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 قدردانی

زا٘ٓ ٔطاتت لسضزا٘ی ذٛز ضا زض زضخٝ رّٛق، تكىط اظ ذبِك اؾت، الظْ ٔیاظ آ٘دب وٝ تكىط اظ ٔ

اَٚ اظ ٕٞؿطْ وٝ زض تٕبْ ظ٘سٌی ٔكتطوٕبٖ ثب نجط ٚ حٛنّٝ فطاٚاٖ ٔحیطی ٔٙبؾت ضا ثطای 

الـ ٔمسؾكبٖ زض فطاٌیطی . ٕٞچٙیٗ اظ فطظ٘سا٘ٓ ثربطط تاؾت، تكىط ٕ٘بیٓٔٗ فطاٞٓ ٕ٘ٛزٜ

 ٕ٘بیٓ. ٞبیكبٖ زض ٞطظٔبٖ وٝ ٘یبظی ثٛز، تكىط ٔیػّٓ ٚ وٕه

ؾبَ تسضیؽ ایٙدب٘ت زض ٔمبطغ وبضقٙبؾی، وبضقٙبؾی  43اظ وّیٝ زا٘كدٛیب٘ی وٝ زض ٔست 

وٛن زض اؾتطاِیب، ؾیؿتبٖ ٚ ثّٛچؿتبٖ، ٞبی تِٛیسٚ زض أطیىب، خیٕعزض زاقٍبٜ اضقس ٚ زوتطی

طٛؾی ٘هیطاِسیٗذٛاخٝنٙؼتی  ذهٛنب زا٘كدٛیبٖ ػعیع زا٘كٍبٜ ت ٔسضؼ ٚٞطٔعٌبٖ، تطثی

 ٕ٘بیٓ.ا٘س تكىط ٔیاْ یبضی ٕ٘ٛزٜؾطح ػّٕیػٙبیت ذبل ذٛز ثٙسٜ ضا زض اضتمبی ثب 

، تطثیت اِسیٗ طٛؾی٘هیطٞبی ذٛاخْٝ زض زا٘كٍبٜٕٞچٙیٗ الظْ ٔی زا٘ٓ اظ زٚؾتبٖ زا٘كٕٙس

 تكىط ٕ٘بیٓ. ٕٞچٙیٗ اظ  قبٖاظٟبض ٘ظطٞبی ؾبظ٘سٜ ٚضای ثربطط  ٔسضؼ ٚ زا٘كٍبٜ تٟطاٖ

    ثؼّت ٕٞىبضی ٔدسا٘ٝ ذٛز زض تبٔیٗ تهبٚیط ٚ ٞبی فضبئی ٚ ٞٛاقٙبؾی وكٛض ؾبظٔبٖ

 ٕ٘بیٓ. ٔیٞبی ا٘دبْ قسٜ، تكىط ٚ لسضزا٘ی ٞبی ٔٛضز ٘یبظ زض پػٚٞفزازٜ

 ِٔٛف
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 پیشگفتار

        تحت تبثیط لطاض زٞس، ثط ظ٘سٌی ٔطزْ تبثیطٔؿئّٝ خٟب٘ی قسٖ ثیف اظ آ٘ىٝ التهبز ضا 

ٞبی زؾتطؾی ثٝ تٛؾؼٝ پبیساض ٚ حضٛض لسضتٕٙس زض پٟٙٝ التهبز خٟب٘ی ٌصاضز. یىی اظ ضأٜی

ٞبی غیطزِٚتی اؾت. ٚضی التهبزی ذهٛنب زض ثرفایدبز قطایط ٔطّٛة ثطای افعایف ثٟطٜ

ای زض اذتیبض ؾطٛح وٝ ثطٛض ِحظٝ ٚضی ٘یبظٔٙس اؾتفبزٜ اظ اطالػبتی اؾتافعایف ثٟطٜ

ٞبی التهبزی ٚ ػبٔٝ ٔطزْ لطاض ٞبی زِٚتی ٚ غیطزِٚتی ٚ ثٍٙبٜٔرتّف ٔسیطیتی زض ثرف

ٌیطز. ٞط چٝ ٔیعاٖ ٚ ؾطػت زؾتطؾی ثٝ ایٗ اطالػبت ثیكتط ٚ ویفیت آٖ ثبالتط ثبقس، 

س ثرف ػظیٕی اظ ٞبی اذص قسٜ اظ ضطیت ٔٛفمیتی ثبالتط ثطذٛضزاض ذٛاٞس ثٛز. زض تِٛیتهٕیٓ

سٜ ٚ زض ٞب وبؾتٝ قایٗ اطالػبت، ثبیؿتی حضٛض افطاز تب حس أىبٖ وبٞف یبثس تب اظ ٞعیٙٝ

ای ضٚظ ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ زض نٛضتیىٝ طٛفبٖ ِحظٝٛز. ػیٗ حبَ ثط زلت ٚ ؾطػت افعٚزٜ ق

-ٔی یبفت قبیس ثٝ ا٘ساظٜ یه ظِعِٝتط ازأٝ ٔیزض تٟطاٖ ثطای ٔستی طٛال٘ی 13/3/93زٚقٙجٝ 

 تٛا٘ؿت ذؿبضت ایدبز وٙس.

ا٘س ٚ ثبیؿتی ثطٛض ٕٞعٔبٖ ثؿیبضی اظ ایٗ اطالػبت چٟبض ثؼسی ثٛزٜ ٚ ثٝ ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٚاثؿتٝ

تٛا٘س ثب اؾتفبزٜ نحیح اظ فٙأٚضی ضٚظ ثٝ ٚیػٜ فٙأٚضی ؾٙدف آٚضی قٛ٘س. ایٗ ٟٔٓ ٔیخٕغ

ض ٔؿتمیٓ ٚ یب غیط ٞب ثطٛاظ زٚض ثٝ ٔٙهٝ ظٟٛض ثطؾس. ایٗ فٙأٚضی زض ثؿیبضی اظ ثرف

        ٔؿتمیٓ ٔفیس ثٛزٖ ٚ وبضآئی ذٛز ضا ثٝ اثجبت ضؾب٘یسٜ اؾت. أطٚظٜ فٙأٚضی ؾٙدف اظ زٚض زض 

ٞبیی ٕٞچٖٛ ٔحیط ظیؿت، وكبٚضظی زلیك، خٍُٙ ٚ ٔٙبثغ طجیؼی، قٟطؾبظی، پبیف ثرف

ؾٙبز ٚ أالن، ٞبی قٟطی، تطاثطی، اٞبی خٛی، ثط٘بٔٝ ضیعیثالیبی طجیؼی، ٔٙبثغ آثی، آِٛزٌی

اضتجبطبت، پبیف اثطات ٌؿتطؼ خٕؼیت، پبیف ٚ ٘ظبضت ثط ٔطظٞب ٚ ٔؿبئُ أٙیتی، آٔبیف 

ٞبی ٚاٌیطزاض ٚ ثؿیبضی ؾطظٔیٗ، تؼییٗ، پبیف ٚ پیف ثیٙی ٔٙبطك ثب پتب٘ؿیُ قیٛع ثیٕبضی

 ؾت. اٞبی زیٍط، تٛا٘بئی ذٛز ضا ثطٛض چكٍٕیطی زض تِٛیس اطالػبت ثٝ اثجبت ضؾب٘یسٜاظ ظٔیٙٝ

ای ٚ تطثیت ٘یطٚ زض ٞبی ثیٗ ضقتٝثطای اؾتفبزٜ ثٟیٙٝ اظ ایٗ فٙأٚضی ٘یبظٔٙس تؼطیف ٌطایف

ٞب ٚ ٔطاوع ػّٕی ٚ پػٚٞكی وكٛض ٞؿتیٓ. إٞیت ایٗ ٔٛضٛع ثب تٛخٝ ثٝ وّیٝ زا٘كٍبٜ

 وٙس.ػضٛیت وكٛض زض ثبقٍبٜ فضبئی ٚ ؾبذت ٚ پطتبة ٔبٞٛاضٜ، ثیف اظ پیف ٔؼٙی پیسا ٔی

اؾت وٝ ذٛا٘ٙسٌب٘ی وٝ ػٕستب اظ زا٘كدٛیب٘ی ثبقس ؾؼی قسٜٔی ؾْٛبة وٝ چبح زض ایٗ وت

قٛ٘س، ثب ٔجب٘ی فیعیه زض ؾٙدف اضقس ٚ زوتطا تكىیُ ٔیوبضقٙبؾی  ،زض ؾطٛح وبضقٙبؾی

 اظ زٚض ٚ فٙبٚضی ٔبٞٛاضٜ آقٙب قٛ٘س. 

ٖ ٚی زض ٞبی ِٔٛف ٚ ٕٞىبضأٙبثؼی خسیس وٝ ػٕستب ٔبحهُ پػٚٞفالظْ ثٝ تٛضیح اؾت وٝ 

ٕٞچٙیٗ ِیؿت اؾت. ثبقس ٘یع ثٝ ٔدٕٛػٝ ٔطاخغ اضبفٝ قسٜٔی ؾْٛتب چبح  زْٚفبنّٝ چبح 
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زض ٔدٕٛع  اؾت.ٞبی پبیب٘ی وتبة اضائٝ قسٜوبّٔی اظ ٔمبالت ِٔٛف تب ایٗ تبضید ٘یع زض نفحٝ

ٔجبحث اضائٝ قسٜ زض ایٗ وتبة تب وٖٙٛ زض ٞیچ ٔدٕٛػٝ زیٍطی ذهٛنب زض وكٛض ٔب ثهٛضت 

ؾبَ تسضیؽ ِٔٛف زض ٔمبطغ  43اؾت. ایٗ وتبة، حبنُ ثیف اظ خب اضائٝ ٘كسٜیه

ٞبی زاذُ ٚ ذبضج اظ وكٛض ٚ ٕٞچٙیٗ لؿٕت وٛچىی وبضقٙبؾی اضقس ٚ زوتطی زض زا٘كٍبٜ

ثبقس. ٘حٜٛ اضائٝ ٞب ٚ زؾتأٚضزٞبی ػّٕی ِٔٛف ٚ ٕٞىبضاٖ ٚی ٔیاظ آٖ ٔبحهُ پػٚٞف

 یُ اؾت:ٞبی ایٗ وتبة ثٝ قطح شٔطبِت زض فهُ

زض فهُ اَٚ، زض ضاثطٝ ثب ؾٙدف اظ زٚض ٚ تبضیرچٝ ٚ ِعْٚ اؾتفبزٜ اظ آٖ تٛضیحبتی اضائٝ قسٜ 

اؾت. فهُ زْٚ ثٝ ٔجب٘ی فیعیه زض ثطٕٞىٙف ٘ٛض ٚ ٔبزٜ اذتهبل زازٜ قسٜ اؾت. 

ذٛا٘ٙسٌب٘ی وٝ لهس اضتمبء زا٘ف ذٛز زض ػّٓ ؾٙدف اظ زٚض ضا زاض٘س ثبیؿتی زض زضن ٚ 

ایٗ فهُ ثبالتطیٗ ؾؼی ذٛز ضا ثٕٙبیٙس. ثسیٗ ٔؼٙی وٝ ایٗ فهُ ظیط ثٙب ٚ  فطاٌیطی ٔطبِت

 ثبقس.ٞبی وبضثطزی ٔیٔجٙبی اؾتفبزٜ اظ ایٗ ػّٓ زض تٕبٔی ظٔیٙٝ

ای ٔیؿط ٞبی ٔبٞٛاضٜثسٖٚ ا٘دبْ انالحبت خٛی ٔٙبؾت ٚ زلیك، أىبٖ اؾتفبزٜ اظ زازٜ

أٛاج اِىتطٚٔغٙبطیؿی ػجٛضی اظ آٖ، اظ  ٘رٛاٞس ثٛز. ِصا آقٙبئی ثب خٛ ٚ اثط ٔٛخٛزی خٛ ثط

ی خصة أٛاج زض فهُ ؾْٛ آقٙبئی ثب خٛ ٚ چٍٍٛ٘ ِصا  إٞیت ذبنی ثطذٛضزاض اؾت.

اضائٝ قسٜ اؾت. فهُ چٟبضْ وتبة ثٝ ٔؿئّٝ پطاوٙف ٘ٛض تٛؾط  اِىتطٚٔغٙبطیؿی زض آٖ

٘ی فیعیه اؾت. فهُ پٙدٓ وتبة ثٝ ٔجبشضات ٔؼّك زض خٛ ) ٞٛآٚیعٞب( اذتهبل زازٜ قسٜ

زض ثطٕٞىٙف أٛاج اِىتطٚٔغٙبطیؿی ثب ؾطٛح اذتهبل زازٜ قسٜ اؾت. اظ آ٘دب وٝ زض 

ؾطٛح ذكىی تٙٛع ٔٛاز ٚ ػٙبنط ثؿیبض ظیبز ٔی ثبقس، زض ایٗ فهُ اظ ؾطٛح آثی اؾتفبزٜ 

اؾت. اِجتٝ ایٗ ِٔٛف ثٙب ثطآٖ زاضز وٝ زض تبِیفبت آتی ذٛز، ثٝ ثطٕٞىٙف ؾطٛح ٔرتّف  قسٜ

 اج اِىتطٚٔغٙبطیؿی ثهٛضت وبضثطزی ثپطزاظز.ضا ثب أٛ

اؾت. ٞب اذتهبل زازٜ قسٜفهُ قكٓ ثٝ ٔؼطفی ؾىٛٞب ٚ ؾٙدٙسٜ ٞبی ٔؿتمط ثط ٔبٞٛاضٜ 

ٞبیی وٝ ثیكتطیٗ وبضثطز پػٚٞكی ضا زاض٘س، اؾت زض ضاثطٝ ثب ؾٙدٙسٜزض ایٗ فهُ ؾؼی قسٜ

ٞبی خبؾٛؾی ٚ ٘ظبٔی ٔبٞٛاضٜ ٞب،ٔبٞٛاضٜ -تٛضیحبت ثیكتطی اضائٝ قٛز. ٔؼطفی فٙأٚضی ضیع

ٕٞچٙیٗ اضبفٝ ٕ٘ٛزٖ ثط٘بٔٝ  اؾت.ٞبی ٞٛاقٙبؾی ٘یع زض ایٗ فهُ ٌٙدب٘سٜ قسٜٚ ٔبٞٛاضٜ

ٔیالزی ثٝ ایٗ  2019ٞبی ٔؿتمط ثطضٚی آٟ٘ب تب ؾبَ ٞبی خسیس ٚ ؾٙدٙسٜپطتبة ٔبٞٛاضٜ

 ثبقس.فهُ اظ وتبة اظ زیٍط تغییطات چبح ؾْٛ ٔی

 

ٞبی آثی تِٛیس قسٜ زض ٔحسٚزٜ ثب٘سٞبی ٔطئی اظ ؾطٛح ٚ پسیسٜزض فهُ ٞفتٓ ثٝ تهبٚیط 

ٞبی آثی، آقٙبئی ثب ثطٕٞىٙف ایٗ ؾطٛح ثب أٛاج اؾت. زِیُ اؾتفبزٜ اظ پٟٙٝپطزاذتٝ قسٜ

اؾت. زض ٕٞیٗ ضاؾتب ٘یع فهُ ٞكتٓ ثٝ آقٙبئی ثب اِىتطٚٔغٙبطیؿی زض فهُ پٙدٓ ثٛزٜ

انَٛ ٚ ٔجب٘ی ثطای  اؾت. اظ آ٘دب وٝازٜ قسٜتهبٚیط تٟیٝ قسٜ زض ثب٘س فطٚؾطخ اذتهبل ز

تٛا٘س پؽ اظ وؿت اطالػبت وبفی ٚ ٞبی غیط آثی ٘یع ٔكبثٝ اؾت، ذٛا٘ٙسٜ ٔیؾطٛح ثب پٛقف



 

 ط

 

ٟٔبضت اؾتفبزٜ اظ ایٗ اطالػبت زض تهبٚیط، زا٘ف ذٛز ضا زض ضاثطٝ ثب ؾطٛح غیط آثی ٘یع ثىبض 

 ٌیطز. 

ٞبی ٌیبٞی اظ إٞیت ٚاالیی ٚضظی ٚ پٛقفاظزٚض زض وكباظ آ٘دب وٝ اؾتفبزٜ اظ ؾٙدف

، آقٙبئی ثب زٞٓثبالذطٜ زض فهُ اؾت. ثطذٛضزاض اؾت، زض فهُ ٟ٘ٓ ثٝ ایٗ ٟٔٓ پطزاذتٝ قسٜ

ٞبی ٔساضی ٕٔىٗ ثٝ ٔساضٞبی ٔبٞٛاضٜ، چٍٍٛ٘ی اؾتمطاض ٔبٞٛاضٜ زض ایٗ ٔساضٞب ٚ آقفتٍی

قٛز، لبزض ایٗ وتبة حبنُ ٔیاؾت. ثب اطالػبتی وٝ اظ ثحث ٚ تدعیٝ ٚ تحّیُ ٌصاقتٝ قسٜ

ٞبی ؾٙدٙسٜ، ٞبی تٛا٘بئیوبضثطزی اظ خٙجٝ -ذٛاٞیٓ ثٛز وٝ ثطای یه ٔبٞٛاضٜ تحمیمبتی

ٞبی اؾتفبزٜ وٙٙسٜ اظ ایٗ ٔبٞٛاضٜ ثطٛض وبُٔ ثط٘بٔٝ ضیعی وٙیٓ. ایٗ ٟٔٓ ٔساضٔٙبؾت ٚ ثرف

٘ٙس ایٗ وتبة ضا ثپبیبٖ ٞبی پبیبٖ ٞط فهُ وتبة ٔس ٘ظط لطاض ٌطفتٝ ٚ وؿب٘ی وٝ ثتٛازض ٔؿئّٝ

 ٞبیی ذٛاٞٙس ثٛز. ثطؾب٘ٙس لبزض ثٝ چٙیٗ ٔحبؾجبت ٚ ثط٘بٔٝ ضیعی

ٔجحث چٙسیٗ ٞبی ازثی ٚ اضبفٝ ٕ٘ٛزٖ تفبٚت ایٗ چبح ثب چبح لجّی زض انالحبت ٚ ٚیطایف

ؾبِٝ وكٛض ثب ٞسف آقٙبیی  20ا٘ساظ ٞبیی اظ چكٓایٗ ٔجبحث قبُٔ، لؿٕتثبقس. خسیس ٔی

(، 1ا٘ساظ )پیٛؾت اظزٚض زض ٔٛفمیت ایٗ چكٓخبیٍبٜ ػّٓ ٚ فٙبٚضی ؾٙدف ذٛا٘ٙسٌبٖ ثب

ٞبی ظٔیٙی ٌیطیٔؼطفی ٔطاوع پػٚٞكی ٔطتجط ثب پطزاظـ تهٛیط زض ؾطح خٟبٖ ٚ ٘ٛع ا٘ساظٜ

اظزٚض ٔطتجط ثب ایٗ ظٔیٙٝ ثب ٞسف آقٙبیی ثیكتط پػٚٞكٍطاٖ ثب ػّٕیبت ٔیسا٘ی زض ؾٙدف

ٞبی طیفی ٚ ٔطاوع فؼبَ زض ایٗ ظٔیٙٝ ٚ زض ب تبٔیٗ وتبثرب٘ٝٞبی ٔطتجط ث(، پػٚٞف2)پیٛؾت 

ٚ ٔطاوع ػٕسٜ پػٚٞف زض ایٗ  ٞبی وبضثطزی(، آقٙبیی ثب پػٚٞف3ؾطح خٟبٖ )پیٛؾت 

زٞی آٟ٘ب (، تؼییٗ ِیؿت ٘یبظٞبی تحمیمبتی وكٛض ٚ اِٚٛیت4خٟبٖ )پیٛؾت  ظٔیٙٝ زض ؾطح 

ایٗ ضاؾتب ػٙبٚیٗ وّی پػٚٞكی ثٟٕطاٜ  زض چٟبض ٌطٜٚ ٔؿتمُ، ٌطٜٚ اَٚ تب ٌطٜٚ ؾْٛ. زض

-(. ٞطیه پطٚغ5ٜاؾت )پیٛؾت تؼطیف ٔؿئّٝ، ضطٚضت تحمیك، ٚ خبٔؼٝ وبضثط ٘یع تؼطیف قسٜ

ای اظ ػٙبٚیٗ تحمیمبتی ضا زض ذٛز تٛا٘س ٔدٕٛػٝٔی اؾتآٚضزٜ قسٜ 5وٝ زض پیٛؾت ییٞب

ٞبی تىطاضی، ٞب، خٌّٛیطی اظ تؼطیف پطٚغٜآٍٞٙی زض تؼطیف پطٚغٜخبی زٞس. زض ایٙدب ثطای ٞٓ

ٞبی ٔٛخٛز ٚ ثبالذطٜ ٞبی ثؼسی، اؾتفبزٜ اظ زازٜاؾتفبزٜ اظ ٘تبیح ٞط پػٚٞف زض پػٚٞف

ٞبی ؿتمُ زض یىی اظ زا٘كٍبٜٞب، ایٗ ِٔٛف زض نسز ایدبز پبیٍبٞی ٔزٞی ٔفیس ثٝ پطٚغٜخٟت

ثبقس وٝ ٔتؼبلجب ثٝ اطالع ػْٕٛ ذٛاٞس ضؾب٘س. ِصا الظْ اؾت ذٛا٘ٙسٌبٖ ٔحتطْ زض وكٛض ٔی

نٛضت تٕبیُ، آزضؼ پؿت اِىتطٚ٘یىی ذٛز ضا  ثٝ ایٗ  آزضؼ 

RemoteSensing.Researchers@gmail.com  اضؾبَ ٕ٘بیٙس تب اطالػبت پیكطفت وبض زض

-(، ٚضؼیت وكٛض اظ ِحبظ زضیبفت تهبٚیط ٔبٞٛاض6ٜثبالذطٜ زض پیٛؾت )اذتیبضقبٖ لطاض ٌیطز. 

ثبقس اؾت. اِجتٝ اٌط اطالػبت ایٗ ؾیبٞٝ وبُٔ ٕ٘یای تب تبضید تبِیف ایٗ وتبة آٚضزٜ قسٜ

-ذبل اطالػبت الظْ ضا زض اذتیبض لطاض ٘سازٜتٛا٘س ثٝ ایٗ زِیُ ثبقس وٝ اضٌبٟ٘بیی ثٝ زالیُ ٔی

زض ططحی ای اظ ٔطبِجی وٝ اظ ٌٛقٝ 6تب  4ٞبی الظْ ثٝ تٛضیح اؾت وٝ زض تٟیٝ پیٛؾتا٘س. 

وٝ ایٗ ِٔٛف ثب ٕٞىبضی "اظزٚضتسٚیٗ اؾتطاتػی تحمیمبت ؾٙدف"تحمیمبتی تحت ػٙٛاٖ 

mailto:RemoteSensing.Researchers@gmail.com
mailto:RemoteSensing.Researchers@gmail.com
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تٟطاٖ ا٘دبْ  زا٘كٍبٜت ػّٕی اػضبی ٔحتطْ ٞیبپٙبٜ ٚ زوتط ؾطاخیبٖ اظ آلبیبٖ زوتط ػّٛی

 اؾت.اؾت، اؾتفبزٜ قسٜزازٜ

ٞبی ٕ٘بیس وٝ ایٗ اثط ّٕٔٛ اظ اقتجبٜزض ایٙدب ایٗ ِٔٛف زض وٕبَ ذضٛع ٚ فطٚتٙی اػالْ ٔی

اؾت. ِصا اظ قٕب ذٛا٘ٙسٜ ٔحتطْ ازثی ٚ ػّٕی ثٛزٜ وٝ زضن آٟ٘ب اظ تٛاٖ ٚی ذبضج ثٛزٜ

ٞبی ثؼسی ثٝ آزضؼ ضا ثطای ثىبضٌیطی زض چبحذبضؼب٘ٝ اؾتسػب زاضز، ٘ظطات نبئت ذٛز 

زض ایٗ ضاثطٝ ِٔٛف پیكبپیف ٔطاتت لسضزا٘ی ذٛز ضا اػالْ  .  mobasheri@kntu.ac.irایٕیُ 

 ٕ٘بیس.ٔی

 

 زوتط ٔحٕسضضب ٔجبقطی

 اظزٚضزا٘كیبض ٌطٜٚ ٟٔٙسؾی ؾٙدف

 ِسیٗ طٛؾی٘هیطازا٘كٍبٜ نٙؼتی ذٛاخٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mobasheri@kntu.ac.ir


 

 ك

 

 فٟطؾت ػٙبٚیٗ

 1 علن سنجش اس دورفصل اول: 

     فصل دوم: تابش  الکتزوهغناطیسی

 7        ٔمسٔٝ

 7     طجیؼت تبثف اِىتطٚٔغٙبطیؿی

 7       ٘ٛض چیؿت؟

 11       ٘ٛض طجیؼی

 12     قٙبذت  طیف اِىتطٚٔغٙبطیؿی

 18      ٔؼبزِٝ ٔٛج اِىتطٚٔغٙبطیؿی 

 19     ت حبوٓ ثط ثطٕٞىٙف ٘ٛض ٚ ٔبزٜٔؼبزال

 23       أٛاج ٕٞسٚؼ

 23        لطجف

 26                  پطاـ ٚ قىؿت أٛاج

 26        اثط زاپّط

 27     تبضیرچٝ ٘بْ ٌصاضی ثب٘سٞبی  ٔرتّف

 30     انطالحبت ٚ یىبٞبی تبثف ؾٙدی

 Radiant Energy(Q)       30 ا٘طغی تبثكی

)Flux Radiantقبضتبثكی 

dt

dQ
=Ф)   30 

 Flux Density     30چٍبِی قبض 

 31      قست تبثف، تبثٙسٌی 

 36      طجیؼت تبثف ٞبی حطاضتی 

 36      تطٔٛزیٙبٔیه والؾیه

 38       تبثف خؿٓ ؾیبٜ

 43                    تبثف تٛأبٖ ظٔیٗ ٚ ذٛضقیس                                          

 45   ٔٙبثغ طجیؼی تبثف                                                  

 46       لبٖ٘ٛ ویطقٟف 

 47       ی                                                                              ٌٙسٌؿیّ

 50                                    ٔؿبئُ                                     

 

 

 



 

 ل

 

 فصل سوم: جذب اهواج الکتزوهغناطیسی در جو

 57        ٔمسٔٝ

 58      تأثیطٌبظٞبی ٔٛخٛز زض خٛ

 63                 تأثیطیٖٛ ؾپٟط 

 69      ٔؼبزِٝ ا٘تمبَ ا٘طغی تبثكی 

 73     ػجٛض اقؼٝ اظ خٛ

  78     انالح ػسزی اثط خٛ

 78     بحیٝ فطاثٙفف ٚ ٔطئیخصة زض ٘

 82     خصة زض ثب٘س فطٚؾطخ

 92     تیطٌی خٛ

 97     ٔؿبئُ
 

 فصل چهارم: پزاکنش در جو

 99                  ٔمسٔٝ

 100      تدعیٝ ٚ تحّیُ پیكطفتٝ

 102  پطاوٙف ضِیـّی -پطاوٙف اظ یه شضٜ ٔٙفطز، پطاوٙف ٔبی 

 108   ٔدٕٛػٝ شضات

 112  ٛض شضات ٔؼّك زض ٔحیطا٘تمبَ ا٘طغی ثب حض

 113   تأثیطات تدٕیؼی شضات

 120   ٔؿبئُ

 

 سطوح فصل پنجن: بزهن کنش اهواج الکتزوهغناطیسی با

 121        ٔمسٔٝ

 122      ضطیت ٞبی ثبظتبة فطُ٘   

 126      ثبثت زی اِىتطیه ؾطٛح      

 134     ا٘تمبَ ا٘طغی زض ٔطظ زٚ ٔحیط 

 136       ؾطٛح ٘بٕٞٛاض   

 138        ٔؿبئُ

 

 فصل ششن: هاهواره ها  و  سنجنده ها

 139        ٔمسٔٝ  

 141     آقٙبئی ثب تؼبضیف ٔكتطن ؾٙدٙسٜ ٞب

 141      لسضت تفىیه ؾٙدٙسٜ



 

 م

 

 141      لسضت تفىیه ضازیٛٔتطی

 144      لسضت تفىیه طیفی

 146      لسضت تفىیه ٔىب٘ی

   148      لسضت تفىیه ظٔب٘ی

 149      دٙسٜ ٞبی ٔبٞٛاضٜ ایؾٙ

 149       ؾٙدٙسٜ ٞب ی ٘ٛضی

 151      ؾٙدٙسٜ ٞبی تهٛیطثطزاضی

 153      ؾٙدٙسٜ ٞبی ػىؿجطزاضی 

 154      ؾٙدٙسٜ ٞبی پٛیف وٙٙسٜ

 156     (ضازاض) ٔٛجٔیىطٚ ٙسٜ ٞبی ؾٙد

 157     انَٛ اِٚیٝ تهٛیطثطزاضی ضازاضی

 157     ٔعایبی ؾٙدٙسٜ ٞبی ٔیىطٚٔٛج

 157     ٔؼبیت ؾٙدٙسٜ ٞبی ٔیىطٚٔٛج

 158     وبضثطزٞبی ؾٙدٙسٜ ٞبی ٔیىطٚٔٛج

 158     آقٙبئی ثب ٔبٞٛاضٜ ٞبی ػّٕیبتی

 160     ٙسٜ ٞبی ٘ٛضیؾٙدحبُٔ ٔبٞٛاضٜ ٞبی 

 NOAA      160ؾطی ٔبٞٛاضٜ ٞبی 

 164     زض ایطاٖ NOAAٌیط٘سٜ ٞبی ایؿتٍبٜ

 Landsat      164 ؾطی ٔبٞٛاضٜ ٞبی

 172      ؾطی ٔبٞٛاضٜ ٞبی ٘یٕجٛؼ

 SPOT       173 ؾطی ٔبٞٛاضٜ ٞبی

 EOS Terra      174ٔبٞٛاضٜ ٞبی  

 Orbview Quickbird      180ٔبٞٛاضٜ 

 IKONOS       182ٔبٞٛاضٜ 

 ERS      182ؾطی ٔبٞٛاضٜ ٞبی 

 IRS      184ؾطی ٔبٞٛاضٜ ٞبی 

 MOS    188ؾطی ٔبٞٛاضٜ ٞبی ٔٙبثغ ظٔیٙی غاپٙی 

 188    ٔبٞٛاضٜ ٔبٔٛضیت تٟیٝ ٘مكٝ ظطفیت ٌطٔبئی

 GOES   189ٞبی ظیؿت ٔحیطی ػّٕیبتی ظٔیٗ آًٞٙ ٔبٞٛاضٜ

 EO-1       190ٔبٞٛاضٜ 

 GeoEye-1      192ٔبٞٛاضٜ 

 194     ٞبی ؾٙدف اظ زٚض ضازاضیٔبٞٛاضٜ

 JERS       194ٔبٞٛاضٜ 
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 Radarsat       195 

 198     (Micro-Satellites)ٞب ضیع ٔبٞٛاضٜ

 207       ٞبی ٘ظبٔی ٔبٞٛاضٜ

 211      (Spy Satellitesٞبی خبؾٛؾی )ٔبٞٛاضٜ

 213    (Gapfiller) خجطاٖ وٙٙسٜٞبی ٔبٞٛاضٜ

 213    (MilComSatٞبی اضتجبطی ٘ظبٔی )ؾبیط ٔبٞٛاضٜ

 215      ٞبی ٞٛاقٙبؾیٔبٞٛاضٜ

 217    2019تب  2000ٞب اظ ِیؿت وبُٔ ٔبٞٛاضٜ

 227        ٔؿبئُ

         

 فصل هفتن: هشاهدات با نور هزئی

 229        ٔمسٔٝ

 230        تدٟیعات

  233                ٞبی الیب٘ٛؾی   ٔكبٞسٜ پسیسٜ

 234      ٔكبٞسٜ ید ٚ ثطف زض الیب٘ٛؼ

 240      ٌیطی ثبزٞبی ؾطحیا٘ساظٜ

 242     ضً٘ الیب٘ٛؼ ٚ غّظت وّطٚفیُ        

 250      تأثیط خٛ ثط ضً٘ الیب٘ٛؼ 

 257     ٔكبٞسات ٔبٞٛاضٜ اظ ضً٘ الیب٘ٛؼ

 259        ٔؿبئُ
 

 فصل هشتن: هشاهدات با استفاده اس فزوسزخ 

 261        ٔمسٔٝ

 262       تدٟیعات  

 268      ٔٙبثغ ذطبی ٘بقی اظ خٛ  

 271       وبٞف تأثیطات خٛ

 272       ضٚـ ٔبوعیٕٓ زٔب

 273      طَٛ ٔٛج زٌٚب٘ٝ فطٚؾطخ 

 273      تغییط پصیطی فطٚؾطخ

 274     ٔطئی –طَٛ ٔٛج زٌٚب٘ٝ فطٚؾطخ 

 275       تهحیح ثربض آة

 275      تهحیحبت ته طَٛ ٔٛخی

 276      تهحیحبت زٚ طَٛ ٔٛخی 



 

 س

 

 277       تهحیحبت چٙس  طَٛ ٔٛخی 

 278      ذطبٞبی ٘بقی اظ ؾطح زضیب   

 281      ا٘ساظٜ ٌیطیٟبی ٔبٞٛاضٜ ای اظ الیب٘ٛؼ  

 283         ٔؿبئُ

 گیاهی هایاسدور پوششسنجشفصل نهن: 

 285         ٔمسٔٝ

 287      اِىتطٚٔغٙبطیؿیوٙف ٌیبٜ ثب طیف ثطٞٓ

 290        ٞبی ٌیبٞیقبذم

 290     ٞبی ٘كبٖ زٞٙسٜ ؾبذتبض ٚ ؾجعیٍٙی ٌیبٞبٖقبذم

  292   ظٔیٙٝٞبی ؾبذتبض ٚ ؾجعیٍٙی ٌیبٞبٖ ثب انالح اثطات ذبن پؽقبذم

 295      ٞبی ٔحتٛای آة ٌیبٞبٖقبذم

 297               ٞبی ٔطتجط ثب ذهٛنیّبت ثیٛفیعیىی ٚ ثیٛقیٕیبیی ٌیبٜقبذم

 298      ٞب ٞبی ضٍ٘سا٘ٝ ثطيقبذم

 300      تٛزٜ ٌیبٞی )ثیٛٔبؼ(
 302        ٔؿبئُ

 

 هن: هدارهای هاهوارهدفصل 

 303        ٔمسٔٝ

 303      ٞبی ٔرتهبتؾبٔب٘ٝ

 306       ٞبی اضتفبع پبییٗ ثسٚض ظٔیٗحطوت ٔبٞٛاضٜ

 306      ایٞبی ثب ٔساض زایطٜٔبٞٛاضٜ

 308      ٞبی ثب ٔساض ثیضٛیٔبٞٛاضٜ

 317       ٔساضٞبی ٚیػٜ 

 317       ٔساض ظٔیٗ آًٞٙ

 318      ٔساض ذٛضقیس آًٞٙ

 318     ٞبی اضتفبع ؾٙح ٔساضٞبی ٔبٞٛاضٜ

 320      ٔساضٞبی تىطاض زلیك. 

 321       ٔساضٞبی زلیك 

 323      زض ٔساضٞبی ٔبٞٛاضٜ زلت

 325        ٔؿبئُ
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 327        هنابع و هآخذ

 

 342     لیست هقاالت هولف

 

 349        نوایه

          هاپیوست

 361  ؾبِٝ تٛؾؼٝ وكٛض 20ا٘ساظ ٞبیی اظ ؾٙس چكٓثرف :1پیوست 

 363      ٞبی ٔطتجط ثب پطزاظـ تهبٚیطپػٚٞف: 2پیوست 

 385  ٞبی طیفیٞبی ٔطتجط ثب تدٟیع ٚ تىٕیُ وتبثرب٘ٝٞفپػٚ :3پیوست 

 391   ٞبی ٔطتجط ثب تِٛیس اطالػبت وبضثطزیپػٚٞف: 4پیوست 

 489     ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝٔؿبئُ وبضثطزی،  پطٚغٜ: 5پیوست 

 563  ایٚضؼیت وكٛض اظ ِحبظ زضیبفت ٚ آضقیٛ تهبٚیط ٔبٞٛاضٜ: 6پیوست 

 

 




