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 کارربد سنجش از دور رد اقلیم شناسی 
The Applications of Satellite Remote 

Sensing on Climate 
 

 2: تعداد واحد 
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 مبانی سنجش از دور: وضعیت پیش نیاز 

 ساعت 51: تعداد ساعات 
 

 دکتر محسن حمیدیان پور: تهیه و جمع آوری 
 

   

Hurricane 

Katrina 







 جلسه اول
 



 جلسه اول

 با انواع کاربردهای سنجش از دور در اقلیم شناسی آشنایی
 :شامل

 آشنا شدن با سنجنده های هواشناسی و اقلیم شناسی، -1
 بررسی حرکات جوی، -2  
با استفاده از تصاویر ماهواره ... شه های دما ، گرد و غبار، تبخیر، بارش و قچگونگی تهیه ن -3  

 .ای می باشد
 

به کارگیری شاخص های مختلف اقلیمی و محیطی به دست آمده از  داده های ماهواره ای  -4
 . . .  در انواع مطالعات اقلیم شناسی همچون مخاطرات اقلیمی، خشکسالی، پوشش برف، 

 اهداف 



 جلسه اول

 مروری بر مفاهیم پایه سنجش از دور
 سکوها و سنجنده های هواشناسی و ویژگی های هر یک از آن ها

 انواع محصوالت ماهواره های هواشناسی و ویژگی های هر یک از آنها
 (VIS)ویژگی های پدیده های جوی در تصاویر مریی 

 (IR) ویژگی های پدیده های جوی در تصاویر مادون قرمز
 (WV) تصاویر بخار آبویژگی های پدیده های جوی در 

 محاسبه برخی از فاکتورهای اقلیم شناسی بر روی تصاویر ماهواره ای
 (برف، بارش، گرد و خاک، طوفان)تحقیقات کاربردی بر مبنای پردازش تصاویر ماهواره ای 

 کار عملی روی تصاویر ماهواره ای هواشناسی از طریق وب سایت آنها و تفسیر آنها

 سرفصل ها



 جلسه اول
 تعریف   کلیات سنجش از دور 

 ...فاصله، مکانی دور از دسترس، خارج، دور و   عبارت است از Remoteدر حییم 
 ، کنترل(Connect)مکان، زمان، لینک . و در لغت نامه آکسفورد معناهای متفاوتی شده است

 
 : است ازعبارت در لغت نامه های آکسفورد  Remote Sensingاما اصطالح 

The use of satellite to search and collect information about the earth. 

 
 در النگمن  

The use of satellites to obtain pictures and information about the earth 

 
 را به کار برده اندسنجش از دور در فارسی واژه های 

Remote Sensing (RS)  



 جلسه اول
 تعریف   کلیات سنجش از دور 

 تعریف سنجش از دور
 

 امواج تابش میزان از آمده دست به های گیری اندازه توصیف و تحلیل هنر و علم
  یک  وسیله به و شده گسیل یا بازتاب (Target) نشانه یک از که است الکترومغناطیس

  ضبط یا و مشاهده مناسب دید با ای نقطه از نشانه با تماس بدون دستگاه، یک گر، مشاهده
 .(1390 امینی،) است شده

 
 



 ترجیع بند - که یکی هست و هیچ نیست جز او
 
 
 

 

 

 ینیباندیدنی است آن آنچه  ینیب دل باز کن هک جان چشم 
 

 ینیبآافق گلستان همه  آری   عشق روی اقلیم هب گر 
 

کافی              دل ره رذه را هک   ینیبرد میان آفتاشیب  بش
 

  
 هاتف اصفهانی « دیوان اشعار

 

http://ganjoor.net/hatef/divan-hatef/tarjeeband/
http://ganjoor.net/hatef/divan-hatef/tarjeeband/
http://ganjoor.net/hatef/divan-hatef/tarjeeband/
http://ganjoor.net/hatef/divan-hatef/tarjeeband/
http://ganjoor.net/hatef/divan-hatef/
http://ganjoor.net/hatef/


  GIS  و  RS فرق بین    کلیات سنجش از دور 
 جلسه اول

 وکتور     رستر         

 رستر     وکتور

 چیست؟ RSبا دادههای   GISفرق اساسی دادههای  -2



 جلسه اول

87 

  GIS  و  RS فرق بین    کلیات سنجش از دور 



 جلسه اول
  پیکسل   کلیات سنجش از دور 



 جلسه اول
  GIS  و  RS فرق بین    کلیات سنجش از دور 



• Weather monitoring and forecasting 

• Cloud type identification 

• Climate studies 
– Atmospheric contributions to climate 

– Land-atmosphere interactions 

– Ocean-atmosphere interactions 

• Atmospheric chemistry 

• Pollution monitoring 

• Volcanic ash, other aerosols 

• Active Remote Sensing (Radar) – many weather apps. 

Applications of satellites for 
atmospheric studies 



 (LST)تهیه درجه حرارت در سطح زمین 



 تهیه نقشه های پوشش گیاهی و ارتباط آن با خشکسالی و همچنین روند تغییرات



 



Sulfur Dioxide Plume – Kahlua 
 



 TOMSتهیه نقشه ریسک گرد و غبار شهرستان زابل مبتنی بر تصاویر 

 1393 پور،حمیدیان محمود خسروی، محسن 



ی غبار تصاویر بارزسازی شده

برخی از بر روی شهر مشهد طی 

 2009ماه های سال های 

 تاریخ

،  (الف) 28/06/2009 

، (ب) 29/06/2009

، (ر) 02/07/2009

، (س) 03/07/2009

 ،  (ی) 05/07/2009

، (ی)  

، (الف) ، (ب)  ، (ر)   

، (س)  



2012 

2002 

1992 

1982 

 تغییرات کاربری اراضی در دو کشور عراق و سوریه

 1393 دکتر محمود خسروی، دکتر کوهزاد ریئس پور،
اسالید 

159 



 CALISPOتهیه نیمرخ قائم گرد و غبار با استفاده از مدل 

 1393 دکتر محمود خسروی، دکتر کوهزاد ریئس پور،

بر اساس خروجی حاصل ، گرد و غبار معلق گسترش قائم   
چشمگیری برخوردار است و توانسته است تا ترازهای فوقانی جو 

کیلوکتر از سطح زمین صعود نماید 10حدود   



1986/ 6/ 2پوشش زمین برای تصویر / تهیه انواع کابری   

1392دکتر علیرضا صادقی،   









 طول از دور از سنجش در
 استفاده مرئی غیر های موج

 مادون قرمز، مادون مثل میکنند
 حرارتی قرمز

 به نسبت بیشتری اهیمت یا 
 بخش در خاصی موج طول
 .آبی رنگ مثل دارد مرئی

 







MODIS Image 
Saharan dust moving across 
Mediterranean to Turkey 





 جلسه اول
 تعریف اقلیم شناسی ماهواره  ای و هواشناسی ماهواره ای

  در آنچه همانند ای ماهواره هواشناسی و آب و ای ماهواره هواشناسی واژگان از یک هر برای استفاده مورد مفاهیم
 .شود می تفکیک هم از است مطرح شناسی اقلیم و هواشناسی علوم

 
 
 

 ماهواره از حاصل تصاویر در هوا ای لحظه شرایط مطالعه :ای ماهواره هواشناسی
 آماری دوره یک در اقلیمی شرایط بررسی منظور به متعدد تصاویر مطالعه   :ای ماهواره هواشناسی و آب



   ای ماهواره هواشناسی و آب و ای ماهواره هواشناسی مفهوم
 

  شده گیری اندازه لحظه یک در فقط (متر میلی) بارش ریزش مناطق (الف شکل
 

  بهار فصل در (متر میلی) بارش میانگین ( ب شکل



 جلسه دوم
 



 اجزای سامانه سنجش از دور
 منبع انرژی الکترو مغناطیس -1
 جو -2
 (نشانه)هدف  -3
 (سنجنده)سنسور  -4
 پردازش  -5
 خروجی نتایج برای کاربران-6

منبع 
 سنجنده الکترومغناطیس

ثبت کننده 
 پردازش داده

 کاربران

 هدف
 انرژی جذب شده

 انرژی عبور یافته

 انرژی گسیل شده

 انرژی بازتابیده شده

 
• Source of illumination 
 
• Atmosphere 
 
• Target 
 
• Sensing system 
 
• Data processing and analysis system 
 
• Output product 
 
 

(امواج)انرژی تابشی   



𝜆 =
𝑐

𝑓
 𝐸 = ℎ𝑓 

ℎ = 6.625 × 10−34 

 معادله وبر
𝐸 =

ℎ𝑐

𝜆
 



../../Remote Sensing Base/Image/20101120141051834.wmv




 جلسه اول
 منابع مختلف انرژی در سنجش از دور



 جلسه اول
 انواع انرژی در سنجش از دور

 سنجش از دور مادون قرمز حرارتی

مادون قرمز انعکاسی -(مرئی)سنجش از دور اپتیک   

 سنجش از دور میکروموج 
(فعال و غیر فعال)  

1mm  1 تا m 



Passive vs. Active Remote Sensing 

Passive Sensing Active Sensing 

 سنجش از دور غیر فعال  سنجش از دور فعال 

 انواع سنجش از دور به لحاظ منبع انرژی



تقسیم بندی سنجش از دور بر اساس 
 خصوصیات طیفی آن

 Reflective -( انعکاسی نور مرئی  و مادون قرمز )سنجش از دور اپتیک •

 Thermal -( سنجش از دور حرارتی)سنجش از دور مادون قرمز حرارتی •

 (فعال و غیر فعال)سنجش از دور میکرو موج •



Observing Climate - Remote 
Sensing 

Four Fundamental Properties For Design 
 
• Image depends on the wavelength response of the sensing instrument  
 (radiometric and spectral resolution) and the emission or reflection spectra  
 of the target (the signal). 
 
 - Radiometric resolution 
 
 - Spectral resolution 
 
• Image depends on the size of objects (spatial resolution) that can be discerned 
 
 - Spatial resolution 
 
• Knowledge of the changes in the target depends on how often (temporal  
 resolution) the target is observed 
 
 - Temporal resolution 



 مکانی طیفی

 زمانی رادیومتریک

 قدرت تفکیک

 جلسه اول
 قدرت تفکیک در سنجش از دور

 :از عبارتند رقومی و آنالوگ دور از سنجش برداری تصویر های سامانه تفکیک قدرت های ویژگی ترین اصلی



 قدرت تفکیک مکانی









Observing Climate - Remote 
Sensing 

Spatial Resolution (Con’t) 
• GOES sounder – temporal resolution every hour; spatial resolution (10 km) 
 

• MODIS instrument on the polar orbiting platforms - up to four passes a day,  

 two daytime and two nighttime;  spatial resolution (1 km) 

AQUA MODIS 24 JAN 2004 GOES LST 2 AM CST 



Observing Climate - Remote 
Sensing 

Spatial Resolution (Con’t) 
 
• In addition, MODIS observes 36 separate frequencies of radiation, ranging  
 from visible to infrared. GOES detects only five frequencies. 

http://science.nasa.gov/headlines/y2004/09jan_sport.htm 



 .دارد اشاره برداری تصویر باندهای تعداد و پهنا به •
 نشانه شی بازتاب منحنی با میبایست توان این .دارد اهمیت نیز باند موقعیت البته •

 .باشد داشته مطابقت
 :از عبارتند گیرد می قرار نظر مد طیفی تفکیک قدرت در که مولفه دو•
 

 جلسه اول
  Spectral Resolution قدرت تفکیک طیفی  

 موج طول کانال یا باند تعداد -1
 شده گرفته کار به
 موج باند هر پهنای -2





 بازتابی العمل عکس بافت و رنگ انرژی، دما، مانند اش بیرونی و درونی های ویژگی به توجه با زمینی شیء یا ماده هر
 طیف گستره تمامی باشد، قادر ای سنجنده اگر .دهد می نشان خود از الکترومغناطیسی مختلف نواحی به نسبت متفاوتی

 خواهند تشخیص و شناسایی قابل خوبی به زمینی اشیاء کند ثبت مکامی و  طیفی مناسب تفکیک توان با را الکترومغناطیسی
  .بود

  طیفی فرا  ، (Multi-Spectral) طیفی چند های سنجنده به تصویربرداری مورد باندهای تعداد اساس بر معموالً را ها سنجنده
(Hyper-Spectral)  طیفی ابر های سنجنده  و (Ultra-Spectral) کنند می بندی طبقه. 

 باند 10 تا 3 -----   (Multi-Spectral) طیفی چند های سنجنده
 باند 250 تا 10-------------   (Hyper-Spectral) طیفی فرا  

 باند 250 از بیش-------(Ultra-Spectral) طیفی ابر های سنجنده

 هر طیف یک بازسازی برای ریاضی نظر از .هستند طیفی چند های داده به نسبت بیشتری مزایای دارای طیفی فرا نصویری های داده
 .شد خواهد بهتر بازسازی دقت باشد، بشتر ها نمونه تعداد و کوچکتر برداری نمونه فاصله چه



 باند AVHRR      5سنحنده 
 

 باند ETM+     8سنجنده 
 

 باند TIRS            (2+9 )11و   OLIسنجنده 
 

 باند 36         سنجنده مادیس
 

 باند HYPERION      220سنجنده 
 

 باند AVIRIS      224سنجنده  
 

 باند CASI       288سنجنده 



 8در لندست TIRS و   OLIو سنجنده  7در لندست ETMمقایسه باندهای سنجنده های 

Operational Land Imager 

Thermal InfraRed Sensor 



 تفکیک رادیومتریک



 تفکیک رادیومتریک





 (256)بیتی  Spot     8سنحنده 
 

 (256)بیتی  ETM+     8سنجنده 
 

 (256)بیتی  OLI       8سنجنده 
 

 (4096)بیتی  12         سنجنده مادیس

LANDSAT-MSS (from LANDSAT 1-3): 6 bits (64 grey values) 
IRS-LISS I-III: 7 bits (128 grey values) 
LANDSAT-TM (from LANDSAT 4-5) & SPOT-HRV: 8 bits (256 grey values) 
LANDSAT-ETM & ETM+ (from LANDSAT 6-7): 9 bits (only 8 bits are transmitted) 
IRS-LISS IV: 10 bits (only 7 bits are transmitted) 
IKONOS & QuickBird: 11 bits.  



 تفکیک زمانی







 نمای کلی  مراحل تفسیر و تحلیل تصاویر 

 تفسیر

(کمی)رقومی  (کیفی)آنالوگ    

 بصری الگوریتمی

 اطالعات



 داده های رقومی

 استخراج آمار اولیه

 تصحیح و اصالح تصویر

 تفسیر چشمی تصویر( بهبود)ارتقا 

 طبقه بندی تصویر

 نظارت شده نظارت نشده

 خروجی طبقه بندی شده

 عملیات فرا پردازش

 نقشه و تصاویر ارزیابی دقت ادغام داده ها

 گزارش 

 داده

داده های 
 کمکی

 نمایش اولیه تصویر

نمای جزیی از 
مراحل پردازش 

  رقومیو  آنالوگ
 تصویر 


