاستيبا همه تالش
شـده   ها را فـراهم آورد. پيشـنهادهاي دريافـت   وسيع اين ضابطه توسط مهندسان موجبات شناسايي و برطرف نمودن آن

 يرسـان  اطـالع  پايگـاه  طريق از و اقدام اصالحي، متن تهيه به نسبت ضابطه، متن در اصالح به نياز صورت در و شده بررسي
 آخرين كردن پيدا در تسهيل براي و منظور همين شد. به خواهند اعالم عموم، يبردار بهره كشور براي اجرايي و فني نظام

 در تغييـر  هرگونـه  صـورت  در كـه  اسـت  شده درج صفحه آن مطالب تدوين تاريخ صفحات، در باالي معتبر، ابالغي ضوابط

 معتبـر  جديـدتر  تـاريخ  داراي صـفحات  مطالب همواره رو ينازا شد. خواهد اصالح نيز آن صفحات، تاريخ از يك هر مطالب

  بود. خواهد
.  

  حميدرضا عدل                                                                                                                 
  امور زيربنايي و توليدي  معاون فني،                                                                                                 

  1398 زمستان                                                                                                                



ب 

  »اي ماهواره يي بخش سنجش از دورهاي دريا گيري مشخصه اندازه راهنماي« تهيه و كنترل
 ] 796شماره  ضابطه [

  :كننده تهيهاعضاي گروه 
 اي شناسي ماهوارهدكتري اقيانوس شركت مهندسين مشاور دريانگارپارس كيوان كبيري

 شناسي زيستيدكتري اقيانوس شركت مهندسين مشاور دريانگارپارس حميد رضايي مارناني

 شناسي  كارشناسي ارشد مهندسي زمين ر دريانگارپارسشركت مهندسين مشاو مهسا مسجدي

 كارشناسي مهندسي صنايع شركت مهندسين مشاور دريانگارپارس سياوش واعظي

 كارشناسي ارشد فيزيك دريا شركت مهندسين مشاور دريانگارپارس حسام حاجي ميرزا

 گردد. تشكر و قدرداني مياند،  از تمام كساني كه به طريقي گروه كاري فوق را ياري نموده نيهمچن

  

 گروه هدايت و راهبري (سازمان بنادر و دريانوردي):اعضاي 

  معاون مهندسي و توسعه امور زيربنايي يار محمدرضا اله

  مدير كل مهندسي سواحل و بنادر حميد خليلي

  رئيس اداره مهندسي سواحل محمدحسين نعمتي

  كارشناس اداره مهندسي سواحل  عباس عينعلي

  

  (سازمان برنامه و بودجه كشور):اعضاي گروه هدايت و راهبري 
  معاون امور نظام فني اجرايي، مشاورين و پيمانكاران عليرضا توتونچي

 رئيس گروه امور نظام فني اجرايي، مشاورين و پيمانكاران فرزانه آقارمضانعلي

  كارشناس امور نظام فني اجرايي، مشاورين و پيمانكاران حميدرضا خاشعي

 كارشناس امور راه و ترابري و مديريت عمران شهري و روستايي  محمدامير طباخها

  



  ست مطالبفهر
  صفحه  عنوان
  1  مقدمه

  3  كليات -فصل اول 
  5  مقدمه -1-1

  5  سامانه اطالعات جغرافيايي -1-2

  6  سنجش از دور -1-3

  7  كاربردهاي سنجش از دور -1-3-1

  9  هاي گوناگون دريايي هاي مورد نياز براي فعاليت گيري اندازه -1-4

  9  هاي معمول ساحلي برداري بنادر و زيرساخت مورد نياز براي طراحي و بهره هاي گيري اندازه -1-4-1

  12  هاي فراساحلي و خطوط لوله دريايي هاي مورد نياز براي طراحي سازه گيري اندازه -1-4-2

  14  هاي مورد نياز براي طراحي آبگيرهاي دريايي گيري اندازه -1-4-3

  14  هاي اليروبي و استحصال زمين ساحلي هاي مورد نياز براي فعاليت گيري اندازه -1-4-4

  14  پروري هاي شيالتي و آبزي هاي مورد نياز براي فعاليت گيري اندازه -1-4-5

  15  هاي مورد نياز براي ارزيابي اثرات زيست محيطي گيري اندازه -1-4-6

  17   سنجش از دور  ميمفاه -فصل دوم 
  19  مقدمه -2-1

  19  مفاهيم پايه -2-2

  21  نقش اتمسفر در سنجش از دور -2-3

  21  تفرق -2-3-1

  22  جذب -2-3-2

  25   برداشت  يپارامترها حيتصح - فصل سوم 

  27  پردازش تصاوير -3-1

  27  تصحيح تصاوير -3-1-1

  28  افزايش كيفيت تصاوير -3-1-2

  31  سازي تصاوير واضح -3-1-3

  32  اي در سنجش از دور ماهوارهروش كار  -3-2

  32  هاي برداشت شده در عمليات ميداني داده -3-2-1

  WorldView-2  34  هاي ماهواره  داده -3-2-2



ث 

  فهرست مطالب
  صفحه  عنوان

  43  هاي مرجاني) اي (تشخيص وسعت و پراكنش سنگفرش سنجش از دور ماهواره -3-2-3

  53    ينيزم يو سنجش پارامترها ها ماهواره -فصل چهارم 

  55  مقدمه -4-1

  55  ها آن  و مشخصات ها ماهواره -4-2

  SeaWifs  55ه ماهوار -4-2-1

  57  ي لندستها ماهواره -4-2-2

  59  ي هواشناسي نوآها ماهواره -4-2-3

  MODIS  62سنجنده  -4-2-4

  64  سنجش پارامترهاي اقيانوسي -4-3

  64  بررسي تغييرات دمايي -4-3-1

  a  67-تغييرات ميزان كلروفيل -4-3-2

  69  ترسيم بردار بادهاي سطح اقيانوس -4-3-3

  70   شناسي اقيانوس رنگ -4-3-4

  71  هاي يخي توده -4-3-5

  72  تغييرات دمايي -4-3-6

  72  تعيين شوري -4-3-7

  73  سطح زبري -4-3-8

  73  كاليبراسيون -4-3-9

  74  ها ماهوارهريايي به وسيله بررسي جريانات د -4-3-10

  75  اي و رادار هاي ماهواره تلفيق داده -4-3-11

  79  يا ماهواره ريتصاو افتيدر -1پيوست 
  83  فهرست واژگان -2پيوست 
  87  مراجع منابع و

 



  ها جدولفهرست 

  صفحه  عنوان
  8  برداشت يها يژگيو و ها ماهواره -1-1جدول 

  21  اجسام يعيآلبدو حاصل از سطح طب يبيتقر بيضر -1-2جدول 

  WorldView-2  34ماهواره  ريتصاو يباندها يژگيو -1-3جدول 

  47  شده ضريب ميرايي نور در هر باند سنجنده ماهواره از مقادير محاسبه يا نمونه -2-3جدول 

  58  8لندست  موج فيمشخصات ط -1-4ل جدو

  NOAA  62ماهواره  AVHRRگر  باند حس اتيخصوص -2-4جدول 

  MODIS  62سنجنده  يها يژگيو -3-4جدول 

  63  ماهواره ترا MODISسنجنده  يكاربرد باندها -4-4جدول 

 
 

  ها شكلفهرست 

  صفحه  عنوان
  5  نياز سطح زم يبعد 3 ريتصو -1-1شكل 

  7  فعال و منفعل يگرها عملكرد حس -2-1شكل 

  19  يو افق يعمود ديد دانياز م يكيشمات -1-2شكل 

  22  تفرق به وسيله اتمسفر دهيپد -2-2شكل 

  23  جذب به وسيله اتمسفر دهيپد -3-2شكل 

  27  يهندس ياز خطا يكيشمات فيتوص -1-3شكل 

  Naumann 2008(  28اسكن ( فياز شكست در رد يناش يثبت شده با خطا ريتصو -2-3شكل 

  29  ستوگراميه حيال تصحثبت شده قبل از اعم يا ماهواره ريتصو -3-3شكل 

  30  ستوگراميه حيبعد از اعمال تصح يا ماهواره ريتصو -4-3شكل 

  IDRISI  30ر افزا در نرم ريكردن تصو لتريف يپنجره دستور -5-3شكل 

  31  )تيب 256سمت چپ: ت،يب 4(سمت راست:  نياز زم يتيب 256و  4 يها عكس -6-3شكل 

  32  ساعت ميبا برداشت هر ن يماهواره هواشناس -7-3شكل 

  33  با اشنوركل از سطح آب يبردار ريبا استفاده از روش تصو يدانيمشاهدات م -8-3شكل 

  35  قبل از پردازش) 2012سال ( WorldView-2 يا خام ماهواره ريتصو -9-3شكل 



ح 

  ها شكلفهرست 

  صفحه  عنوان
  UTM-Zone 39  35تصحيح شده در سامانه مختصات  يا ماهواره ريتصو -10-3شكل 

بـه همـراه    يت اتمسفرحايانجام تصح يبرا ENVI 5.2افزار  موجود در نرم FLAASH يافزار ماژول نرم -11-3شكل 
  37  قيتحق نيمورد استفاده در ا 2012سال  WV02 ريتصو يشده برا جزييات اعمال

  37  يات اتمسفرحيبعد از انجام تصح 2012به سال  مربوط WV02ماهواره  ريتصو -12-3شكل 

  38  انعكاس آن از سطح آب نيو همچن رسد يكه به بستر م دينور خورش يتاثير اثر ستون آب بر رو -13-3شكل 

 نيـي ) تعProfileمختلـف (  يهـا  متجانس از بسـتر بـا عمـق    مرخي) و نdeep area( قيمنطقه عم نييتع -14-3شكل 
اسـتخراج   يبـرا  ريتصـو  ي) بـر رو Profileمختلف ( يها متجانس از بستر با عمق مرخي) و نdeep area( قيمنطقه عم

  40  يربرداريدر هر باند تصو ييرايم بيضرا ريبه مقادمحاس يها برا ها و استفاده از آن انعكاس پيكسل ريمقاد

 يدانيـ گيـري شـده م   بـا اسـتفاده از عمـق نقـاط انـدازه      دشـده ي، توليهنـدراب  رهياطراف جز يژرفانگار -15-3شكل 
)Sounding points(  41  

  41  يربرداريتصو يها خيسطح آب براثر جزر و مد در تار راتييتغ -1-3نمودار 

محاسـبه   ه ازانعكاس ثبت شده در سنجنده ماهواره در بارز شدن عوارض بستر بـا اسـتفاد   حيتاثير تصح -16-3شكل 
  42  يربردارينور در هر باند تصو ييرايم بيضرا

  UTM  43در سامانه مختصات  40و  39و مرز دو منطقه  شيك رهيجز -17-3شكل 

  KTMP  44 يدر سامانه مختصات محل شيك رهينقشه جز -18-3شكل 

به همراه  ياتمسفر حاتيانجام تصح يبرا ENVI 4.6.1افزار  موجود در نرم FLAASH يافزار ماژول نرم -19-3شكل 
  45  قيتحق نيفاده در امورد است QuickBird ريتصو يشده برا جزييات اعمال

  46  شده از سطح آب دهيانعكاس بازتاب نيو همچن رسد يكه به بستر م دينور خورش يتاثير ستون آب بر رو -20-3شكل 

اسـتخراج   يبـرا  ريتصـو  يمختلـف بـر رو   يها متجانس از بستر با عمق يليو پروف قيمنطقه عم نييتع -21-3شكل 
  48  يربرداريدر هر باند تصو ييرايم بيضرا ريمحاسبه مقاد يها برا ها و استفاده از آن انعكاس پيكسل ريمقاد

  49  شيك رهياطراف جز يها آب ينقشه عمق نگار -22-3شكل 

  49  ميالدي) 2005سپتامبر  11(تاريخ  يبردارريتصو خيسطح آب براثر جزر و مد در تار راتييتغ يها داده - 23-3شكل 

نور در هر باند  ييرايم بيانعكاس ثبت شده در سنجنده ماهواره با استفاده از محاسبه ضرا حيتاثير تصح -24-3شكل 
  50  محاسبه انعكاس بستر در بارز شدن عوارض بستر يبرا 2آن در فرمول  يريكارگ و به يربرداريتصو

  Naval Research Laboratory(  51تصوير از Seawifs (و درياي عمان با ماهواره فارس جيميزان كلروفيل در خل -25-3شكل 

  56  در تابستان لياز گسترش كلروف SeaWiFs يجهان ريتصو -1-4شكل 



  ها شكلفهرست 

  صفحه  عنوان
  SeaWifs  57 يا ماهواره  عكس -2-4شكل 

  58  7ثبت شده توسط لندست  ريتصو -3-4شكل 

  60  زات پرتابيو تجه NOAA-19از ماهواره  يينما -4-4شكل 

  63  كيمكز جيبه خل يپ يس يس ياز رود م MODISماهواره  ريتصو -5-4شكل 

  65  كيسلت يايسال غرب اسكاتلند و در 33 ييدما نيانگيم راتييتغ -6-4شكل 

  66  كيسلت يايغرب اسكاتلند و در ييدما يآنومال راتييتغ -7-4شكل 

  SST(  66( يياز نقشه ساالنه دما يا نمونه -8-4شكل 

  68  رلنديا -در سواحل اسكاتلند a-ليتجمع كلروف -9-4شكل 

  69  در سواحل اسكاتلند ليسنجش كلروف يگرها مربوط به حس جينتا -10-4شكل 

  70  آزاد يها سطح آب يحركت باد بر رو يا ماهواره ريتصو -11-4شكل 

  70  طوفان يدر ط ها انوسياق يبر رو يش ماسه ساحلگستر -12-4شكل 

  71  يا شكوفه يها رسوب و جلبك ياز پراكندگ يينما -13-4شكل 

  71  رسوب يراكندگپ يا ماهواره ريتصو -14-4شكل 

  72  انوسيسطح اق يينقشه دما -15-4شكل 

  72  ها انوسيدر اق يشور زانيم يا نقشه ماهواره -16-4شكل 

  73  هاانوسياز ثبت اطالعات بستر اق يكيشمات -17-4شكل 

در فاصـله   ديت سطح آب بر اساس زمان با آنتن سـف راييثبت تغ يبرا يجهان ابي تيموقع مجهز به هيبو -18-4شكل 
  74  از سطح آب يمتر مين

  75  يسطح يها انيسرعت جر -19-4شكل 

ــكل  ــجر -20-4ش ــا اني ــطح يه ــدازه New York Bight يس ــري  ان ــا رادار   گي ــده ب ــتقر در  HFش ــاحلمس   س
 (Courtesy of Coastal Ocean Observation Laboratory, Rutgers University)  76  

ا و رهيبا جا ميگرم گلف استر يها . آب2001متحده، دوم ماه مه سال  االتيا يشرق ي كرانه ييعكس دما -21-4شكل 
  NASA/Goddard Space Flight Center  76 ه رنگ قرمز و زرد، ب يا چرخنده

 يهـا  گيـري  شـده توسـط انـدازه    ، مشـخص M2جـزر و مـد    يپـ  در يپ راتييفشار تغ نيانگيم يشار انرژ -22-4شكل 
  TOPEX/POSEIDON )(Ray and Cartwright, 2001  77 يها فرازسنج

  81  يا ماهواره ريتصو يفراخوان -1-1شكل پ.
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  مقدمه

  مقدمه

هـا و   گيري پارامترهاي آب همچون، دما، شوري، عمق، جهت حركـت آب  از ديرباز تا كنون دانشمندان تمايل به اندازه
مترهـا  اند ولي با توجه به وسعت و عمق درياها امكـان بررسـي ايـن پارا    ها را داشته جايي سطح دريا نيروهاي موثر در جابه

بـه   هـا  مـاهواره ي اخيـر و تجهيـز   هـا  سالكاري دشوار و دور از ذهن بوده است؛ اما با گذر زمان و پيشرفت تكنولوژي در 
هـا   هـا اطالعـات آن   پديدهتماس فيزيكي و مستقيم با ي گوناگون اين امكان فراهم شده است كه بدون نياز به ها سنجنده

ها و پوشـش وسـيع مكـاني و     ن به عدم صرف هزينه و زمان زياد براي ثبت دادهتوا ثبت شود. از مزاياي اين تكنولوژي مي
  كند.  برداري بهينه منابع را فراهم مي زماني به منظور جمع آوري اطالعات اشاره كرد كه امكان مديريت و بهره

هـاي   فرصـت تكنولـوژي  ايـن  پيشرفت با اما  باشدني علمي سنجش از دور پاسخگوي كامل نيازها ممكن است اگرچه
هاي هيـدرولوژي   از جمله نقشهو ارزيابي مخاطرات دريايي  - هاي جوي اطالعات پديدهبسيار خوبي در زمينه جمع آوري 

هـا   و هيدروديناميك در سطح وسيع، ارزيابي آب از نظر ميزان مواد معلق و انتقال رسوب و چگـونگي پراكنـدگي آلـودگي   
پيشرفت و كاربردي بودن اين روش همچنان به منظور تحليل صحيح و بهتـر  شايان ذكر است، با وجود  .است شدهفرآهم 

  هاي ميداني است.  اطالعات تصاوير، نياز به اعمال تصحيحات خاص در تصوير، كاربر متبحر و حتي برداشت
يد با مفهومي متفاوت از گذشته كه به عنوان يك عكس سنتي سياه و سف 1960واژه سنجش از دور اولين بار در سال 

مـيالدي تجهيزاتـي همچـون سـكوها و      1970تـا   1960هـاي   شد مورد استفاده قرار گرفت و در بـين سـال   شناخته مي
تري از زمين معرفي شد كه تا به امروز اين تجهيزات تغييرات چشمگيري داشته  ها به منظور برداشت سطح وسيع ماهواره

  است.
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  كليات
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ك - اول فصل

 

  كليات -فصل اول 

مقد -1- 1

سنواژه 
باارتفاعات 
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كه در اين
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از رويد شده

جغرافيايي
روش، بررس
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  سنجش از دور -3- 1

ود در ي موجها ماهواره به وسيلهگيري پارامترهاي زمين  اي از علم و هنر است كه به اندازه آميزه سنجش از دورسامانه 
ي امكـان  آور فـن هاي حاصل از اين  پردازد (بدون تماس فيزيكي). داده گرها مي مدار زمين و يا هواپيماهاي مجهز به حس

انرژي بازتابي  به وسيلهها  آوري داده اي از پارامترهاي زمين را با استفاده از جمع هاي گسترده تحليل و تصويرسازي و تجزيه
  ».را آورده است ها آنعملكرد هاي   و ويژگي ها ماهوارهاي از  نمونه )1-1( جدول«آورد  از زمين فراهم مي

  شود: تقسيم مي دودستهي به آور فندر اين  مورد استفادهي سنجنده هاگر حس
 شـده  ساطعانرژي بازتابي يا  به طوري كهدهد،  هاي خارجي پاسخ مي يي كه به محركگرها حس: 1ي منفعلگرها حس –

ي منفعل نور خورشيد است كه گرها حسترين منبع  است رايج شايان ذكركند.  ريافت و ثبت مياز عوارض طبيعي را د
ي از گـاه منبـع اصـلي كـاربرد نـدارد و      عنـوان  بـه شود. البتـه هميشـه خورشـيد     هاي هوايي مي منجر به توليد عكس

  است. قابل استفاده گرهاي حرارتي نيز براي ثبت عوارض زمين و حس قرمز مادونگرهاي توليدكننده اشعه  حس
هـا از   آوري داده ي منفعل هستند و به وسـيله جمـع  گرها حسيي كه در تقابل با گرها حس: 2ي فعالگرها حس –

تـوان بـه پرتوهـاي     گر است). بـراي درك بهتـر مـي    نمايند (مركز انرژي خود حس هاي داخلي عمل مي محرك
شـكل  «گرها اشاره نمود  ت مجدد توسط حسدرياف مدت زمانشود و ثبت  ليزري كه به سطح زمين ارسال مي

 ».گرهاي فعال و منفعل است گر عملكرد حس بيان )1-2(

  
 

                                                      
 

1- Passive 
2- Active 
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ي مختلف دريا
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گرها حس ملكرد

هاي ها در زمينه

عم - 2-1شكل 

  ر
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سنجش از دور
 طيف گسترده
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يرات ساحلي
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ك - اول فصل

 

ك - 1-3-1
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:اشاره شده

1-3-1-1-
–

–

–

–

–

1-3-1-2-
–

–

–

–
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–
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 چگونگي فرسايش خاك –

 بررسي مسير جاري شدن سيل –

 تاثير زلزله و سونامي –

 ارزيابي اثرات يك پديده طبيعي و اعمال يك استراتژي آمادگي قبل از وقوع –

  مديريت منابع طبيعي -1-3-1-4
 نظارت بر كاربردهاي زمين –

 ها و ثبت تغييرات در طول زمان ترسيم نقشه تاالب –

 حيات وحشترسيم نمودار زيستگاه  –

  
 

  هاي برداشت و ويژگي ها ماهواره -1-1ول جد

  سنجنده/  گروه
  ماهواره

تاريخ 
  نصب

  تعداد باند و وضوح مكاني  هاي مداري ويژگي
پهناي 
جاروب 

)Km(  

سطح 
كمي 
سازي 
خذ  (بيت)

ش ا
فار

ت س
ابلي

ق
  

ريو
ست
ت ا

داش
بر

  

  ارتفاع
)km( 

زمان 
عبور از 
  استوا

تعداد باند (چند 
  طيفي)

وضوح 
باند 
Pan   

)m(  
تعداد 
  باند

وضوح 
)m(  

وضوح 
  متوسط

Landsat ETM+ 1999 705  10  7  30  5/14  186  8  خير  خير  
ASTER 2000 705  30/10  14  90-15  -  60  8-11   -  بله  

  باال وضوح

SPOT-5 2002 832  30/10  4  10  5/2  60  8  بله  بله  
Cartosat-1 2005 618  30/10 -  -  1/2  30  10  بله  بله  

Resourcesat-1 2003 817  30/10 4  20  8/5  23-70  7-10  خير  خير  
ALOS 2006 691  30/10 4  10  5/2  25-7  8   -  بله  

وضوح 
خيلي باال 
  (فرامكاني)

IKONOS 1999 681  30/10 4  4  1  13  11  بله  بله  
QuickBird 2001 405  30/10 4  4/2  6/0  5/16  11  خير  خير  
GeoEye-1 2008 684  30/10 4  6/1  4/0  2/15  11  بله  بله  

WordView-1 2007 496  30/10 -  -  5/0  6/17  11  بله  بله  
WordView-2 2009 770  30/10  8  2  5/0  5/16  11  بله  بله  

  
هاي گوناگون دريايي به تفكيك ارائه شـده   هاي مورد نياز براي انجام مطالعات و احداث زيرساخت گيري در ادامه اندازه

 است. 
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  هاي گوناگون دريايي براي فعاليتهاي مورد نياز  گيري اندازه - 4- 1

هاي گوناگون دريايي به تفكيك ارائه شده است. شايان  هاي مورد نياز پيشنهادي براي فعاليت گيري در اين بخش اندازه
  ها ضروري و برخي در شرايط خاص مورد نياز است. گيري ذكر است برخي از اين اندازه

 هاي معمول ساحلي  برداري بنادر و زيرساخت ههاي مورد نياز براي طراحي و بهر گيري اندازه -1-4-1

  بندر -1-4-1-1
بـه  كنـد و   هـاي قـوي ايجـاد مـي     شود كه محيطي حفاظت شده در برابر امواج بلند و جريـان  بندر به مكاني گفته مي

اي چنـدين مشخصـه    ها بتوانند در آن پهلو بگيرند. قبل از شروع به سـاخت چنـين سـازه    ي عميق است كه كشتيا اندازه
 ايد سنجيده شود:فيزيكي ب

  شناخت عمومي منطقه مورد مطالعه -الف
  اين مرحله براي شناخت عمومي منطقه مورد مطالعه الزامي است.

 

 جريان -ب

مستقيم يـا غيرمسـتقيم تحـت     به صورتبومي حساس است كه  شود داراي زيست محيطي كه بندر در آن ساخته مي
برطـرف نمـودن رسـوبات زيسـتي از      نين رنگ كردن، تميز كردن وپسماندهاي صنعتي و خانگي است. همچ  تخليه تاثير

محصـوالت حاصـل از    بـرآورد  بـه منظـور   هستند. بندرهاها از منابع مهم آلودگي در  ي حاصل از آنها هرز آبو ها  كشتي
قـرار   تـاثير تغييرات فيزيكي، شيميايي و زيستي كه تحت فرآينـدهاي فرارفـت و پخـش، تمـامي محـيط بنـدر را تحـت        

اطالعات دقيق از الگوي هيدروديناميكي گردش جريـان در منطقـه ضـروري اسـت. همچنـين يكـي از عوامـل         دهند، يم
ي الگـوي گـردش    است كه بايد مدنظر قرار گيرد. مطالعه ها شكن موجي طراحي بنادر و  گذار بر الگوي جريان، طريقهتاثير

  ي زير است:ها تيكم گيري اندازهي  واسطه بهآب در بندر 
 يمرخ سرعتن –

 گيري باد اندازه –

 نيمرخ دما و شوري در عمق –

  هاي زير الزامي است: يابي به نتيجه بررسي سازي جريان، دست شبيه به منظور، ذكر شدهعالوه بر موارد 
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  1ژرفاسنجي –
 سنجش تراز آب (جزرومد) –

 موج -ج

طراحـي ميـزان    كننـده  نيـي تعي بندر مستلزم شناخت دقيق جهت موج غالب است. همچنـين امـواج،    طراحي دهانه
  هستند. ها شكن موجمقاومت و شكل 

  جنس و نرخ انتقال رسوب در منطقه -د
اي كـه بـه    شكن بندر به علـت تغييـرات هيـدرولوژيكي    خصوص موج كه ساخت هرگونه سازه ساحلي به با توجه به اين
و نرخ انتقـال رسـوب در منطقـه از    ي نوع  گذاري شود، مطالعه كند، ممكن است باعث فرسايش يا رسوب منطقه اعمال مي

  اقدامات ضروري خواهد بود.
  
  

  سنجي عمق - ه
 هـا  تـر و ظرفيـت آن   بـزرگ  روز روزبهها  تر بنادر، كشتي يي هر چه بيشآ كاربا افزايش تقاضا و نياز به توسعه و افزايش 

اهميـت قـرار دارد.    اول ي ر درجـه دهـا   مسير امن ناوبري كشتي نييتعي بنادر براي گرافدرويه جهينت درشود.  تر مي بيش
يت جغرافيايي مشخص عيي است كه تراز آب را در هر موقها سنج عمقدر اين مورد، شامل طيف وسيعي از  مورد نيازابزار 

هاي مختلف براي تخمين ميزان انتقال رسوبات سـاحلي و ارزيـابي    سنجي در زمان نمايند. ثبت ركوردهاي عمق و ثبت مي
  اميك مورد نياز است.تغييرات مورفودين

  كدورت -و
  اي كه در تعيين ميزان رسوبات معلق حائز اهميت است. مشخصه

 دورسنجي -ز

  .باشد موثرتواند  نرخ انتقال رسوب و نيز تخمين غير مستقيم الگوهاي جريان ميدورسنجي براي تخمين 

                                                      
 

1- Bathymetry 
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 شكن موج -1-4-1-2

تواننـد در آن   ها مي قايق جهيدرنتامان است و شود كه از موج در  اي در دل آن ايجاد مي شكن، حوضچه با ساخت موج
شباهت داشته امـا عملكـرد متفـاوتي     ها شكن موجيي هستند كه از لحاظ ساختاري به ها سازهنيز  1گيرها پهلو بگيرند. رانه

  عبارتند از: ها سازهبراي اين  گيري اندازهتمهيدات مربوط به  از جملهدارند. 

 بازديد ميداني و غواصي -الف

  ي و بازديدهاي ميداني براي شناخت عمومي منطقه مورد مطالعه الزلمي است.غواص

 گرافي دقيق از منطقه تهيه هيدرو -ب

ها و محاسبه احجام اليروبـي و مصـالح مـورد نيـاز بـراي       سازي گرافي منطقه به منظور استفاده در شبيه بررسي هيدرو
  ساخت، الزم است.

  
  

  بررسي ژئوتكنيكي بستر دريا -ج
نظور مشخص كردن نوع بنيان سازه و ميزان گستردگي آن، به بررسي ژئوتكنيكي بستر دريا نياز است. نتيجه اين به م

  شكن بايد استفاده كرد. بررسي، ارتباط مستقيم با ميزان پايداري نوع موادي دارد كه براي ساخت موج

  يابي و تعيين ارتفاع موج طرح گيري امواج و پيش اندازه -د
شكن خواهد بود؛ بنـابراين بـه دسـت     كننده اندازه و عملكرد موج كند، تعيين شكن برخورد مي ي كه به موجارتفاع موج

سـنجي و واسـنجي    گيري امواج بـراي صـحت   آوردن مقادير واقعي موج مورد انتظار در منطقه از اهم اقدامات است. اندازه
  ها مورد نياز است. مدل

  بندي  هاي مرتبط با دانه جام آزمايشبرداري از رسوب بستر و ان نمونه - ه
  بندي رسوبات در حوالي محل احداث بندر يا موج شكن مورد نياز است.  تعيين مشخصات دانه

  گيري تراز آب  اندازه -و

                                                      
 

1- Jetty 
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  گيري تراز آب براي تعيين ترازهاي طراحي مورد نياز است. اندازه

 دورسنجي -ز

  تواند موثر باشد. تقيم الگوهاي جريان ميبراي تخمين نرخ انتقال رسوب و نيز تخمين غير مس

  هاي فراساحلي و خطوط لوله دريايي  هاي مورد نياز براي طراحي سازه يگير اندازه - 1-4-2

  خطوط لوله زيردريايي -1-4-2-1
و چگونگي شكل و جـنس بسـتر در تعيـين     1هايي همچون خصوصيات موج، جريان، هواشناسي، هيدروگرافي شاخص

طوري كه شرايط دريا بر روش نصب خط لولـه، انتخـاب شـناور لولـه گـذار و زمـان       مسير خط لوله حائز اهميت است به 
هـاي زيـر    هاي مناسب براي عبور خطوط لوله ثبت مشخصـه  مناسب براي نصب تاثيرگذار است. به منظور شناسايي مكان

 الزامي است:

 و غواصي بازديد ميداني -الف

  الزم است. د مطالعهو غواصي براي شناخت عمومي منطقه مور بازديد ميداني

 موج و جريان -ب

ها، نيروهاي جريان و ديگر بارهاي  تحليل پايداري در كف براي اطمينان از پايداري خط لوله، زماني كه در معرض موج
شود. بار جريان معموال در  گيرد، انجام مي هاي خميده خط لوله)، قرار مي داخلي و خارجي (مثل بارهاي خمش در قسمت

 يابند.  باشد و در نواحي نزديك ساحل امواج نيز اهميت مي مناطق تعيين كننده شرايط طراحي ميبسياري از 

  باد و پارامترهاي هواشناسي -ج
شود. برخي پارامترهاي هواشناسـي   اطالعات مربوط به باد به علت ارتباط نزديك بين باد و جريان اغلب مفيد واقع مي

 ي لوله در مناطق نزديك ساحل مورد نياز است.از جمله دما، رطوبت و بارش براي طراح

 دما و شوري -د

هاي  هاي ناشي از تغييرات دما ، تغييرات شار حرارتي انتقالي به/از خط لوله و نيز واداشت به منظور تعيين تغيير شكل
 گيري دما و شوري ممكن است مورد نياز باشد.  جريان ناشي از اين دو كميت اندازه

                                                      
 

  مراجعه شود. 199-7برداري نشريه  تر از نحوه هيدروگرافي به دستورالعمل همسان نقشه براي اطالعات بيش -1
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 شه كف درياتراز آب و نق - ه

هاي طراحي مانند محاسبه موج و جريان سـيال   سنجي، براي بسياري از فعاليت هاي عمق تراز سطح آب به همراه داده
هـايي مثـل آب شسـتگي،     هـاي خـاك و پديـده    ها تحت تاثير ويژگي در محل استقرار خط لوله الزم است. جاگذاري لوله

سنجي بـراي شـناخت    هاي عمق ها داده است. همچنينن در بعضي بخش هاي كف دريا جايي رسوب و ديگر ناپايداري جابه
 تواند مورد استفاده قرار گيرد. ناهمواري بستر مي

  جنس و نرخ انتقال رسوب -و

  مقاومت خاك -ز

 هدايت الكتريكي -ح

ك ناحيـه  خوردگي خارجي خط لوله در آب دريا يك فرآيند الكتروشيميايي است. زماني كه يك جريان الكتريكي ميان ي
كنـد) يـك عنصـر گالوالنيـك      عنوان يك الكتروليت عمل مي يابد (كه در آن آب دريا به آندي و يك ناحيه كاتدي جريان مي

 بيني ميزان خوردگي لوله خواهد بود. شود؛ بنابراين هدايت الكتريكي آب يكي از عوامل موثر در پيش ساخته مي

 دورسنجي -ط

  .باشد موثرتواند  ريان و تعيين تغييرات دماي سطح آب ميبراي تخمين غير مستقيم الگوهاي ج

  سكوهاي نفت و گاز -1-4-2-2
  بازديد ميداني و غواصي براي شناخت عمومي منطقه مورد مطالعه –
 دماي متوسط ساليانه و دماي فصول مختلف –

 موج –

 رخ جريان  نيم –

 باد و پارامترهاي هواشناسي –

 سنجي عمق –

 مقاومت خاك –

 جنس رسوبات –

 ما و شوريهاي عمقي د رخ نيم –

 تواند موثر باشد. دورسنجي براي تخمين غير مستقيم الگوهاي جريان و تعيين تغييرات دماي سطح آب مي –



 اي ماهواره سنجش از دوربخش هاي دريايي  مشخصه گيري اندازه يراهنما    01/10/98  14

 

 هاي مورد نياز براي طراحي آبگيرهاي دريايي  يگير اندازه -1-4-3

  منطقه مورد مطالعه يشناخت عموم يبرا يبازديد ميداني و غواص –
  موج –
   يانجر رخ يمن –
  يهواشناس يباد و پارامترها –
  سنجي عمق –
  مقاومت خاك –
  جنس رسوبات بستر –
  و دما يمطالعه پخش شور يبرا يگونپل يبر رو يدما و شور يعمق هاي رخ يمن –
سطح  يدما ييراتتغ يينو تع يانجر يالگوها يممستق يرغ يننرخ انتقال رسوب، تخم ينتخم يبرا يدورسنج –

  .موثر باشد تواند يآب م

  زمين ساحليهاي اليروبي و استحصال  تهاي مورد نياز براي فعالي يگير اندازه - 1-4-4
  بازديد ميداني و غواصي براي شناخت عمومي منطقه مورد مطالعه –
 موج –

 رخ جريان  نيم –

 باد  –

 سنجي (پيش و پس از اليروبي) عمق –

 جنس رسوبات بستر –

 ميزان رسوبات معلق (در حين اليروبي) –

 هاي رسوب  آالينده –

هـاي رسـوبي در آب    ان و بررسـي اوليـه حـوزه تـاثير پلـوم     دورسنجي براي تخمين غير مستقيم الگوهاي جري –
  تواند موثر باشد. مي

  پروري هاي شيالتي و آبزي هاي مورد نياز براي فعاليت يگير اندازه -1-4-5
هاي فيزيكي از قبيل دما، شوري و جريـان   گيري مشخصه شيالت (براي نمونه پرورش ماهي در قفس)، اندازه  در زمينه

شـود. همچنـين    آبي فراهم مـي   هاي مناسب پرورش در محيط ها امكان معرفي گونه اين مشخصه الزامي است. با توجه به
هاي هواشناسي، عمق، موج و بستر از عواملي هستند كه با موقعيت قرارگيري يـك قفـس در منطقـه     گيري شاخص اندازه

  ها پرداخته شده است: ارتباط دارد كه در ذيل به شرح آن
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  براي شناخت عمومي منطقه مورد مطالعهبازديد ميداني و غواصي  –
 سنجي عمق –

  جريان آب –
  امواج –

  برداري از مزارع دريايي مد نظر قرار دارند. امواج از دو منظر طراحي سازه و بهره
  دما و شوري –
پذيرد. نوسانات  داشتن دما در شرايط مطلوب انجام مي هاي پرورش ماهي به منظور نگه گيري دما در حوضچه اندازه

 شود. ها مي حوضچه، وارد شدن تنش به ميگو و از بين رفتن جلبك  د دماي آب باعث تاثير نامطلوب بر بدنهازح بيش

ها با دماي محيط تغيير  اي براي كنترل دماي بدن ندارند و دماي بدن آن هاي آبزي، وسيله ماهي و ديگر ارگانيسم
شود كه به دنبال آن توليد آمونياك و  م اكسيژن ميوساز و مصرف مداو كند. افزايش دما موجب افزايش سرعت سوخت مي
يابد. شوري نيز مقياسي از مقدار مواد جامد محلول در آب است كه معموال با واحد  اكسيد كربن در محيط افزايش مي دي

واند ت پروري در مساله كنترل فشار اسمزي است زيرا شوري مي شود. اصوال ارتباط شوري با آبزي قسمت در هزار بيان مي
  روي تعادل يوني جانداران آبزي اثرگذار باشد.

  باد و پارامترهاي هواشناسي –
 برداري پارامترهاي كيفي آب قبل از احداث و حين بهره –

 برداري پارامترهاي شيميايي آب قبل از احداث و حين بهره –

 برداري شناخت وضعيت موجودات كف زي قبل از احداث و حين بهره –

 ، شيميايي رسوباتهاي فيزيكي گيري اندازه –

دورسنجي براي تخمين غير مستقيم الگوهاي جريـان، تعيـين تغييـرات دمـاي سـطح آب و ميـزان كلروفيـل         –
 تواند موثر باشد. همچنين براي هشدار پديده كشند قرمز مي توان از دورسنجي بهره برد.  مي

  هاي مورد نياز براي ارزيابي اثرات زيست محيطي يگير اندازه -1-4-6
  ي و غواصي براي شناخت عمومي منطقه مورد مطالعهبازديد ميدان –
 جريان آب –

  امواج –
  باد و پارامترهاي هواشناسي –
 پارامترهاي كيفي آب  –

 پارامترهاي شيميايي آب  –

 زي  شناخت وضعيت موجودات كف –
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   هاي منطقه  بوم شناخت زيست –
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يص و بـا طيـف   تشـخ  قابـل يرمسـلح  غچكي از طيف الكترومغناطيس است كه با چشـم  ، بخش كو1طيف مرئي –
 ترا هرتز 700الي  400نانومتر و بسامد آن  750تا  380مرئي آن بين  ، همچنين طيفشود ها شناخته مي رنگ

)Light  ميكرون) است. 7/0الي  4/0در بازه 

يست و ن مشاهده قابلشيد است. اين طيف از انرژي دريافتي از خور  ، بخش بازتاب شده انرژي2قرمز مادونطيف  –
 متر قرار دارد. ميلي 1ميكرون الي  72/0در بازه 

  است. مورد استفادهدهد و غالبا در رادارها  متر را پوشش مي ميلي 300الي  30طيف ماكروويو، اين بخش در بازه  –
 ، انعكاس مقداري از انرژي توسط شئي به سمت سنجنده3انعكاس –

 اي، انعكاس از سطوح بسيار صاف همانند سطح آب، جاده و ايزوگام ينهانعكاس آ –

 جهت ولي تقريبا با مسير نزديك به يكديگر اي، پراكنش انرژي در بيش از يك انعكاس شبه آينه –

يكنواخت در ارتباط با اجسام با سطح ناهموار  طور بهانعكاس المبرتي (پراكنده)، پراكنش انرژي در تمام جهات  –
 ت.صادق اس

 يريكنواخت مانند بازتاب از سطح گياهانغ به صورتالمبرتي، انعكاس در تمام جهات ولي  انعكاس شبه –

شود. مقـدار   جنبش مولكولي، انرژي به اطراف گسيل داده مي براثر، در دماي باالي صفر مطلق (كلوين) 4تابش –
 .است ، پارامتر قابليت انتشار و دماي مطلق جسمموج طولاين انرژي وابسته به 

 ، قدرت تابندگي يك ماده واقعي نسبت به يك جسم سايه است.5پارامتر انتشار –

 0/60تـا   52/0شود همانند محدوده امـواج   ، يك بخش باريك طيفي كه از طيف الكترومغناطيس جدا مي6باند –
بانـد سـبز    بانـام شود، به همين خاطر  رنگ سبز شناخته مي عنوان بهكه در طيف مرئي قرار داشته و  يكرومترم

 شود. نيز ناميده مي

جذب و بازتاب تمامي انرژي الكترومگنتيك كه با توجـه بـه تعريـف فـوق      باقدرت، جسمي فرضي 7جسم سياه –
ε 1  كه در واقعيت هميشه  يدرصورتاستε 1 .است  

شود، اين پارامتر نقش مهمي در توازن  م بازتاب ميآلبدو، بخشي از انرژي تابشي خورشيد است كه توسط جس –
ميـزان   درواقـع شود.  انرژي در سطح زمين دارد به همين دليل به آن نرخ بازتاب انرژي خورشيد نيز اطالق مي

هـاي   در خاك مقداري از اين انـرژي توسـط اليـه    به عنوان مثالضريب آلبدو به جنس شئي نيز وابسته است 
                                                      

 
1- Visible 
2- Infra Red 
3- Reflection 
4- Radiation 
5- Emissivity 
6- Band 
7- Black Body 
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ي هـا  كننـده  جـذب ي ضـعيف و  هـا  كننـده  بازتـاب شود، اجسام با آلبدوي پايين  اب ميخاك جذب و مابقي بازت
 ».) بيانگر ضريب آلبدو عناصر طبيعي است1-2(جدول «توانمندي هستند 

  ضريب تقريبي آلبدو حاصل از سطح طبيعي اجسام - 1- 2جدول 
Approximated albedo Natural surface types 

0Blackbody 
0.05-0.2 Forest 
0.1-0.25 Grassland and cropland 
0.1-0.2 Dark-colored soil surfaces 

0.25-0.45 Dry sandy soil 
0.15-0.35 Dry clay soil 
0.2-0.4 Sand 

0.36 Mean albedo of the earth 
0.36-0.35 Granite 
0.3-0.4 Glacial ice 
0.4-0.5 Light-colored soil surfaces 

0.5 Dry salt cover 
0.9 Fresh, deep snow 

0.1-1 Water 
1 Absolute white surface 

  نقش اتمسفر در سنجش از دور -3- 2

% گازهاي ديگر) كه زمين را احاطه كرده است اطالق 1يژن و % اكس21% نيتروژن، 78اي از گازها ( اتمسفر به مجموعه
كه اليه  استبخش  5نمايد. اين اليه متشكل از  هاي مسطح ضخامت آن تغيير مي با توجه به ارتفاعات يا بخش شود و مي

  شود. مي سنجش از دوررها و تغييرات آب و هوايي است و موجب تاثير بر روي پارامترهاي يرنده ابدربرگاول آن 
طراحي و  ها سنجندهدهد بنابراين بر اساس رفتار اتمسفر  اتمسفر به دو صورت كلي امواج را تحت تاثير قرار مي درواقع

  پذيرد. تصحيحات اتمسفري بر روي تصاوير انجام مي

 1تفرق -2-3-1

) 2-2(شـكل  «شـود   ها و ذرات موجود در اتمسفر تفرق ناميده مـي  برخورد با مولكول براثرير اصلي انحراف موج از مس
هـا (مقـدار) و ذرات    تر يا غلظـت مولكـول   هرچه فاصله طي شده بيش». دهد چگونگي پديده تفرق در اتمسفر را نشان مي

 تر است. تر باشد، پراكنش بيش پراكنده اتمسفر بيش

  است. شده پرداختهها  موردي در ادامه به آن به صورتشود كه  گرها ثبت مي مختلفي توسط حس پديده تفرق به اشكال
  

                                                      
 

1- Scattering 



 اي ماهواره ر

ـود امـواج   
كه همـين  

حت تاثير 

 بازتـاب و   

  

  مولكـولي 

1- Sky Irra
2- Sky Irra
3- Path Ra
4- Absorpt

سنجش از دورش 

شـو مسـفر مـي  
است ك ن ذكر

ر اكثر مواقع تح

گرهـا ت حس

درون انـرژي     

adiance 
adiance Compo
adiance 
tion 

بخشهاي دريايي 

شدگي در اتم ش
شاياشود.  ه مي

در ثبت شدهف 

 برسند به سمت

 باعـث تغييـر

onent 

ه مشخصه گيري زه

ق و دچار پخش
آسماني ناميده

ود اما اين طيف

ينكه به زمين

  له اتمسفر

سفر جـذب و
 ».هد

اندازه يراهنما    9

ها متفرق  از آن
تابش آگردد  ي

شو ثبت مي ها 

شود بدون اي مي

يده تفرق به وسيل

 موجود در اتمس
ده  را نشان مي

01/10/98

زمين مقداري
گرها دريافت مي

سنجندهوسط

سفر پراكنده مي

پدي -2- 2شكل 

هاي ط مولكول
ب در اتمسفر

ز خورشيد به ز
گ حس  وسيله

  مان است.

2 

تو موردنظرئي
  مجاور است.

اتمس به وسيله 

غناطيس توسط
گي پديده جذ

             

 1ي

مواج حاصله از
بهپراكنش كه 

يجاد رنگ آسم

2ابش آسماني

ي از سمت شئ
هاي مج ز عارضه

 3يف

طيف امواج كه
 

 4ب

نرژي الكترومغن
چگونگ )3-2(ل 
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تابش آسماني -

با برخورد ا
حاصله از اين پ
پديده موجب ا

دوم تا مولفه -

طيف بازتابي
طيف بازتابي از

تابش انحراف -

بخشي از ط
 شود. ثبت مي

  

جذب -2-3-2

بخشي از ان
شكل«شود  يم

                  
 

2

-

ح
پ

-

ط

-

ث

2

م
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اعمـال سـيله   بـه وسـت كـه    

  
 

 از خطاهـا اسـ
 

  وسيله اتمسفر

يا ز مجموعـه 
 :ستاشگران 

01/10/98 

پديده جذب به -

ازمتشـكل   ـده
توسط پژوهش ه

Absorp

-3- 2شكل 

ثبـت شـهايي
قابل استفادود

 ك و هندسي

آنالوگ صورت

ption

 دور از 

تصوير نه ر شده
شو ارد ذيل مي

ي راديومتريك
  تصوير

 

به صير رقومي

از سنجش ميمفاه

ذكره به موارد 
ي كه شامل موا

حذف خطاهاي 
بهبود كيفيت 
تبديل تصوير 
پردازش تصاوي 

م -  دوم فصل

 

با توجه
تصحيحاتي

–

–

–

–

  
  





 

  3صل ف3

  تصحيح پارامترهاي برداشت
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هـاي ـتا روش 

د بـا تصـحيح
وجـب ايجـاد

ح وابسـته بـه
در«است  سبه

1- Geometric C
2- Geo-referen

د. در اين راسـ

شـود ـوير مـي    
طاهـايي كـه مو

يرا اين تصحيح
محاس قابليني 

  

Correction 
ncing 

پذيرد  انجام مي

اء بـر روي تصـ
 مجموعـه خط

 تصوير است زي
هاي زمي ا نقشه

  ي

ربرد تصوير كا
 ست.

مختصات اشـيا
شـود. ـده مـي  

ت مشخص به
) و ياGPSني (

.«  

 از خطاي هندسي
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كه با توجه به
ها اكتفا شده اس

جايي و تغيير م
نيز خوانـ 2جع

 رداري

سامانه مختصات
 مختصات زمين
»رده شده است

وصيف شماتيكي

يت است كااهم
ه ترين آن  رايج

ج به ر شكل، جا
جغرافياي مر م
 

 رداري

ندسه تصويربر
 ده

ندسي اعمال س
 چندين نقطه
ي هندسي آور

تو -1-3شكل 

 برداشت يها

  ير
بافرآيند بسيار

ينجا به ذكرار 

  وير
  1دسي

ه موجب تغيير
بانامن تصحيح

از: اند عبارتد 
ن حين تصويربر

 ن

 ضعيت سكو

سيع سنجنده
ك مربوط به هن

گيري سنجند زه
هم تصحيح هن
ه دست آوردن

ماتيك از خطاي

                  

پارامتره حيتصح 

دازش تصاوي
ش تصاوير يك ف
جود دارد اما در

تصحيح تصاو
تصحيح هند -

ه خطاهايي كه
ينشود، ا ع مي

شود هندسي مي
دوران زمين -
انحناي زمين -
تغيير در وض -
زاويه ديد وس -
اثر پانوراميك -
خطاي اندازه -

 كاربردهاي مه
باشد و با به مي

توصيفي شم )1

                    

- سوم فصل

 

  تصحيح پارامترهاي برداشت -فصل سوم 

پرد -1- 3
پردازش
بسياري وج

ت - 3-1-1
3-1-1-1-

مجموعه
هندسي رفع
خطاهاي ه
1-
2-
3-
4-
5-
6-
يكي از
سنجنده نم

1-3(شكل 

               
 



 اي ماهواره ر

ن عملكـرد     
Spectral 

  ».د

 جزييـات     
ن خطا در 

هـاي   كسل
ن انـرژي     

بـراي   تـر   

سنجش از دورش 

بـرق در حـين
و  ETM نده  

دهد را نشان مي

 
N(  

ب محـو شـدن
شود. اين ل مي

طيس براي پيك
 اسـت و ميـزا

قبـول بـل قا و  
  ه است.

بخشهاي دريايي 

ساز و يا قطـع ب
واقع در سـنجن
ست آشكارساز ر

Naumann 2008

جادشده سـبب
نجنده نيز اعما
ج الكترومغناط

انـرژي كننده ب

تـر تر، سـريع  ه
ها آورده شده ش

ه مشخصه گيري زه

شكست آشكارس
خطا در اغلب مو
ي ناشي از شكس

(در رديف اسكن 

يجاشود، خطاي 
ي زاويه ديد سن
ني حركت اموا

جذبكه آب  ن
.  

وتحليل ساد يه
 از اين پردازش

اندازه يراهنما    9

ش ه عنوان مثال
شود. اين خ  مي
اي از خطاي ونه

شي از شكست د

ش ري ايجاد مي
سفري بر روي
مر مسير طوالن

ست به دليل اين
تر است. ق بيش

يتجزخام براي
ر ذيل دو مورد

01/10/98

بهشود،  وارد مي
م ب ايجاد خطا

نمو )2- 3(كل

 شده با خطاي ناش

راكنش اتمسفر
ت. تصحيح اتمس
 و دليل اين ام

اس شايان ذكر
 در اين مناطق

هاي خ ازي داده
شود. در جام مي

  تريك
ي دستگاهي و

همزمان موجب ت
شك«شود  اد مي

تصوير ثبت - 2-

  ريك
ليل جذب و پر
يك مكاني است
كز عكس است
ي شود، است.
، اثر اتمسفري

  تصاوير
سا آماده منظور

ژوهشگران انج

صحيح راديومت
هاي آسيب براثر 

به صورتهردو 
Sc Multiايجا (

-3شكل 

صحيح اتمسفر
مسفريك به دلي

ش توانايي تفكيك
س بيش از مرك

ر طي در اتمسف
ن پايين است،

يش كيفيت ت
به مت تصاوير 

پژ موردنظراف 
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تص -3-1-1-2
خطايي كه

آشكارساز و يا ه
canner) MSS

تص -3-1-1-3
تصحيح اتم
تصوير و كاهش

هاي عكس كناره
كناري كه بايد

از آ شده ساطع

افزا -3-1-2
ارتقاء كيفيت
رسيدن به اهد

  

8

3

آ
S

3

ت
ك
ك
س

3

ر
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 همين راسـتا
بـهپردازد.  مي

حـداكثر  كـه   

يهـا  ين داده     
اي از نمونـه  )

يـاسمـال مق  

كند. در انجام
ا مـاتريس در

بـه وسـيله  ير   

1- Filter 

شوند، در  مي
اي م ير ماهواره

بـه طـوريد،  

گي تفـاوت بـي
)3-3(شـكل  « 
اي بعـد از اعم ه  

ك ي و تغيير مي
صـوير جـدا يـا

كـردن تصـاوي 

  

ستري) ترسيم
ن همگني تصوي

كنـد سـير مـي

د. ايـن كشـيدگ
شود شيده مي

صـوير مـاهواره

گذاري ايه ارزش
 كوچكي از تص

فيلتـر گونگي 

  يح هيستوگرام

ني ارزش خاكس
 به شرح ميزان
قـدار آن را تفس

پـردازد وير مي
كش 255الي  0

اي از تص نمونـه 

هاي همسا سل
محدوده ي كه
چگ )5-3(شكل

ل از اعمال تصحي

01/10/98 

(توزيع فراوان د
وير را تفسير و
ل و حداكثر مق

زش تصازش ار
 يك محدوده

ن )4-3(شكل 

رتباط بين پيكس
به طوريشود  ي

ش«شود  ل مي
.  

اي ثبت شده قبل

ديوسف اهيسوير
بودن تصاو  كي

ري بين حداقل
  ت.

ت كه به پرداز
ده هميشه در
 هيستوگرام و

محاسبه ار يله
ي استفاده مير

كل تصوير اعما
».دهد شان مي

ا تصوير ماهواره -

 برداشت يها

  ستوگرام
يك تصو صورت

ه يك كه محدود
ع رنگ خاكستر
 در تصوير است
م يك روش است

هاي وارد د. داده
 اعمال مقياس

به وسير تصوير
دا بيضرريس

و سپس بر ك ه
نش IDRISIفزار

-3-3شكل 

                  

پارامتره حيتصح 

مقياس هيس -
به ص ديجيتال 
شود رسيم مي

، ميزان توزيعل
يانگر همگني
گي هيستوگرام

كند ررسي مي
اي قبل از واره

  ».م است

  1فيلتر -

 فرايند ساختار
كردن از ماتر ر

قرارگرفتهصوير 
اف س را در نرم

                    

- سوم فصل

 

3-1-2-1-
تصاوير
نموداري تر
عنوان مثال
كشيدگي بي
كشيدگ

را برموجود 
تصوير ماهو
هيستوگرام

3-1-2-2

در اين
فيلترروش 

مركزيت تص
روش ماتريس

               
 



 اي ماهواره ر

  

سنجش از دورش 

  

بخشهاي دريايي 

  گرام

IDRIS  

ه مشخصه گيري زه

ل تصحيح هيستوگ

SIافزار  وير در نرم

اندازه يراهنما    9

اي بعد از اعمال ه

  

 فيلتر كردن تصو

01/10/98

تصوير ماهواره - 4

پنجره دستوري

4-3شكل 

- 5-3شكل 
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گيـري  انـدازه      
بودن اسـت گ

سـازي  واضـح   
بيـت را 256 

LANDS
IRS-LIS
LANDS
LANDS
IRS-LIS
IKONOS

 

1- Binary Num

ش خاكسـتري
رنگ يخاكستر 

و مزيـت ايـن 
و 4ـا وضـوح    

AT-MSS (fr
SS I-III: 7 bit
AT-TM (fro
AT-ETM & 

SS IV: 10 bits
S & QuickBi

  بيت) 2

mber 

س سـطح ارزش
مقدار از 256

  
دهد و نجام مي

از زمـين بـ ده

rom LANDS
s (128 grey v

om LANDSA
ETM+ (from

s (only 7 bits
ird: 11 bits. 

256چپ:  سمت

دازه بـر اسـاس
بيت بيانگر  8

است. 536/63
گيري را ان دازه

شد هيتهتصاوير 

  شده است.
AT 1-3): 6 b
values) 

AT 4-5) & SP
m LANDSAT
s are transmi

بيت، 4ت راست: 
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كند، اين انـد ي
شود.   زده مي

6 داراي ارزش
اند شده ساطعا
ت )6-3(شكل «

آورده ش ها واره
bits (64 grey 

POT-HRV: 8
T 6-7): 9 bits
itted) 

(سمت تي از زمين

 
صوير را بيان مي

تخمين 1 بيت
شود كه ده مي
و يا شده عكس
«است  شاهده

ماهوي از كسري
values) 

8 bits (256 gr
s (only 8 bits

بيت 256و  4هاي

 برداشت يها
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  WorldView-2  ماهوارههاي   داده -3-2-2
از مـاهواره   اي اي باشد كه در اينجا به ذكـر نمونـه   تصوير ماهواره يك شامل تواند مي مورد استفادهاي  ماهوارههاي   داده

WorldView-2 )اختصار به WV02 داده نشـان   )9-3(شـكل  «اسـت   شده پرداختهشده  يهته ميالدي 2012 سال) كه در
هـايي انجـام    پـردازش   قبل از هر كاري بر روي تصوير، نياز است كـه پـيش  ». است )1-3(جدول  و داراي خصوصيات شده

  .شود ها پرداخته مي پذيرد كه در ادامه به ذكر آن

 WorldView-2 باندهاي تصاوير ماهواره ويژگي - 1- 3جدول 

Catalog ID:  103001001A819400   
Acquisition Date:   

Jul 21, 2012 
  

Center Lat/Long:  26.712°/53.678°   
Resolution and bandwidth   

Bands 0.5 m PAN 2.00 m MS 
(Blue) 450-800 µm 450-510 (485 nm) 

(Green) * 510-580 (560 nm) 
(Red) * 630-690 (660 nm) 
(NIR) * 770-895 (830 nm) 

 ها پردازش پيش -2-1- 2- 3

  تصحيحات هندسي -الف
، اسـت متر  6)، داراي دقت هندسي در حدود Digital Globeآن ( كننده يهتهبه گفته سازمان  WV02تصاوير ماهواره 

تعدادي نقاط از  قراردادي به صورت باشد مياهميت بااليي برخوردار در اين پروژه دقت هندسي تصاوير از  كه ييازآنجااما 
دقـت هندسـي تصـاوير    شـود تـا    استفاده مـي ، برداشت شده جهاني ياب جغرافيايي موقعيتمسطحاتي كه توسط دستگاه 

ماهواره  شدهتصحيح اي از تصوير  ) نمونه10-3(شكل اي و  اي از تصوير خام ماهواره ) نمونه9-3(شكل « افزايش داده شود
WV02 اسـت متر  3نيز در حدود  جهاني ياب جغرافيايي موقعيتبا توجه به اينكه دقت نقاط  يتدرنها. »دهد را نشان مي ،

  .استآورد در همين حدود  به دستتوان براي تصوير  ي كه ميباالترين دقت مسطحات
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   2به مقادير راديانس (DN) 1ها پيكسلتبديل مقادير عددي  -1

 )WV02 بيتـي  11(تصوير  2047-0كه در اينجا عددي است در محدوده  ها پيكسلدر اين بخش، مقادير خام عددي 
د. علت انجـام ايـن   شو ) تبديل ميW·sr−1·m−2·nm−1و بدون بعد به مقادير راديانس كه كميتي است فيزيكي با واحد (

و اوليه تصوير كميتي است نسبي و بدون بعد كه بسته بـه ميـزان بازتـابش نـور خورشـيد       DNاين است كه مقادير  روند
) و در محـدوده هـر بانـد برداشـت     ورشيد و شدت آن بستگي داردبه زاويه تابش نور خ جهيدرنت از عوارض (كهبازتاب آن 

و  پـذيرد  مـي انجـام  فرآيند تصحيحات براي آناليزهاي عددي كه در ادامه  رو نيازاد. شو داده در سنجنده ماهواره، ثبت مي
 كـه  عـد . در عوض راديانس، كميتـي اسـت فيزيكـي و داراي ب   ستيناي، كميت مناسبي  همچنين براي آناليزهاي مقايسه

  دهد. مي به دستمقداري مطلق از ميزان نور بازتابيده شده از سطح عوارض 
  
  

  3تصحيحات اتمسفري و تبديل مقادير راديانس به مقادير انعكاس -2

) بـر  Hazeموجـود در جـو (   گردوغبـار در اين بررسي، براي انجام تصحيحات اتمسفري و حذف اثرات ناشي از ذرات و 
) كه WV02 براي تصاوير( ENVI 5.2افزار  موجود در نرم FLAASHسنجنده ماهواره، از ماژول در  ثبت شدهروي مقادير 

شود. در اين ماژول نياز به تعيين و تعريف  ، استفاده مياستترين و جديدترين روش براي انجام تصحيحات اتمسفري  قوي
شـكل  آن در  جزيياتباشد كه  ) ميتصوير ي منطقه، زمان برداشتپارامترهاي مختلفي (مانند نوع سنجنده، شرايط محيط

  آورده شده است.) 3-11(
هاي آزاد، ميزان  اعم از نوع سنجنده ماهواره، تاريخ و زمان تصويربرداري، ارتفاع منطقه از سطح آب جزييات  تمامي

امكان، اثر ذرات خروجي آن تصويري خواهد بود كه تا حد  تيدرنهاكه شود  ميدر اين ماژول وارد  ديگر پارامترهاديد و 
كه در اصل  انعكاساست. مقادير نهايي تصوير نيز در قالب مقادير  شده حذفي آن ها پيكسلموجود در جو از روي مقادير 

 شده پردازشاي از تصوير  ) نمونه12-3(شكل «شود  ثبت ميباشد،  مي يزان بازتابش واقعي از سطح عوارضهمان درصد م
  ».دهد را نشان مي WV02ماهواره 

                                                      
 

1- Digital Number 
2- Radiance 
3- Reflectance 
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قبلي را به شكل زير توسعه دادند كه در  روابطسطح آب،  تاثيردر نظر گرفتن  با Pasterkam و  2004Purkisدر سال 

1ضريب متر) و 20تر از  ستون آب در مناطق عميق (بيش انعكاس Rwآن 
0/ 54

ات اصطكاكي بين مرز تاثيربراي تصحيح  

و  Purkisبه روش  2004محاسبه انعكاس بستر در سال  2-3رابطه« است گرفته شدهدر نظر  انعكاسبر روي  1وهوا آب
Pasterkam است.«  

)3 -29  
   2kz

rs w

b 2kz

1
R z a 1 e R

0.54R
e





  
  

 Edwards andبراي محاسبه انعكاس بستر، به ضريب ميرايي در هر باند نياز است كه محاسـبه ايـن پـارامتر از روش    

Mumby  (2000)س نظريه كه روشي است عملي و كاربردي و بر اساJupp (1988) اسـت. در   ريپـذ  امكـان شده،  بنانهاده
(مناطق بـيش   استاي از تصوير كه داراي عمق زيادي  در منطقه ها پيكسل براي تمامي  انعكاساين روش در ابتدا مقادير 

ب يـا  در طـول عبـور از سـتون آب جـذ     تقريبا تمـام نـور  شود و  بستر از سطح آب خارج نمي انعكاسمتر كه ديگر  20از 
در هر باند تصـويربرداري   ها انعكاسسپس مقادير ميانگين اين  و منطقه عميق)، 14-3شكل ( د) استخراجشو پراكنده مي

هاي  اي از محدوده آبي كه داراي جنس بستر يكسان در عمق ). در ادامه، منطقهLi deep meanشود ( ماهواره، محاسبه مي
در هر بانـد تصـويربرداري مـاهواره در ايـن منطقـه بـراي        انعكاسدير ) و مقانيمرخ، 14-3شكل ( مشخص، است مختلف
در ايـن محـدوده و در هـر يـك از بانـدها       انعكـاس در ادامه مقادير بيشينه و كمينـه   شود، استخراج مي ها پيكسل تمامي 

واقعـي هـر   فوذ عمق نمقادير Edwards and Mumby  (2000)) و سپس با استفاده از روش Li maxو  Li min( استخراج
  شود. ) محاسبه ميZi=DOP, Depth of Penetrationباند (

ايـن  اغلب مواقع البته در  ،را محاسبه نمود k) ضريب ميرايي iتوان براي هر باند ( مي 3-3 رابطهبا استفاده از  تيدرنها
 4بانـد   چراكـه شـود   محاسـبه مـي   WV02ي ماهواره ها سنجنده(قرمز)  3(سبز) و  2(آبي)،  1ا براي باندهاي ضريب تنه

هاي خاص  پروژهاهداف خاص در كند كه در عمل، براي  متر در آب نفوذ مي 1عمال در حدود  ها سنجنده) اين قرمز مادون(
  دارد.كارايي 

)3 -3(  
i max i deep mean

i min i deep mean

i
i j

L L
0.5ln
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1- Refractive Air-Water Boundary Effects 



 اي ماهواره ر

deep a و (
ي محاسبه 

) 15-3(ل  
سـتفاده از      

 نمـودار « 

سنجش از دورش 

  
areaطقه عميق (

ها برا تفاده از آن

شـكل«شـود   ي     
مـد نيـز بـا اس

شود تخراج مي

بخشهاي دريايي 

Profi( تعيين منط
و است ها پيكسلس 

 اسـتخراج مـي
ن اثر جـزر و م

، استها ماهواره 
  ».دهد 

ه مشخصه گيري زه

ileهاي مختلف ( ق

ج مقادير انعكاس
  صويربرداري

 هـر منطقـه،
همچنين». دهد

از داشت شده
ف را نشان مي

اندازه يراهنما    9

س از بستر با عمق
وير براي استخراج

تصرايي در هر باند

موجـود از ري
د ي را نشان مي

برد از تصاوير  ر
هاي مختلف ريخ

01/10/98

متجانس نيمرخ و
Proبر روي تصو (
مير ضرايبقادير

 نقشه ژرفانگار
يهندراب جزيره
موردنظرساعت

جزر و مد در تار

)deep areaق (
ofileاي مختلف (

مق

) از رويzمق (
ري مربوط به

ي در تاريخ و س
ييرات ارتفاع ج

عيين منطقه عميق
ها ز بستر با عمق

مقادير عمق 3-3
هاي ژرفانگار شه

برداري ان نقشه
ي از نمودار تغيي
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Soundi(  

  

شود حاصل مي
بيضراحاسبه 

 بعد از اعمال

ing pointsداني (

حبستر  عكاس
 استفاده از مح

اي قبل و واره

m
et

er
 

0 
0 

1 

2 

1.5 

1 

0.5 

شده ميد گيري زه

  ي تصويربرداري

انع، مقادير 3-2
رض بستر  با

از تصاوير ماهو

2 4 
3 5 

اندازز عمق نقاط 

هاي در تاريخ  مد

3 رابطهفاده از 
 بارز شدن عوا

اي ا ) نمونه16

Kish Long

6 8 1
7 9

01/10/98 

با استفاده از شده

جزر و براثر آب

، با استفعكاس
ده ماهواره در

6-3(شكل «ت

g: 52º3’    lat: 27

Hour 

10 12 1
11 13

توليدش، هندرابي

تغييرات سطح -

انعروي مقادير
در سنجند شده

است ريپذ مكان

7º50’  18/9/201

14 16 1
15 17

 برداشت يها

ري اطراف جزيره

1-3 نمودار

بر ضرايبمال
ثبت شنعكاس

ام صويربرداري
 ».هد

5 

8 20 22
19 21 

پارامتره حيتصح 

ژرفانگار - 3-15 

محاسبه و اعما
تصحيح ان اثير

اند تص در هر ب
ده  را نشان مي

2 24 
23 

- سوم فصل

 

شكل

بعد از م
كه نهايتا تا
ميرايي نور
تصحيحات



 اي ماهواره ر

و ر ديـده     
 10(تـا  ص 

ي تعيـين   
در  ژهيـ و ه 
سـنجنده   

1- Classifi

سنجش از دورش 

 ستفاده از

ـر روي تصـوير
يك عمق خاص

بـراي يطـوركل 
بـههد داشـت،  

در بـت شـده  

ication 

بخشهاي دريايي 

  

  
با اس عوارض بستر

 

تـر بـ واضـح  ت  
كه تنها تا ي ت
ط بـه . ياد اسـت ز

ت بااليي نخواه
ثب انعكاسقت 

ه مشخصه گيري زه

ره در بارز شدن ع
 اريد تصويربرد

بـه صـورتسـتر
است يا گونه بهت

، بسيار ز شده
، دقتجش از دور

ت كيفيت و د

اندازه يراهنما    9

ر سنجنده ماهوار
يي نور در هر باند

يح، عوارض بس
ين تصحيحات

تصحيحعكاس
سنجش از روش

افت موجبست

01/10/98

در ثبت شده كاس
ميراي ضرايبسبه

جام اين تصحي
. البته اشود مي

انعادير ق در مق
متر، استفاده 1

ي سال زياد اس

انعكتصحيح  اثير
محاس

بعد از انج شد ر
مباالتري انجام

تر، اغراق  عميق
10مق بيش از

در اكثر روزها 

             

تا -16-3شكل 

رتر ذك پيشكه 
با دقت باهايي 

و در مناطق عه 
در نواحي با عم

گردوغباريزان 
  .د
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5/1تا  1دود 
ادي از نقـاط
ـه ذكـر يـك

سـپتامبر  11  
تصـوير ديـده

3تا  2 حدود 
مـرز بـين دو
KTMP (Kis

بـان تطابق را 
بـا موردنظري 
، نهايتـا بـا»د 

ي در صـورت

  ي)

 هندسي در حد
سـتفاده از تعـد
سي در ذيـل بـ
بوط به تـاريخ

ـ  ه   د كـه در تان
را به GPSتي 

ره كـيش در م
 shتصـوير  مانه 

كه بهترين يا ه
اي صوير ماهواره

دهـد  نشان مي
ـاي مسـطحاتي

  
U  

هاي مرجاني ش

Dداراي دقت (
بـا اسـ يحقيقـ 

صحيحات هندس
مربو) 17-3(ل 

ي قـرار داشـته
 دقت مسطحات

جزير كه ييآنجا
سـامهـا   نقشـه  

گونه بهاست  ده
اين منطقه، تص
تدقيق شده را

 UTM خطاهـ

UTMمختصات  

نش سنگفرش

Digital Glob

ژئوماتيك تح وه
نگي فرآيند تص

شكلاست.  شده
هايي كه در مكان

GPS-GB كه)
ازآ. شده است

قت هندسـي ن
شد فيتعرجزيره

 موجود براي ا
تصوير نهايي ت
مانه مختصات

سامانهدر  40و  3

01/10/98 

وسعت و پراكن

beآن ( كننده ه

گرو يكوير از
رك بهتر چگونگ

ش پرداختهفته،
جزيره كيش ك

BR از دستگاه

تدقيق وير تص
ي باال بردن دق
ي براي اين جز

هاي ها و داده ه
ت )18-3(شكل

در سام 40و  3
 

39مرز دو منطقه

ي (تشخيص و

هيتهه سازمان
ت هندسي تصاو

در به منظورد
ران انجام پذير

در جط مسطح
 كه با استفاده
 دقت هندسي

، برايقرارگرفته
محلي به صورت

 نهايي با نقشه
ش«ه است  شد

39نطقه ز دو م
.كند ش پيدا مي

جزيره كيش و م 

 برداشت يها

اي ماهواره دور

   هندسي
Quick به گفته

دقت ي و تاييد
شو ستفاده مي

شور عزيزمان اير
 تعدادي از نقا
يگري از نقاط

،اند اشت شده
UTMختصات

Transverse 

ماهنگي نتايج
سازي هندسي
ه كيش در مرز
ختصات افزايش

-17-3شكل 

پارامتره حيتصح 

سنجش از د 

تصحيحات -
kBirdه ار ماهو

براي بررسياما 
اسبرداري   نقشه

س كه در كشو
در آن از كه ت

ر كنار تعداد دي
برددهد)  ش مي

مخ سامانه 40 
Mercator Pr

 باشد. براي هم
مختصات بازس 

رارگيري جزيره
مخ سامانه اين 

- سوم فصل

 

3-2-3-

3-2-3-1
ويراتص

؛ استمتر 
مسطحاتي
نمونه ملمو

است 2005
د، درشو مي

متر افزايش
و 39زون 

rojection)

منطقه دارا
سامانهاين 

توجه به قر
استفاده از



 اي ماهواره ر

بيتـي   11
. شـود  مـي  

ـابش نـور   
ي عـددي   
تي اسـت  

 و حـذف     
F   موجـود

د. در ايـن    
 اسـت وير)  
  ».است

1- Haze 

سنجش از دورش 

  

(تصـوير   204
W·sتبـديل م (

 به ميزان بازتـ
براي آناليزهـاي
 راديانس كميت

  دهد. ي
حيحات جـوي

FLAASHژول   

سـتفاده گرديـد
 برداشت تصـو
زار آورده شده ا

بخشهاي دريايي 

KTMP  

47-0محـدوده
sr−1·m−2·nm

 بعد كه بسته
ب رو نيازاد، شو
. در عوضست

ض به دست مي
ي انجـام تصـح
مـاهواره، از مـاژ

، اساسـت ـفري  
ي منطقه، زمان
افز ييات در نرم

ه مشخصه گيري زه

Pختصات محلي 

ي اسـت در م
m−1با واحـد ( 

 نسبي و بدون
ش هواره ثبت مي

سينمناسبي  يت
ه از سطح عوارض

 اين تحقيق برا
در سنجنده م 

صحيحات اتمسـ
شرايط محيطي

همراه جز ي به

اندازه يراهنما    9

مخ سامانهيش در

  اديانس
در اينجـا عـدد
است فيزيكي ب
ر كميتي است
در سنجنده ماه

، كميتايسهي مق
 بازتابيده شده
ير انعكاس در

ثبت شدهقادير
 براي انجام تصح

نجنده، شنوع س
حيحات اتمسفري

01/10/98

نقشه جزيره كي -

  مسفريك

(D به مقادير را
كـه د هـا  سـل

س كه كميتي ا
D اوليه تصوير

رداشت داده د
براي آناليزهاي
ق از ميزان نور
ديانس به مقاد
 جو بر روي مق
ديدترين روش
ختلفي (مانند ن

تصح )19- 3(ل

18-3شكل 

يومتريك و اتم

(DN ها پيكسل

پيكسم عـددي
 مقادير راديانس

N كه مقادير

دوده هر باند بر
د و همچنين

مقداري مطلق و
بديل مقادير را

موجود در 1بار
ترين و جد  قوي

 پارامترهاي مخ
شكل«است  ده

             

تصحيحات راد

پقادير عددي 
ش مقادير خـام
و بدون بعد به
 كار اين است
ارض و در محد
جام خواهيم دا

رو نيازاي بعد، 
 اتمسفري و تب

گردوغبذرات و 
ENVI 4.6 كه ق

عيين و تعريف
داده شد شرح 
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ت -3-2-3-2

تبديل مق -الف
در اين بخش

QuickBirdو (
نعلت انجام اي

خورشيد از عوا
كه در ادامه انج
فيزيكي و داراي
تصحيحات
ذ ثرات ناشي از

6.1 افزار نرمدر

ماژول نياز به تع
كه جزييات آن
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ـاريخ و زمـان
تيـ درنهاكـه  

اسـت. شـده  ف
،اسـت  ضوارـ

شود، بدين مي
ـه سـتون آب

گـذارد ره مـي   

حات اتمسفري
  ق

ده مـاهواره، تـا
است ك ردشده

حذفي آن ها ل
وي از سـطح عـ   

نيز استفاده م 
سـت اثـري كـ
نجنده مـاهوار

راي انجام تصحيح
در اين تحقيق فاده

ز نـوع سـنجند
وار اين ماژول 

پيكسلمقادير 
بازتابش واقعـي

يبستر ز يها 
الزم اس گريد ت

در سـن ت شـده  
  ».دهد  مي

بر ENVI 4.6.1 ر
Quick مورد استف

اعـم از زييـات 
در گر پارامترها

در جو از روي
 درصد ميزان ب

  ستر
بوم ستيزدگي

عبارت بهه شود. 
ثبـت انعكـاس   

امواج را نشان

01/10/98 

افزار نرموجود در
kBirdي تصوير

جزود تمـامي
ديگيزان ديد و

ذرات موجود د
در اصل همان

ده شده از بست
 ارزيابي پراكند

ها محاسبه ز آن
سطح آب) بـر
 ستون آب بر ا

مو FLAASH ري
براي شده اعمال ت

شـو شـاهده مـي
هاي آزاد، مي ب

حد امكان اثر ذ
كه د انعكاسر

نعكاس بازتابيد
راي بررسي و

زتابيده شده از
بستر تا س اصل

چگونگي تاثير

 برداشت يها

افزار نرمماژول  -1
يياتجزبه همراه 

مش )19-3(ل
طقه از سطح آب

اهد بود كه تا 
در قالب مقادير

ان آب بر مقادير
ز اين ماهواره بر
حوي انعكاس با

حدفا( يستر ز
) چ20-3(شكل

پارامتره حيتصح 

19-3شكل 

شكلدر طور كه 
ي، ارتفاع منط
ن تصويري خوا
يي تصوير نيز د

  .ود

ح اثر ستون آ
هاي حاصله از

 است تا به نحو
بسوي عوارض ر

ش«  حذف شود

- سوم فصل

 

ط همان
تصويربردار
خروجي آن

مقادير نهايي
شو ميتهيه 

تصحيح -ب
ه از داده
منظور نياز
موجود بر ر
محاسبه و
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ات ح تـاثير   
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سنجش از دورش 
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بخشهاي دريايي 
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ه مشخصه گيري زه

انعكو همچنين  د

شده اس دان ارائه
ن نسـبت ضـر
ير كاذب از اين

به دست چراكه
Bierwirth e

في هر باند سنج
R (آور به دست

سطح آب مدل
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AGRASS CO

AC-8 

DOBBS

اندازه يراهنما    9

رسد ميه به بستر

دوسط دانشمن
آوردن ه دسـت

اويري با مقادير
چ ستين بااليي

et al.,1993د.

ر محدوده طيفي
Rrs سنجنده (

س ر گرفتن تاثير

0تر از  ق (بيش

  است. ه شده

ORALS

S

01/10/98

ي نور خورشيد كه

ي گوناگوني تو
بـه اسـتفاده از
صاي و توليد ت

ته داراي دقت
دهد ه دست مي

 ميرايي نور در
در ثبت شده

با در نظر 200

ر مناطق عميق

گرفتهدر نظر  س

ستون آب بر روي

ها تاكنون روش
اسـاس آن بـا

برداراند تصوير
 اين روش البت
دير مختلفي به
 اساس ضريب

انعكاسز روي
  .»ت

4نيز در سال

ستون آب در س

انعكاسبر روي

س تاثير - 20-3ل 

 اين تصحيح تا
مـود كـه بـر ا
) در هر زوج با

را حذف نمود. 
جنس بستر مقاد

Exponenبر (
) را ازRb( ستر

Bierwirt است

Pasterkamp ن

انعكاس Rwن 

بر وهوا آب مرز 
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شود براي محاسبه انعكاس بستر نياز به داشتن ضـريب ميرايـي در هـر بانـد اسـت. در ايـن        طور كه مشاهده مي همان
بـر اسـاس    كـه عملي و كاربردي كه روشي است  Mumby (2000) و Edwards تحقيق براي محاسبه اين پارامتر از روش

  است. شده انجام Jupp (1988)نظريه 
(مناطق  استاي از تصوير كه داراي عمق زيادي  در منطقه ها پيكسلبراي تمامي  انعكاسدر اين روش ابتدا مقادير 

پراكنده در طول عبور از ستون آب جذب يا  شود و تماما بستر از سطح آب خارج نمي انعكاسمتر كه ديگر  20بيش از 
در هر باند تصويربرداري  انعكاسسپس مقادير ميانگين اين  ناحيه عميق)،، 21- 3 شكل( شود ) استخراج ميشود مي

هاي  جنس بستر يكسان در عمقاي از محدوده آبي كه داراي  ). در ادامه منطقهLi deep meanشود ( ماهواره محاسبه مي
در هر باند تصويربرداري ماهواره در اين منطقه براي  انعكاسمقادير  ) ونيمرخ، 21-3 شكل( شود انتخاب مي است مختلف
باندها  در اين محدوده و در هر يك از انعكاس. در ادامه مقادير بيشينه و كمينه شود استخراج مي ها پيكسلتمامي 

واقعي هر باند مقادير عمق نفوذ  Edwards & Mumby, 2000) و سپس با استفاده از روش Li maxو  Li min(استخراج 
)Zi=DOP, Depth of Penetrationتوان براي هر باند ضريب  مي 6-3 رابطهبا استفاده از  تيدرنهاشود.  ) محاسبه مي

(قرمز) سنجنده ماهواره  3(سبز) و  2(آبي)،  1تنها براي باندهاي عموما را محاسبه نمود كه البته اين ضريب  k ميرايي
QuickBird  كند كه در  متر در آب نفوذ مي 1) اين سنجنده عمال در حدود قرمز مادون( 4باند  چراكه شود ميمحاسبه
 نمونه در عنوان بهيك پروژه  براي هر باند در شده محاسبهدارد. نتايج نهايي مقادير ها كارايي   ف پروژهاهداعمل براي 

  آورده شده است.) 2-3(جدول 

)3 -6(  
i max i deep mean

i min i deep mean
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  ماهواره ضريب ميرايي نور در هر باند سنجنده شده محاسبهاي از مقادير  مونهن -2- 3جدول 
Radiometric band  ki (m

-1)

b1 049/0 

b2  071/0 

b3 323/0 
  

، مقادير انعكاس بستر به 5-3 رابطهها بر روي مقادير انعكاس با استفاده از  و اعمال آن بيضرابعد از محاسبه اين 
هاي اطراف جزيره كيش استخراج  موجود از آب 1نگاري ) از روي نقشه عمقZمول مقادير عمق (آيد. در اين فر دست مي

همچنين اثر جزر و مد نيز با استفاده از  »دهد نگاري اطراف جزيره كيش را نشان مي ) نقشه عمق22-3(شكل « شود مي

                                                      
 

1- Bathymetry 
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  و سنجش پارامترهاي زميني ها ماهواره -فصل چهارم 

  مقدمه - 4-1

به شود  د شناخته مييك فناوري جدي عنوان بهي داشته اما هنوز توجه قابلامروزه پيشرفت  سنجش از دور نكهيباوجودا
كنـد   در نـواحي سـاحلي و دريـايي خـود اسـتفاده مـي       سـنجش از دور % مطالعـات  17كشور ايرلند تنهـا از   عنوان مثال

هـا از   توانند بـراي جبـران ايـن كمبـود     ها مي هاي اقيانوسي و پويايي اقيانوس كشورها با توجه به كمبود داده كه يدرصورت
هـاي سـاحلي و برقـراري     بخـش  مـديريت ، ارتفاع سطح آب، a-)، كلروفيلSSTآب ( براي سنجش دماي سطح ها ماهواره

  ارتباط بين پارامترهاي مختلف آب استفاده نمايند.

  ها آن  و مشخصات ها ماهواره - 4-2

  SeaWifsماهواره  - 4-2-1
) Sea-viewing Wide-Field-of View Sensorگيرد( قرار مي مورد استفادهها  بررسي اقيانوس به منظوراي كه  ماهواره

هـاي اقيانوسـي    باند طيفي بسيار باريك است براي اهداف خاص و نظارت بر پديـده  8با توجه به اينكه اين ماهواره شامل 
سـازي گرمـا و    هي آب و هوايي (ذخيـر ها بر فرآيندها ، تاثير اقيانوسها توپالنگتونيفهمانند: توليد اوليه اقيانوسي، بررسي 

يي است كه بـر  ها سنجندهاين ماهواره مجهز به  كربن، گوگرد و نيتروژن كاربرد دارد. ارت بر چرخهتشكيل آئروسل) و نظ
تـوان   نمونه مـي  عنوان به، پردازد ها مي كند به ثبت داده ها عبور مي شدت نور) كه از سطح اقيانوس(تشعشعات  اساس ثبت

هـا كـه بـه     ترش كلروفيل در اقيـانوس هاي گس ) مكان1-4( شكل) اشاره نمود (a-به ثبت ميزان كدورت (غلظت كلروفيل
اسـت را   رنـگ  يخـاك  بـه صـورت  ها به رنگ سبز و صحراي آفريقا  ، پوشش گياهي در خشكياسترنگ سبز و آبي روشن 

  دهد). نشان مي
و براي برآورد غلظت نانومتر حساس  860و  760، 670، 555، 510، 490، 440، 410 يها موج طولبه  اين ماهواره

اول،  تيرؤ قابلشش كانال طوركلي  به .است شده استفاده) نانومتر 3باند ( 490) و 5(باند  555 موج طولجامدات معلق از 
ل نزديك به او دو كاندماي سطح درياچه كاربرد دارد  ) وa-(تراكم رسوب و كلروفيل براي استنباط متغيرهاي بيوشيمي

  گيرد. قرار مي مورد استفادهي جوي، اه از بين بردن آلودگي به منظورنانومتر)  860و  760( فروسرخ
و  پيشـرفت   به دسـت آمـده اسـت   ، 1999سپتامبر  17آوريل تا  13از  ،در طول شش ماه ستون در سه )2-4( شكل

ديـده   وضـوح  بهدهد، همچنين  و تغييرات دمايي هوا را نشان مي Superiorزماني نوار جنوبي نزديك ساحل را در درياچه 
تـري را نسـبت بـه ديگـر      غلظت كلروفيل و رسـوب بـيش   Chequamegonو خليج كوچك  Duluthشود كه  بندرگاه  مي

ي  توان به گذر يـك تـوده   است، مي تيرؤ قابلاي  هايي كه در اين عكس ماهواره . از ديگر پديدهاستمناطق درياچه را دارا 
نمود، تصـاوير حاصـله از ايـن مـاهواره     از آوريل تا ماه مي، از كناره، اشاره  Ontonagon  رسوبي مشخص در غرب رودخانه

  هاي سطحي است. ديد بهتر از پديده به منظورداراي غلظت رنگ كاذب 



 اي ماهواره ر

ص و تاثير 

سنجش از دورش 

امترها تشخيص

  

بخشهاي دريايي 

يي و ديگر پار

  
  تابستان

ه مشخصه گيري زه

، تغييرات دماي

ش كلروفيل در ت

اندازه يراهنما    9

 بين عمق آب،

SeaWi از گسترش

01/10/98

تباط واضحي

iFsتصوير جهاني

توان ار اي مي ه
   نمود.

ت - 1- 4 شكل

تصاوير ماهواره
را شناسايير 

56 

 

با بررسي ت
ها بر يكديگر آن

6

آ



 

    

   
   

 57 

 

  

ـده زمـين را

زمـين بـا سـر  
ـا و تغييـرات

ده است در هر
مچنـين ايـن
 ثبـت كننـد.

 

ي كـاليبره شـ

هـا را از سراس ه 
هـ ـايي پديـده       

تر تجهيز شد ش
كنـد، هم ش مـي   

ي سطح زمـين

ها ست كه داده

بـار داده ز يـك 
 امكـان شناسـ

هاي بيش رداشت
ربـع را سـنجش
پيكسل) را روي

  SeaWifsاي  ه

سال اس 40ش از

روز 16 در هر 
بازتـاب شـده،

بر تيباقابليي ها
كيلومترمر 350

ر (معادل يك پ

01/10/98 

ماهواره  عكس -2

اند و بيش موده

مين حركت و
جه بـه امـواج ب

ه سنجنده و به
000يـا حـدود

متر 5/28×5/28

 ينيزم ي

2- 4 شكل

آغاز به كار نم

ومتري از زمكيل
كند كه با توج ي

 پيشرفت كرده
كيلومتر ي 185

5چك در ابعاد

يپارامترها سنجش

   لندست
1972از سال

 
ك 705ر ارتفاع
آوري مي  جمع

زمان درگذركه 
×185اي   پهنه

هاي كوچ  پديده

سن و ها ماهواره - 

ي لها ماهواره 
ي لندست اها 

  .كنند  مي

  7لندست  -
در 7 لندست 

باند طيفي ج 4 
  است. 

ي لندست كهها
هاي قريبا داده

توانند انرژي مي

چهارم فصل

 

4-2-2-
ماهواره

آوري جمع

4-2-2-1-
ماهواره
استفاده از

ريپذ امكان
ه ماهواره
گذر خود تق

م ها ماهواره



 اي ماهواره ر

 آن ثبت و 
كه توسـط  
 سـاحلي،  

 11 بودن 
 8ندسـت    

ك از پوشش 

ي مختلف و 

  ها يص كاني
  

سنجش از دورش 

تري در كوچك
درياي خزر را ك
 بازتاب رسوبات

  ».ن است

 ماهواره با دارا
ت بانـدهاي لن

  گردوخاك
، تشخيص خاكمق
  برگ يزن

  ان سالم گياه
هاي شناسي و خاك

  
  ب در منطقه

ي تشخيگاهو يخ و 
ص نواحي دگرسان

  ها  و درزه
  ت نيست

  مين

بخشهاي دريايي 

هاي ك  و پديده
ش و بخشي از د
ب دريا، رنگ آبي

جنس زمين ده

  

ستاده شد. اين
) مشخصـات4-1

  مشخصات
گب براي مناطق با 

عم كمهاي داري آب
سوزاز برگ پهنن 

د آهن و تشخيص
ش ص مرزهاي زمين
 باالي اكسيد آهن

ت خاك و تجمع آب
يك بين برف، ابر و

شناسي، تشخيص گ
ها ت شهري، گسل

يترؤ ابلقين بخش 
جه حرارت سطح زم

ه مشخصه گيري زه

تر  تصوير بيش
هاي تالش جنگل

سياه بيانگر آب د
دهند نشان سبز

  7ط لندست 

به فضا فرس 2
4(جـدول  در «

  8ج لندست 
م
حداكثر نفوذ در آ

برد وذ در آب، نقشه
گياهي و درختا
حدوده جذب اكسيد

تشخيص به منظورل،
بازتاب

عيين ميزان رطوبت
مانند تفكي درولوژي

يت در سنگبااهموج
مطالعات به منظور

سطح زمين در ا
بررسي درج

اندازه يراهنما    9

 قدرت تفكيك
ستان اردبيل، ج
 تصوير رنگ سي
 يا برف و رنگ

توسط ثبت شدهر

013  در سال
«پـردازد    مـي

موج خصات طيف

حداكثر توانايي نفو

مح
باند جذب كلروفيل

تع
كاربرد در علم هيد
موطول

01/10/98

تر باشد، كوچك
فراز ايران كه اس

اين دهد، در مي
د پوشش ابر و

تصوير - 3- 4 شكل

است كه ها واره
 طلوع آفتـاب

مشخ - 1- 4جدول
شفافيت

Resulatio( 
30 
ح  30

30 
30  
30 
ك 30
30 
15 
30 
100 
100 

 يك پيكسل ك
تصويري از ف )3

ست را نشان م
اهي، رنگ سفيد

ش

ماهون سري از
العات زمين از

ج
 موج ول
mµ( )n(متر

0 -45/0 
/0 -51/0  
0 -59/0 
0 -67/0  
0 -88/0 
1 -65/1 
2 -29/2 
0 -68/0 
1 -38/1 
1 -19/11 
1 -51/12 

ت، هرچه اندازه
3- 4( شكل«ت 
اس ثبت شده 7ت 

نده پوشش گيا

  8ندست 
نمونه آخر اين 

آوري اطال جمع
  ».ود

طو  موج ف
يكرومم

43/
450/
53/
64/

/85  كاسي
/57  ياني
11/2  ياني
/50  يك
/36  وس

6/10  حرارتي
5/11  حرارتي
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رنگ قرمز نماين

لن -4-2-2-2
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باند طيفي به ج
شو مشاهده مي

طيف- شماره باند
  آبي-1
  آبي -2
  سبز-3
  قرمز -4

انعك قرمزمادون-5
مي قرمزمادون-6
مي قرمزمادون-7

يپان كرومات-8
ابرهاي سيرو-9
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ح قرمزمادون-11

8

ش
ق
م
ر

4

ب
م



  59  01/10/98  ينيزم يپارامترها سنجش و ها ماهواره - چهارم فصل

 

  8مشخصات لندست  -الف
  باند طيفي 8 –
  V_سكو: راكت اطلس –
  فوت) 9/7متر ( 4/2ابعاد:  –
  فوت) 8/9متر ( 3طول:  –

  1نوآ ي هواشناسيها ماهواره -4-2-3

 19-نوآ -4-2-3-1

 متحـده  االتيـ اشناسـي و هواشناسـي    متعلق به اداره ملي اقيـانوس  POESي هواشناسي ها ماهوارهاز سري  اي ماهواره
در ساعت  2009فوريه سال  6گيري دماي سطح آب است. اين ماهواره در  ترين كاربردهاي آن اندازه آمريكا و يكي از مهم

از پايگاه وندنبرگ به فضا پرتاب شد. اين ماهواره كـه   2-راكت دلتا به وسيله) UTاستاندارد جهاني ( وقت بهدقيقه  10:22
ـ  830كيلـوگرم در مـدار نزديـك بـه قطـب (در ارتفـاع        1419شود داراي وزن  نيز خوانده مي NOAA-N بانام  870 يال

تجهيزات وابسته  )4-4( شكل«سال است  2موريت حداقل اكيلومتر باالتر از زمين) هماهنگ با حركت خورشيد با مدت م
  ».دهد نوآ را نشان مي ماهواره  به

دهد و با توجه به اين همپوشـاني   ) تمام كره زمين را پوشش ميGEOSي ديگر (مانند ها ماهوارهاين ماهواره به همراه 
در صبح زود از شمال تـا   ها ماهوارهيكي از   شود، به طوري كه ساعت ثبت مي 6در بازه زماني كمتر از  ثبت شدههاي  داده

  دهد. گري در عصر پايش را انجام ميجنوب و دي

                                                      
 

1- NOAA 



 اي ماهواره ر

  

 بخـش  يژ 
 و مـادون        

 

 اول تانك 
 سيدايزر

سنجش از دورش 

 Advanceانـرژ
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 شي
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بخش
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 ست)

ed Very Hig
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 كند. ت مي
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 زن سوخت

دوم

بخش مر
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 و گياهان
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بخش محافظ

بخش كروي

بخش ك
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خش اول به بخش د
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نمايي از ماه -4-

هاي يخ، برف و

كه فشار تحتي

AVHRR(r/3

) راIRطيس (
دريا، ابرها و داخ

خش هدايت

 پشتيبان

محل اتصال بخ

-4 شكل

ه  مانند پوشش

 ن

 ائورسل (گازي

  روي ماهواره

R/3( بـاال  ضـوح

يف الكترومغناط
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تصاالت

بخ

خرپاي

  ت برداشت
 وشش ابري

وشش سطحي
 ماي اتمسفر

 وزيع رطوبت

هاي ازن عوجاج
گيري گاز دازه

بر ر شده نصب 
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وضگر تابشي  س
و طي مشاهده ل
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 حافظ مركب
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ميزان بازتـاب  SBUV-2  Solar Backscatter Ultraviolet Radiometer) 2/تشعشع سنج بازتاب خورشيدي ( –
 نانومتر). 400-160سنجد ( تشعشع خورشيدي و زمين را در طيف نزديك فرابنفش مي

 گر صوتي سه عدد حس -2

طيـف   بـه وسـيله   esolution Infrared Radiation Sounder (HIRS/4)High R بـاال  وضـوح گـر صـوتي    حس –
ها، دماي ازن در جو، ارتفاع ابـر و پوشـش ابـر، تشعشـعات      هايي همچون، دماي سطح اقيانوس داده قرمز مادون

 كند. سطح و ميزان آب قابل بارش را ثبت مي

گيري تشعشـعات   با اندازه A)-A (AMSU-Advanced Microwave Sounding Unit گر صوتي ماكروويو حس –
 نمايد. طيف ماكروويو دماي اتمسفر جهاني و مشخصات رطوبتي سطح زمين تا استراتوسفر را ثبت مي

تجهيزاتـي جديـد در    Microwave Humidity Sounder (MHS)گر صوتي سـنجش رطوبـت مـاكروويو     حس –
در ابرهـا و بـرآورد كيفـي نـرخ     است كه مشخصات رطوبت اتمسفر، محتواي آب مايع موجود  NOAAماهواره 

 دهد. بارش را مورد سنجش قرار مي

  وهوا آب كننده يبررسيك عدد  -3
2)-Space Environment Monitor/2 (SEMگر ميزان كمربند تابشي زمين و ذرات باردار در فراز مـاهواره   ، اين حس

مختل شدن عملكرد ماهواره، آسـيب بـه   گر توانايي ثبت بادهاي خورشيدي كه موجب  كند. همچنين اين حس را ثبت مي
  شود را دارا است. و مدارات يا تغيير در گشتاور مغناطيسي مي صفحات خورشيدي

  ها آوري داده جمع پيام -4
Advanced Data Collection System (ADCS) هـاي فشـار اتمسـفر، دمـاي سـطح       آوري داده اين پيام دستور جمع

 حـرارت هـا و حتـي درجـه     ، موقعيت كشـتي ها رودخانهها و  ي اقيانوسرسطحيزو هاي سطحي  دريا، ميزان شوري، جريان
 دهد. عامل انتقال مي ستميسفعاليت جانداران را به 

پيدا نمودن و  به منظور COSPAS-SASAT شده يطراح سامانه)، كه بخشي از SARدستگاه جستجو و نجات ( -1
 است. MHz 406با عملكرد  1ها تعيين مكان اضطراري بيكن

به  بافرمانشود و  كه بعد از طي هر مدار ثبت مي گر حسهاي  )، محل ذخيره دادهDDRهاي ديجيتال ( ثبت داده -2
 ها در كشور نروژ است). كنترل داده هاي شود (يكي از اين ايستگاه اي منتقل مي هاي داده ايستگاه

  كاربرد باندهاي ماهواره نوآ آورده شده است. )2-4(جدول در 
  

                                                      
 

1- Beacons 
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 NOAA ماهواره AVHRRگر  صوصيات باند حسخ -2- 4جدول 

 موج طولمحدوده   طيف موج - شماره باند
  )mµميكرومتر(

شفافيت 
)Resulation(  كاربرد  

  يخ _برف _ابر   كيلومتر 1/1  68/0- 58/0  قرمز -1
  گياهان_آب  كيلومتر 1/1  1/1- 725/0  نزديك -  قرمز مادون -2

  هاي ولكانيكي بررسي فعاليت _ها  دماي سطح آب اقيانوس  كيلومتر 1/1  93/3- 55/3  ميانه - قرمز مادون -3
  تعيين رطوبت خاك _ها  دماي سطح اقيانوس  كيلومتر 1/1  3/11- 3/10  گرمايي -  قرمز مادون-4
  تعيين رطوبت خاك _ها  دماي سطح اقيانوس  كيلومتر 1/1  5/12- 5/11  گرمايي - قرمز مادون -5

  MODISسنجنده  -4-2-4
نمايـد.   عمل مـي  mµ 4/14الي  mµ4/0 موج طولباند و محدوده  36بيتي در  12ال با حساسيت با MODISسنجنده 

شود كه با توجه به قدرت تفكيك مكاني و طيفي،  روزانه ثبت مي به صورت ها سنجندهعمدتا تصاوير اين سنجنده و ديگر 
  دهد. اطالعات ارزشمندي را در اختيار پژوهشگران قرار مي

باند با  2 به وسيلهقرار دارد كل كره زمين را در يك الي دو روز  2و آكوآ 1ماهواره تراكه بر روي دو  MODISسنجنده 
هـاي   برداري پوشش داده و امكان ثبـت اطالعـات در بخـش    متري براي تصوير 500باند  5متر در حضيض و  250وضوح 

باشند امـا بـا توجـه بـه گـذر       ز ابر ميماهواره پوشيده ا درگذرها  اين محدوده اوقات يبعضآورد،  مختلف زمين را فراهم مي
ها در يك بازه زماني (هفتگي و يا ماهانه) مـدل   بعدي امكان عاري بودن منطقه از ابر محتمل بوده و با ادغام و تلفيق داده

  گردد. تغييرات اقليمي در سطح كره زمين فراهم مي
هاي دقيقي كه بتوان بر  بيني زمين براي پيشاي مربوط به علوم  هاي سامانه اين سنجنده نقشي كليدي در توسعه مدل

مـاهواره   اتيخصوصـ  )3-4( جـدول در « .كند مي گرفت بازي ستيز طيها تصميمات جدي براي حفاظت از مح اساس آن
MODIS 32و  31 ،23 ،22باندهاي رنگـي اقيانوسـي و بانـدهاي     16الي  8باندهاي در اين سنجنده ». آورده شده است 

  .دهد نشان ميباندهاي حرارتي را 

 MODIS هاي سنجنده ويژگي -3- 4 جدول

705 Km ارتفاع 
250-500-1000 M حد تفكيكي زمين 

2330 km  عرض جاروب 
whiskbroom  روش اسكن كردن 

 دوره تكرار  روز 2 الي 1
 هاتعداد باند  36

                                                      
 

1- Terra 
2- Aqua 
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2015سـامبر  
ـيج مكزيـك

Bar  جيو خلـ
اچـه يو در يل    

  نال به نويز

1  
2  
2  
2  
7  
2  
1  
8  
8  
8  
7  
7  
9  
10  
5  
5  

دس 20پي در  ي
ي وارد خلـپـ  ي
rataria جيخلـ   

از خـط سـاحل

  
 

سيگن نسبت

28
01
43
28
74
75
10
80
38
02
54
50
10
087
86
16

يس سي خانه مي
يسـ  يسـ  يمنه 

نزديـك االب 
طـوط رسـوب ا

  خليج مكزيك

 واره ترا

  بازتاب طيفي

8/21  
7/24  
3/35  
0/29  
4/5  
3/7  
0/1  
9/44  
9/41  
1/32  
9/27  
0/21  
5/9  
7/8  
2/10  

2/6  

ت رنگي رودخ
كه از رودخا ت

تـا شا گرفته از
خط صيتشخ م

پي به سي سي  مي

ماهو MODISده

  ي باند

6-620  
8 -841  
4 -459  
5-545  

 -1240  
-1628  
2 -2105  
4 -405  
4 -438  
4 -483  
5-526  
5-546  
6-662  
6-673  
7 -743  
8 -862  

01/10/98 

ويري از تغييرا
استيل به زرد

كه منش روشن
عدم كه موجب

MODIS از رود م

 باندهاي سنجند
پهناي 

670
874
479
565
1250
1652
2155
420
448
493
536
556
672
683
753
877

 ينيزم ي

ماهواره ترا تصو
اي ماي ات قهوه

به زرد ليما ي
ك مشاهده است

Sتصوير ماهواره  -

كاربرد - 4- 4ول
شماره باند
 (نانومتر)

1  
2  
3  
4  
5  
6  
 7  

8   
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  

يپارامترها سنجش

م MODISنده
نده رنگ رسوبا

يا رسوب قهوه 
م ابلقباشند  مي
  ت.

-5- 4 شكل

جدو

   و زمين

  ها ها و زمين

  ها
  ها
  

سن و ها ماهواره - 

سنجند ن مثال
دهن ت كه نشان

)5-4( شكلر 
م ير بخش غرب

Pont شده است

  كاربرد

يين محدوده ابرها

هاي ابره ت ويژگي

ه رنگ اقيانوس
ه فيتوپالنگتون
بيوژئوشيمي

چهارم فصل

 

به عنوان
گرفته است

شود. در مي
Batiste در

tchartrain

تعي

شناخت
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 ماهواره ترا MODISكاربرد باندهاي سنجنده  - 4- 4جدول ادامه 

  شماره باند  كاربرد
  نسبت سيگنال به نويز  بازتاب طيفي  پهناي باند  متر)(نانو

  تعيين ميزان بخار آب در جو
17  
18  
19  

920 -890  
941 -931  
965-915  

0/10  
6/3  
0/15  

167  
57  
250  

  تعيين درجه حرارت سطح زمين و ابرها

20   
21  
22  

 23  

840/3 -660/3  
989/3 -929/3  
989/3 -929/3  
080/4 -020/4  

45/0  
38/2  
67/0  
79/0  

05/0  
00/2  
07/0  
07/0  

  24  تعيين درجه حرارت جو
25  

498/4 -433/4  
482/4 -549/4  

17/0  
59/0  

25/0  
25/0  

  1504  00/6  360/1- 390/1  26  مطالعه ابرهاي سيروس

  تعيين ميزان بخار آب
27  
28  
29  

895/6-535/6  
475/7 -175/7  
700/8 -400/8  

16/1  
18/2  
58/9  

25/0  
25/0  
25/0  

  25/0  69/3  580/9- 880/9  30  ازن

  31  تعيين درجه حرارت ابر و سطح زمين
32  

280/11 -780/10  
270/12 -770/11  

55/9  
94/8  

05/0  
05/0  

  تعيين ارتفاع نوك ابر

33  
34  
35  
36  

485/13 -185/13  
785/13 -485/13  
085/14 -785/13  
385/14 -085/14  

52/4  
76/3  
11/3  
08/2  

25/0  
25/0  
25/0  
25/0  

  سنجش پارامترهاي اقيانوسي - 4-3

  ت دماييبررسي تغييرا -4-3-1
مـورد  شناسـي   هـاي اقيـانوس   هاي دريايي و يك ردياب فرآينـد  يك شاخص اصلي در توزيع گونه عنوان بهدماي سطح آب 

اتمسفر اقيانوسي و تعيين تغييرات شرايط آب و هوايي  وانفعاالت فعلاست، درواقع دماي سطح آب نقش به سزايي در  استفاده
گيرد. اين تغييرات دمايي تاثير عميقـي بـر اكوسيسـتم و     ي قرار ميموردبررسمحلي  دارد كه هردو پارامتر در مقياس جهاني و

است. دومين اثر اين تغييرات بر  گذارتاثير ها توپالنگتونيفاين تغييرات در زمان رشد  به عنوان مثالبندي جانداران دارد،  طبقه
گذارد. تغيير در متوسـط   ي از فصل بر روي رشد تاثير ميهاي مخلوط بااليي است كه با تاثيرپذير روي تغذيه جانداران در اليه

آوري اين  ي بوده است، جمعافتنين دست درگذشته درواقعاست كه  گيري اندازه قابل ها ماهواره به وسيلهدماي ساالنه اين چرخه 
  بسيار ارزشمند است. ها توپالنگتونيفبه منظور بررسي چرخه باروري  ها ماهواره به وسيلهها  داده
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ورها به شكل
www.ncdc.n

 

تحصال اسـت
دهـد؛ ان مـي    

 ».ست
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noaa.gov/ois
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  a-تغييرات ميزان كلروفيل -4-3-2
گيرد.  قرار مي مورد استفاده ها توپالنگتونيفگيري  ها است كه براي اندازه كلروفيل محصول اوليه سنجش رنگ اقيانوس

اسـت بـراي    شـايان ذكـر  خوردار است. البته همچنين، غلظت كلروفيل براي درك بهتر از چرخه كربن از اهميت بااليي بر
بررسي پارامترهاي ديگر مانند جهـت بـاد، محـل قرارگيـري سـاحل و       a-و تغييرات ميزان كلروفيل ها توپالنگتونيفرشد 

هـاي آزاد   هاي اقيانوسـي و پديـده بـاال آمـدن سـطح آب در آب      است زيرا واگرايي در جريان موثرتغييرات سطح آب نيز 
  شود. هاي سرد و مغذي اعماق به سطح آب مي بموجب انتقال آ

 استاي كه در مدار قطبي در حال چرخش  ي ماهوارهها سنجنده به وسيلههاي كلروفيل  آوري داده امكان جمع –
 هـا  ماهوارهپذير است، زمان عبور از استوا اين  هستند، امكان قرمز مادونو داراي طيف الكترومغناطيس مرئي و 

آورده شده است، البته  ها ماهوارهاست. در ذيل چهار نمونه از اين  11:30الي  10ساعت تقريبي بين  به صورت
 قرار گيرد. موردتوجه، بايد استطول عمر خاص خود داراي  ها ماهوارهگر در  توجه به اين نكته كه هر حس

 Seawing Wide Field-of-view Sensor (SeaWIFS) 
 Coastal Zone Color Scanner (CZCS) 
 Medium Resolution Imaging Spectrometer (MERIS) 
 MODerate resolution Imaging Spectrometer on board the platform Aqua (MODIS-Aqua) 

بررسي شود، اگر كاليبراسيون رديـابي   مدت يطوالنبايد در  ها ماهوارههاي  گر است كه پايداري حس شايان ذكر –
ها با يكديگر نبايد مقايسه شـوند زيـرا خطاهـا     گر تمل است، همچنين حسنشود امكان ايجاد خطا در ابزار مح

  ي قرار گيرند.موردبررسمستقل  به صورتگرها  شود بنابراين بايد حس ها مي پديده ريسوءتعبمنجر به 
كيلـومتر از سـايت    9درجـه حـدود    1/0فضـايي   رزولوشـن بـا  a ) (mg/m3-هاي تجمع سـاالنه كلروفيـل   داده –

oceancolor.gsfc.nasa.gov شناسـي اقيانوسـي    يك گـروه زيسـت   به وسيلهها  قابل استحصال است. اين داده
)OBPG در مركز فضايي (Goddard ) ناساGSFCشود. ) پشتيباني مي  

گرهـاي   شـود، بـا توجـه بـه حـس      ي مـي روزرسان بهدر سطح  a-عملكرد الگوريتم براي استنتاج تجمع كلروفيل –
ارتبـاط   بـراي هـا   اي ، اين الگوريتم براي توصيف بهتر چندجملهSeaWIFSره توسعه ماهوا به منظور شده نصب

  است. سنجش از دورمناسب بين ورود به سامانه تبديل متغيرهاي ژئوفيزيكي به ضريب بازتابي 
و پـردازش آن موجـب ايجـاد يـك نقشـه خروجـي از تجمـع         a-اي كلروفيـل  هاي مـاهواره  نهايتا برداشت داده –

در  سـنجش از دور هـاي   حاصل از داده a-نقشه تجمع كلروفيل 9-4 شكلشود ( نطقه ميدر يك م a-كلروفيل
  سواحل اسكاتلند و ايرلند است).
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  گرامي خواننده

 فعاليت سال چهل از بيش گذشت با ور،كشبرنامه و بودجه سازمان  مانكارانيو پ نيامور نظام فني اجرايي، مشاور
 معيـار،  ضـابطه،  نامـه،  آيـين  قالـب  در فنـي،  -نشـريه تخصصـي    عنوان هفتصد بر افزون خود، مطالعاتي و تحقيقاتي

 در حاضـر  اسـت. ضـابطه   كـرده  ابالغ و تهيه ترجمه، و تاليف صورت مقاله، به و عمومي فني مشخصات دستورالعمل،
 بـه  عمرانـي  هاي فعاليت بهبود و كشور در علوم گسترش و توسعه به نيل راه تا در شده، تهيه شده ياد موارد راستاي

 دسـتيابي  قابـل  nezamfanni.ir اينترنتـي  سايت در اخير يها سال در شده منتشر شود. فهرست نشريات برده كار
  باشد. مي



 

Abstract 
Remote sensing is the science of obtaining information about objects or areas from a distance, 

typically from aircraft or satellite. Ocean currents influence on the global heat transport; weather and 
climate; larval transport; drift of water pollutants; sediment transport; and marine transportation. As a 
result, researchers need up-to-date information on marine and coastal currents. Ocean drifters can be 
tracked to obtain circulation patterns over larger areas, but may take months to accomplish it. Only 
satellite remote sensors can determine currents synoptically over extensive marine and coastal regions. 
Therefore objective of this operating procedures is to review practical remote-sensing techniques for 
measuring and mapping coastal and ocean currents. Assessing and monitoring the state of the earth 
surface is a key requirement for global change research. Classifying and marine mapping are important 
technical tasks for managing global changes as water plays an essential role in affecting global climate 
change. Marine mapping also presents valuable information to recognize the natural and man-made 
environments through monitoring water from local to global scales at a given time point or over a 

continuous period. Direct and indirect applications of remote sensing technology to marine survey are 

described in general. Least but not last, the environmental satellites and the techniques of digital imagery 
processing are also reviewed. 
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  اين ضابطه

 يها گيري مشخصه اندازه راهنماي«با عنوان 
بـه  » اي  يي بخـش سـنجش از دور مـاهواره   ايدر

و همچنين  ها سنجندهبررسي و تحليل عملكرد 
گيـري   ها در ارتباط با اندازه تصاوير حاصل از آن

پارامترهــايي همچــون تغييــرات دمــا، شــوري،  
ها به وسيله  و پراكندگي آلودگيماهيت رسوبات 

  ثبت انرژي بازتابي از سطح پرداخته است.




