
 

 

بر اساس کمیسیون برنامه ریزی آموزشیکاربرد سنجش از دور در مخاطرات محیطی سرفصل درس   

 

 



 

 

 

 های ارائه شده توسط وزارت علوم مبتنی بر سرفصل کاربرد سنجش از دور در مخاطرات محیطیطرح درس 

بایست عالوه بر شناخت کافی از مبانی نظری بایسته است که به  از دور از جمله علوم و فنونی است که دانشجو میعلم سنجش 

های  افزارهای الزمه نیز مسلط باشد. با این دیدگاه اینجانب هدف دارم مبانی نظری را در قالب مثال ها و روش های اجرایی در نرم تکنیک

  س نماییم.کاربردی و اجرایی معرفی و تدری

 جلسه اول:
های موجود آشنا خواهد شد. ضمن اینکه آنها با برنامه کلی استاد آشنا  در این جلسه دانشجو با طرح درس و کتاب ای: اهداف مرحله

 .شوند می

 

 طرح درس جلسه اول

 حضور و غیاب

 خودمو طرح درس  وزارت ارائه سرفصل

 معرفی کتاب اصلیهای موجود در خصوص درس مد نظر و  معرفی کتاب

 "سمت، انتشارات ای  مبانی هواشناسی ماهواره(، 1392) اهلل نعمت ،هر؛ کریمیچمنو، زاده فرج"

، نشر کاربرد سامانه اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور در مدیریت مخاطرات طبیعی (1391) عیسوندملک نژاد یزدی، احمد و وحید "

 "آرنا

 شود. بحث می در طول کالس هتمامی نکاتی که به صورت جداگانو 

 

 معرفی اجمالی درس مد نظر 

 صر در خصوص کار عملی(تپرسش کالسی و توضیح مخ ،مشخص کردن وظایف دانشجو )تعیین زمان امتحان میان ترم

 

 سنجش از دور تعریف 

 با ذکر مثال  کاربرد سنجش از دور در مخاطرات محیطی

 مزایا و معایب سنجش از دور

 دوراجزای سنجش از 

 فرق بین سیستم اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور

 

 

 :دومجلسه 
های  های انتقال انرژی و به طور ویژه با انرژی الکترومغناطیس و ویژگی تعریف انرژی، روشبا در این جلسه دانشجو  ای: اهداف مرحله

 آن آشنا خواهد شد. 

 

 دومطرح درس جلسه 

 حضور و غیاب

 پرسش کالسی



 

 

 بر جلسه قبل اجمالی مرور

 )همرفت، هدایت و تابش( های انتقال انرژی انواع روش

 انرژی تابشی

 تابش الکترومغناطیس

 طیف تابش الکترومغناطیس

 ماهیت انرژی الکترومغناطیس

 های موج الکترومغناطیس ویژگی

 فرکانس و رابطه بین این دو –طول موج 

 های طیف الکترومغناطیس موج  انواع طول

 مخاطرات محیطیهای کاربردی در  طول موج

 

 :سومجلسه 
د شد. با فراگیری این چهار ویژگی نای آشنا خواه با چهار ویژگی اصلی تصاویر ماهواره یاندر این جلسه دانشجو ای: اهداف مرحله

کدام تصمیم بگیرید؛  بودد نقادر خواه از دور به هنگام برخورد با یک مساله و تصمیم بر پاسخ به آن از طریق علم سنجش یاندانشجو

 سنجنده و ماهواره برای او مفید و ضروری است.  

 

 سومطرح درس جلسه 

 حضور و غیاب

 پرسش کالسی

 مرور اجمالی بر جلسه قبل

 در مخاطرات محیطی ها با ذکر نمونه چهار ویژگی سنجنده

  قدرت تفکیک فضایی

 قدرت تفکیک طیفی

 قدرت تفکیک زمانی

 قدرت تفکیک رادیومتریک 

 

 :چهارمجلسه 
ای؛  های ماهواره های چهارگانه سنجنده پس از آشنایی با انرژی الکترومغناطیس و همچنین ویژگی دانشجو مرحلهدر این  ای: اهداف مرحله

 آشنا خواهد شد. قابل استفاده در مخاطرات محیطیهای  با انواع ماهوارهبر اساس این چهار ویژگی 

 

 چهارمجلسه  طرح درس

 حضور و غیاب

 پرسش کالسی

 مرور اجمالی بر جلسه قبل

 ماهواره 

 زمین گرد  ( -)ماهواره های قطب گرد   آنها یچرخشمدار انواع ماهواره بر اساس 

 های قطب گرد   های ماهواره ویژگی



 

 

 و انواع آن)خورشید آهنگ( ماهواره قطب گرد معرفی 

 NOAA-18ماهواره  AVHRRهای سنجنده  ویژگی

 ASTERو  MODIS آن یعنی سنجدهو دو  Aqua -  EOS Terraهای ماهواره  ویژگی

 Sentinelهای سنجنده  ویژگی

 LANDSATهای سنجنده  ویژگی

 GRACE وCHAMPثقلسنجیماهوارههایهایویژگی
 

 :پنجمجلسه 
 (محیطیمخاطرات های کاربردی در  ادامه جلسه قبل )معرفی ماهواره ای: اهداف مرحله

 

 پنجمطرح درس جلسه 

 حضور و غیاب

 پرسش کالسی

 مرور اجمالی بر جلسه قبل

 ماهواره 

 انواع ماهواره بر اساس مدار چرخشی آنها

 های زمین گرد   های ماهواره ویژگی

 معرفی ماهواره زمین گرد  و انواع آن

 (MSG( و دوم )MFGنسل اول ) METEOSATماهواره 

 و ویژگی های آن و همچنین محصوالت این ماهواره به کمک سایت این ماهواره INSATماهواره 

 GOESماهواره 

 

 :ششمجلسه 
آنها نیاز به دسترسی به تصاویر  ها آشنا شدند مسلماً های آن ها و ویژگی با توجه به اینکه دانشجویان با انواع داده ای: اهداف مرحله

ای به صورت رایگان وجود  ن مرحله چندین سایت جهانی که قابلیت بارگیری تصاویر ماهواره. بنابراین در ایخواهند داشتای  ماهواره

  شود. دارد آموزش داده می

 

 ششمطرح درس جلسه 

 مرور اجمالی بر جلسه قبل  -پرسش کالسی  -حضور و غیاب 

 https://search.earthdata.nasa.gov/ آموزش سایت  

 /https://earthexplorer.usgs.govآموزش سایت 

 

 ای از تصاویر دریافت شده و نحوه نام گذاری آنها توضیح داده خواهد شد. نمونه

 ی مادیس توضیح داده خواهد شد.  به طور جداگانه محصوالت سنجنده

 

 

 

https://search.earthdata.nasa.gov/
https://earthexplorer.usgs.gov/


 

 

 :هفتمجلسه 
ها قابل  بندی نظارت نشده آشنا خواهند شد. این روش های طبقه در این مرحله دانشجو با کاربرد سنجش از دور و روش ای: اهداف مرحله

 ان از آن در مدیریت تغییرات آینده نیز بهره جست.تو باشد. ضمن اینکه می کاربرد در ارزیابی و تخمین سطح خسارات می

 
 هشتمطرح درس جلسه 

 مرور اجمالی بر جلسه قبل -پرسش کالسی  -حضور و غیاب 

 ای با کاربرد آن در آشکاری سازی تغییرات محیطی  بندی تصاویر ماهواره طبقه

 Change Detectionسنجش تغییرات با استفاده از 

 

 :هشتمجلسه 
 به آشنا خواهد شد. شایان در این مرحله دانشجو با کاربرد سنجش از دور و محصوالت آن در خصوص گرد و غبار  ای: مرحلهاهداف 

  باشد. میبه عنوان یکی از مخاطرات درگیر مواجهه بودن منطقه با پدیده گرد و غبار  یذکر است علت انتخاب این پدیده اقلیم

 

 هشتمطرح درس جلسه 

 مرور اجمالی بر جلسه قبل -پرسش کالسی  -حضور و غیاب 

 رفتار فیزیکی گرد و غبار 

 منحنی طیفی تابش الکترومغناطیس گرد و غبار )امضای گرد و غبار(

 باندهای مهم در پایش و آشکار سازی گرد و غبار

 مشکالت آشکار سازی گرد و غبار با استفاده از سنجش از دور

 دورمعرفی چند شاخص کاربردی در سنجش از 

 های اپتیکی شاخص

 FCCبا تهیه تصاویر  به روش چشمی آشکارسازی گرد و غبار

 و ایرادات این شاخص  NDDIشاخص 

 (Thermalهای حرارتی ) شاخص

  یا اختالف دمای روشنی BTDو   BTDIشاخص های

 یا شاخص اختالف رادیانس محلی سازی شده LRDIشاخص 

 thermal-infrared dust index (TDI) شاخص

 ها معایب روش های فوق و رفع این محدودیت

 

 :نهمجلسه 
در ادامه بحث دانشجو با آشکارسازی گرد و غبار با دیگر محصوالت سنجش از دور با تاکید بر سنحنده مادیس آشنا  ای: اهداف مرحله

 خواهد شد.

و نحوه کار با  ENVI5.3افزایی دانشجویان از این جلسه به بعد دانشجویان با نرم افزار کاربر پسند  ضمن اینکه در راستای افزایش مهارت

 آن آشنا خواهند شد.

 

 نهمطرح درس جلسه 

 مرور اجمالی بر جلسه قبل -پرسش کالسی  -حضور و غیاب 



 

 

 AODمعرفی شاخص 

 AAIمعرفی شاخص 

 AODنحوه دسترسی به داده های محصوالت 

 

 آنالی و کلی نرم افزار و شناخت کلی محیط معرفی اجم

 

 

 :دهمجلسه 
 ENVI5.3سازی گرد و غبار با استفاده از نرم افزار  با نحوه کاربردی آشکاردانشجو  گامدر این  ای: اهداف مرحله

 

 دهمطرح درس جلسه 

 مرور اجمالی بر جلسه قبل -پرسش کالسی  -حضور و غیاب 

 افزار ها در نرم محصوالت سنجندههای و  چگونگی فراخوانی داده

 ها و محصوالت سنجنده مادیس های ویژه برای کار با داده آشنایی با افزونه

 ها و محصوالت سنجنده مادیس چگونگی زمین مرجع کردن داده

 چگونگی آشکارسازی گرد و غبار و تهیه تصاویر رنگی

 

 

 :یازدهمجلسه 
 گردد. وه پایش و مانیتورینگ خشکسالی با استفاده از سنجش از دور آشنا میدر این مرحله دانشجو با نح ای: اهداف مرحله

 

 یازدهمطرح درس جلسه 

 مرور اجمالی بر جلسه قبل -پرسش کالسی  -حضور و غیاب 

 خشکسالی چیست؟

 های محاسبه خشکسالی انواع روش

 اخت؟توان با استفاده از سنجش از دور به طور مستقیم به بررسی خشکسالی پرد آیا می

 این دو با بارشخشکسالی، پوشش گیاهی و رابطه 

 مبانی فیزیکی سنجش از دور پوشش گیاهی

 های پوشش گیاهی بیشترین کاربرد را دارند. کدامیک از شاخص

 معرفی چند شاخص پوشش گیاهی

 SRVI-SVIشاخص 

 NDVIشاخص 

 خشک چکونگی محاسبه، مزایا و محدودیت های این شاخص های در مناطق خشک و نیمه

 توان تا حدودی معایب این روش را حل نمود. چگونه می

 خاک-شاخص طیفی پوشش گیاهی اصالحی

 (EVIشاخص گیاهی بارز شده )

 NDVIباندهای قرمز و مادون قرمز در سنجنده های معروف و کاربردی برای کاربرد در شاخص 

 



 

 

 

 :دوازدهمجلسه 
های پوشش گیاهی  با تاکید بر شاخص ENVI5.3افزار  در این مرحله دانشجو با نحوه کار با تصاویر با استفاده از نرم ای: اهداف مرحله

ها با  ذکر است با توجه به هدف آموزشی این شاخص قابل به افزایی دانشجو خواهد شد. آشنا خواهد شد. این امر منجر به افزایش مهارت

 خواهد شد. استفاده از تصاویر لندست انجام

 

 دوازدهمطرح درس جلسه 

 مرور اجمالی بر جلسه قبل -پرسش کالسی  -حضور و غیاب 

 Header Fileهای بر اساس  های این داده معرفی محصوالت ماهواره لندست و ویژگی

زمینه  آشنایی دانشجو با پسبه روش دستی )خارج از محیط نرم افزار( این روش منجر به  یبازتاب یرها با استفاده از مقاد یدهپد ییشناسا

 گردد. افزار می اقدامی نرم

 افزار در نرم لندست  های و محصوالت سنجنده وانی دادهچگونگی فراخ

 افزار های موجود در نرم با استفاده از ماژولهای پوشش گیاهی  شاخصنحوه محاسبه آشنایی دانشجویان با 

 

 

 :سیزدهمجلسه 
و کاربرد در مطالعات  های محاسبه دما به صورت تک باندی و چند باندی انواع روشدر این جلسه دانشجو با  ای: اهداف مرحله

 آشنا خواهد شد. مخاطرات محیطی مانند جزایر حرارتی و همچنین زلزله

 

 سیزدهمطرح درس جلسه 

 مرور اجمالی بر جلسه قبل -پرسش کالسی  -حضور و غیاب 

 تعریف دمای خارجی

 مای داخلیتعریف د

 مبانی فیزیکی دما در سنجش از دور

 گسیلمندی و تعریف آن

 های موثر بر میزان گسیلمندی ویژگی

 های محاسبه دما روش

 (Brightness Temperature) روش محاسبه دما به روش پالنک

 (Spilt Window)  روش محاسبه دما به روش پنجره مجزا

 دما آشنایی با محصوالت مادیس در راستای محاسبه

 

 :چهاردهمجلسه 
به صورت کاربردی استفاده از نرم افزار را برای محاسبه دما به صورت نک باندی و چند باندی در این جلسه دانشجو  ای: اهداف مرحله

 آشنا خواهد شد.

از مقادیر بازتابی در های به صورت دستی با استفاده  گردد روش افزار سعی می نخست به منظور افزایش شناخت دانشجو از پس زمینه نرم

 یک کرنل کوچک انجام شود.

 



 

 

 چهاردهمطرح درس جلسه 

 مرور اجمالی بر جلسه قبل -پرسش کالسی  -حضور و غیاب 

 

 یبازتاب یربا استفاده از مقاد دما ییشناسا

 نحوه محاسبه دما سنحنده مادیس 

 +ETMنحوه محاسبه دما با استفاده از تصاویر سنجنده 

 فیمحاسبه رادیانس طی

 محاسبه دمای درخشایی

 محاسبه دما

 

 :پانزدهمجلسه 
 ماهواره  گریس و کاربردهای این نرم افزار آشنا خواهد شد.در این جلسه دانشجو با  ای: اهداف مرحله

 

 پانزدهمطرح درس جلسه 

 مرور اجمالی بر جلسه قبل -پرسش کالسی  -حضور و غیاب 

 های ثقل سنجی  ماهواره

 ماهواره گریس

 در افت آبهای زیرزمینی کاربرد

 شناسایی گسل ها

 سطح آب هاسطحی مانند دریاچه خزر

 

 

 :شانزدهمجلسه 
 

 مرور بر جلسات گذشته

 توضیح در خصوص پروژه

 

 های کالسی خود را تا روز امتحان تحویل دهند  تمامی دانشجویان فرصت دارند تمرین

ترم و همچنین امتحان نهایی  های کالسی )فعال بودن(، امتحان میان به حضور و غیاب، پاسخ به پرسش توجهنمره نهایی دانشجو با 

 محاسبه و ارائه خواهد شد.

 مندی امکان مشاهده برگه و بررسی آن توسط دانشجو وجود دارد. ساعت برای اعتراض دارد. در صورت عالقه 72دانشجو فرصت 



 

 

 

 موفق باشید


