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 دیباچه
ی گیرد داده در مطالعات و پژوهشهای محیطی مورد تاکید قرار میکی از مهمترین مولفه هایی که همواره 

ه یق بکار گرفت. در چنین پژوهشهایی باید داده های به روز و دقباید پردازش شودها و اطالعاتی است که 

ه ویژه ای ید. در این زمینه تصاویر ماهواره ای از اهمیت و جایگاشود تا نتایج قابل قبولی بدست آ

رار گیرد. قکه لزوم بکارگیری آن و شیوه های پردازش چنین داده هایی باید مورد توجه برخوردار است 

ی مشتمل مختلف علم، در زمینه های رایانهعلوم و و توسعه مروزه سنجش از دور با توجه به پیشرفت ا

 زداری،منابع آب و آبخیمدیریت  ،هیدرولوژیزمین شناسی، ، زیست محیطی، ییجغرافیا هایبر پژوهش

اطرات ای، مخمنطقه ارزیابی توان اکولوژیکای، و منطقه شهریبرنامه ریزی کشاورزی، جنگلداری، 

ور در تلفیق گسترش فراگیر کاربرد سنجش از دکاربرد فراوانی پیدا نموده است.   ...وطبیعی و انسانی 

ها ن فناوریای به ایدر زمینه های مربوط به علوم محیطی نگاهی فرا رشته  ENVIبا نرم افزار کاربردی 

 را ایجاب و نیاز به کتابی جامع در این خصوص را ضروری می نماید. 

هدف اصلی از تدوین این کتاب ارائه روشهای مختلف پردازش تصاویر ماهواره ای به صورت کامل و 

 بخش کلی تهیه شده است. در بخش ۴جامع و با ارائه مثالهای متنوع و کاربردی است. کتاب حاضر در 

اول مبانی و مباحث کلی و فیزیک سنجش از دور ارایه شده است، در ادامه نگاهی داریم به اهمیت نرم 

و معرفی این نرم افزار. در بخش دوم کتاب مباحث مرتبط با پیش پردازش تصاویر ماهواره  ENVIافزار 

ست است و به ای بیان شده است. در این بخش تاکید اصلی بر روی تصاویر سنجنده های مختلف لند

صورت کامل و جامع تمامی روشهای پیش پردازش بر روی این داده ها به صورت عملیاتی و مثالهای 

مختلف آموزش داده شده است. مباحث مطرح شده در بخش سوم کتاب در زمینه اصول کاربردی 

ی لندست پردازش تصاویر ماهواره ای است که باز هم تاکید اصلی بر روی تصاویر مختلف سنجنده ها

، AVHRR، مودیس، 2است. عالوه بر داده های لندست، تصاویر مختلفی از سنجنده های سنتینل 



ASTER  و هایپریون بکار گرفته شده که به همراه داده های الیدار و داده هایDEM  به تفصیل در

 بخش چهارم کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. 

الت هشگران عرصه علوم محیطی به ویژه دانشجویان تحصیامید است که این کتاب بتواند نیاز پژو

 مجموعه علوم ، (RS)سنجش از دورتکمیلی )کارشناسی ارشد و دکتری( رشته های مختلف اعم از 

، یط زیستمحشناسی، ژئومرفولوژی، برنامه ریزی شهری و روستایی، آمایش سرزمین(، )اقلیم جغرافیایی

جش را در دروس تخصصی مرتبط با فناوری سن … کشاورزی و مجموعه علوم ،زمین شناسی، ژئوماتیک

اپ این کتاب از دور مرتفع سازد. در پایان الزم است از جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه اصفهان که در چ

زیز، همکاران ما را یاری نمودند تقدیر و سپاسگزاری نماییم. بدون تردید استفاده از نظر خوانندگان ع

تادان و گرامی باعث پربارتر نمودن اثر مزبور خواهد شد. به همین سبب از اس ارجمند و دانشجویان

 د. های ایمیل زیر ارسال نمایننظران تقاضا می شود پیشنهادهای اصالحی خود را به آدرسصاحب
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 بخش اول

 مبانی و کلیات
 

 

 

 

 سنجش از دور
هایی گیریتوان با استفاده از یک دسته اندازهآوری جدیدی است که به وسیله آن می، علم و فن1دورسنجی

ت شود، درباره اشیا مختلف زمینی اطالعاگونه تماس فیزیکی انجام میکه از فاصله دور و بدون هیچ

کاربردی مفیدی را کسب کرد. الزمه عملیات دورسنجی، برخورد انرژی ساطع شده از یک منبع انرژی 

پذیر های بازتابشی، شناخت اشیا را امکانهاست که از طریق ثبت و تجریه و تحلیل انرژیبا پدیده

 سازد.می

ای پدیده شی عارضه  یا فر سنجش از دور فن به دست آوردن اطالعات درباره یکبه نظر لیلیسند و کی

ه وسیله های بدست آمده بمربوط به یک منطقه جغرافیایی خاص است که از طریق تجزیه و تحلیل داده

 ابزاری است که در تماس فیزیکی با شی، عارضه و یا پدیده تحت بررسی نباشد. 

وسط ون قرمز تهای اول قرن هجدهم میالدی با کشف اشعه مادهای سنجش از دور فعلی در دههپایه

ایند سنجش از فر 1903های هوایی اولیه بنیان نهاده شد. در سال ویلیام هرشل و با توجه به تولید عکس

ا هدایت ویلبررایت اولین هواپیمای عکاس ر 1908دور از طریق کبوتران جاسوس ادامه یافت. در سال 

 . ها توسط بونویالن همکار ویلبر تهیه شدکرد. در این ماموریت عکس

                                                 
1 - Remote sensing 
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ها برای اهداف جاسوسی کرد. دولت آمریکا اقدام به جمع آوری تصاویر از طریق ماهواره 1960در دهه 

توسط ناسا جهت ارزیابی منابع زمینی به فضا پرتاب  ERTS-1بنام  1972در  1اولین ماهواره لندست

ه زمین به دست ها توسط کشورهای مختلف باعث شد که اطالعات زیادی درباره کرشد. پرتاب ماهواره

اند های مدرن به دور کره زمین در حال گردشهای مجهز به سنجندهآید. امروزه، تعداد زیادی از ماهواره

 تا اطالعات با ارزشی را درباره چیستی سیاره زمین در اختیار محققین علوم زمین قرار دهند. 

 هاي سنجش از دور مولفه

 :است شده تشکیل مولفه هفت از دور از سنجش فرآیند

 روشنایی یا انرژی منبع : 

 بر رومغناطیسالکت انرژی تهیه یا سازیروشن عمل که است انرژی منبع یک دور، از سنجش الزمه اولین

 .باشد داشته عهده به را مطالعه تحت هدف روی

 اتمسفر و تابش : 

 این. دارد تعامل ند،کمی عبور آن از که اتمسفری با انرژی هدف، به منبع از انرژی بازگشت هنگام در

 .بیافتد اتفاق کند،می عزیمت سنجنده به هدف از انرژی که هنگامی نیز دومی بار است ممکن پدیده

 هدف با تعامل : 

 .گیردمی صورت تعامل هدف، و انرژی خصوصیات به توجه با هدف، به انرژی رسیدن از بعد

 حسگر وسیله به انرژی ثبت : 

 غناطیسالکتروم تشعشع دوردستی سنجنده شد، ساطع آن از یا پراکنده هدف توسط انرژی اینکه از بعد

 .کندمی ضبط و آوریجمع را سطح اطالعات حاوی

 ،پردازش و دریافت انتقال : 

 ازسازیب برای پردازش و دریافت ایستگاه یک به الکترونیکی شکل به سنجنده توسط شدهضبط انرژی

 .یابدمی انتقال اخذشده تصویر

 حلیلت و تفسیر : 

                                                 
1 - LandSat 
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 .شوندمی استخراج هدف درباره الزم اطالعات و شده تفسیر رقومی یا و بصری صورت به تصویر

 کاربرد : 

 کشف هتر،ب درک برای شده استخراج اطالعات از استفاده از عبارتست دور از سنجش فرآیند پایانی جزء

 .خاص مساله یک حل به کمک یا و جدیدتر اطالعات

 1پرتوگستري
نرژی را اسنجش از دور داشتن منبع نور )انرژی( برای تابیدن به سطح زمین است که این اولین نیاز 

 شناسیم.می)پرتوگستری( امواج الکترومغناطیس 

ای هستند که قابل پیش بینی بوسیله تئوری کلیه امواج الکترو مغناطیس دارای مشخصات و رفتار پایه

( )مقدار آن در جهت عمود بر Eل یک میدان الکتریکی )اولیه امواج هستند. امواج الکترو مغناطیس شام

شود متفاوت است( و یک میدان مغناطیسی )نسبت به میدان مغناطیسی بصورت جهتی که نور گسیل می

Right angle دانها برابر با سرعت نور باشد که سرعت سیر در هر دو این میتوجیه شده است( می

(Cمی ) مغناطیسی که برای درک بهتر سنجش از دور دارای اهمیت باشد. دو مشخصه امواج الکترو

 .3بسامدو  2هستند عبارتند از طول موج

توان بعنوان مسافتی کند که آن را میبرابر با مقدار طولی است که موج در یک نوسان طی می طول موج

( و در بعضی m) گیری آن متر) خط رأس ( انحراف نوسانی اندازه گرفت. واحد اندازه بیشینهما بین دو 

 باشد. مواقع نانومتر یا میکرومتر یا سانتیمتر می

الً واحد کند و معموتعداد نوساناتی که یک موج از یک نقطه ثابت در یک واحد زمانی عبور می بسامد

 ( معادل یک نوسان در ثانیه است.Hzگیری آن هرتز )اندازه

بالعکس.  وبزرگتر می شود  بسامدشدن طول موج  با طول موج نسبت معکوسی دارد که با کوتاهتر بسامد 

های سنجش امواج الکترومغناطیس برای درک اطالعاتی که باید از داده بسامددو مشخصه طول موج و 

 از دور استخراج شود نقش تعیین کننده ای دارد.

                                                 
1 - Radiation Electromagnetic 
2 - Wavelength 
3 - Frequency 
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طول موجهای ( تا xهای گاما و )شامل اشعه دامنه طیفی امواج الکترومغناطیس از طول موجهای کوتاهتر

واج باشد. چندین سطح از طیف امتر )شامل امواج ماکروویو، تلویزیونی و رادیوئی( میطوالنی

بل الکترومغناطیس در سنجش از دور دارای اهمیت هستند. امواج نورانی که توسط چشم انسان قا

رئی با وچک امواج مکآیند. تشخیص اینکه بخش های مرئی بشمار میتشخیص هستند بخشی از طیف

ها در ارتباط هستند دارای اهمیت است. مقادیر زیادی امواج در اطراف ما وجود دارد که مابقی طیف

فاده بوسیله چشم انسان قابل رؤیت نیستند اما بوسیله تجهیزات سنجش از دور قابل تشخیص و است

رای طول موج بلندتر یکرومتر است و موج قرمز دام  0.7-0.۴هستند. امواج مرئی دارای دامنه طول موج 

 و موج بنفش دارای طول موج کوتاهتر است.

توانیم مشاهده کنیم به شرح طول موجهائی بخصوص رنگی که ما بعنوان بخشی از امواج مرئی طیفی می

یله خاصیت ذیل می باشند و مهم است که بدانید که این طول موجها تنها بخشی از طیفهائی است که بوس

 .ی شناسیمرنگی بودن آنها را م

 بنفش 0.۴۴6 – 0.۴ میکرومتر

 آبــی 0.500– 0.۴۴6 میکرومتر

 سبز 0.578– 0.500 میکرومتر

 زرد 0.592 – 0.578 میکرومتر

 نارنجی 0.7– 0.620 میکرومتر
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عوض با  شوند و درنمی آبی، سبز و قرمز رنگهای اولیه هستند چون از دو رنگ اولیه دیگری تولید

ک رنگ پوششی یاگر چه ما نور خورشید را بعنوان  آید،رنگهای دیگری بوجود میترکیب این سه رنگ 

ز شناسیم اما آن از طول موجهای مختلفی امواج ماوراء بنفش و نورانی و مرئی و مادون قرمهموژن می و

توان بوسیله منشور به ترکیب رنگهای تشکیل که بخش نورانی مرئی از امواج را می تشکیل شده است

 .ده تفکیک نموددهن

 100 – 0.7 موج طول دارای که است( 1IR) قرمز مادون است نظر مورد که طیف از دیگری بخش

 قرمز مادون موج خواص اساس بر تر ایپایه طبقات به توانمی را قرمز مادون امواج. است میکرومتر

 .نمود تقسیم یافته انتشار( 2حرارتی) گرمائی قرمز مادون و شده منعکس

 ستفادها قابل هستند نورانی بخش امواج شبیه درعمل که دور از سنجش مقاصد برای انعکاسی IR امواج

 IR جاموا حالیکه در و گیردمی بر در را میکرومتر 0.3 – 0.7 موج  طول انعکاسی IR امواج است

 موجی نتری ضروری انرژی این و هستند متفاوت انعکاسی IR و مرئی نورانی امواج از کامالً گرمائی

 .شود می منتشر زمین سطح از که است

                                                 
1 - Infra Red 
2 - Thermal 



 کاربرد سنجش از دور در علوم محیطی   |   6

 

 ها بر اساس قدرت تفکیک طیفیبندي سنجندهطبقه
ه دو دسته با توجه به قدرت تفکیک طیفی و تعداد باندهای سنجنده به چه صورت باشد، سنجنده ها را ب

 چند طیفی و فراطیفی تقسیم بندی می کنند. 

 1هاي چند طیفیسنجنده
اریکی گیرد که پهنای باندها به بها در تعداد محدودی باند صورت میهسنجش در این گونه سنجند

ها ین سنجندهها زنجیروار و ممتد نیست. از انواع اها نبوده و اغلب تصویربرداری در طول موجفراطیف

 LISSدر ماهواره اسپات،  HRVدر ماهواره لندست،  +ETMو  MSS ،TMهای توان به سنجندهمی

 اشاره کرد.  IRSدر ماهواره 

 2هاي فراطیفیسنجنده
ها دریافت کنند. ها نسبت به دیگر سنجندهتر و کاملتری از پدیدهتوانند اطالعات جزییها میاین سنجنده

گیری در زهدهد. همانطور که دیده می شود، انداها را نشان میای از این سنجندهتصویر بعدی نمونه

 گیرد.نجیروار صورت میباندهای با طول موج بسیار باریک و ز

 بسط تباين
 ارزشهای موجود محدوده از کوچکی بخش تنها رقومی تصویر یک در مفید های داده اوقات اغلب

 که است یا گونه به اصلی های ارزش تغییر تباین بارزسازی در دیگر بعبارت. گردد می شامل را رقومی

 تباین یشافزا موجب عمل این. گیرد قرار دهاستفا مورد هیستوگرام در موجود محدوده از بزرگتری بخش

 می که دارد وجود تباین بارزسازی برای مختلفی های روش. شود می آنها زمینه پیش و عوارض بین

 .نمود بندی تقسیم خطی غیر و خطی های روش کلی گروه دو به را آنها توان

 (compositeساخت ترکیب )
 انسان چشم برای تشخیص قابل نحو به آنها تا است زمال ای ماهواره تصاویر در عوارض تشخیص برای

 از. نمود استفاده تصاویر نمایش برای رنگی ترکیب از است الزم منظور این برای. شوند داده نمایش

                                                 
1 - Multi Spectral 

2 - Hyper Spectral 
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 باند، هر به RGB آبی و سبز قرمز، اصلی رنگ سه از رنگ هر اختصاص و مختلف باند 3 ترکیب

 .شود می  ساخته رنگی تصویر

 1TCCحقیقی  رنگی ترکیب -

 ولی دبین می طبیعی طور به بیننده آنچه با مشابه بسیار رنگی ترکیب این که :حقیقی رنگی ترکیب

 .دهد نمی کاربر به زیادی اطالعات

 2FCC کاذب رنگی ترکیب -

 سبز  باند به  آبی رنگ و قرمز باند به سبز رنگ قرمز، مادون باند به قرمز رنگ کاذب رنگی ترکیب در

 رنگ به ،دارد قرمز مادون باند در را بازتاب  حداکثر که گیاهی پوشش نتیجه در .شود می داده نسبت

 رتصاوی اگر. شود می دیده خاکستری – ای قهوه های رنگ به لخت  خاک و آبی رنگ به آب قرمز،

 داشته ظاهری تشابه شده استفاده باندهای هیستوگرام و شده تهیه صحیح و مناسب طور به کاذب رنگی

 زا هدف(. Gupta، 1991) داشت خواهد باالیی  تفسیر قابلیت و ترکیب خوش حاصله تصویر شند،با

 استفاده و ارزش کم های داده رسانیدن حداقل به رنگی، تصاویر  ساختن برای مناسب های باند انتخاب

 یک .گیرد می صورت  مختلف های روش به باندی ترکیب انتخاب. باشد می مفید اطالعات از حداکثر

  رگی وقت و مشکل  بسیار معموال که است مختلف های ترکیب از حاصل تصویر چشمی مقایسه  روش،

 . تاس  رنگی تصاویر  ساخت  استفاده مورد  تصاویر آماری معیارهای بر مبتنی دیگر، راه. است

 توان تفکیک
. شودمی تعریف است، بیشتر جزئیات اخذ در سنجنده دقت معرف که شاخصی عنوان به تفکیک توان

 توان به مربوط مکانی تفکیک توان. شوندمی شناخته تفکیک توان نوع چهار با هاسنجنده و هاماهواره

 دهندهنشان طیفی تفکیک توان. است ترکوچک خروجی هایپیکسل ابعاد ارائه در سنجنده آشکارسازهای

 به زمانی تفکیک توان. پردازدمی رتصوی تهیه به آنها در سنجنده که است باندهایی خصوصیات و تعداد

 سکو مدار به مستقیم طور به و شود تصویربرداری مجدداً منطقه یک که شودمی اطالق زمانی مدت

                                                 
1 - True colour composite 

2 - False colour composite 
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دوم با ایجاد یک نوع همبستگی غیرخطی بین تابش دریافتی سنجنده و میزان خروجی مربوطه در 

 صحنه تصویر خطای مورد نظر تعدیل می شود.

ه یاخته ی نسبت بآنها دارای تغییرهای ناگهان DNیاخته هایی را که مقادیر  ج: نويزهای تصادفي:

ملیات عهای همجوار هستند نویزها یا سیگنالهای تصادفی گویند. این نوع خطاها با استفاده از 

یاخته  DNن فیلترینگ مکانی تصحیح گردیده، یاخته هایی که دارای نویز هستند با استناد به میانگی

استفاده  5×5یا  3×3متحرک  های همسایه جایگزین می شوند. در چنین فرایندی معموالً از پنجره های

 می شود.

 رد:کدر مجموع سه دلیل عمده در ایجاد خطاهای رادیومتریک را می توان در موارد زیر خالصه 

 حساسیت سنجنده شامل سنجنده های اپتیکال و الکترواپتیکال -

 زاویه تابش خورشید و توپوگرافی محلی -

 جذب و پخش تشعشعها در درون الیه های متعدد اتمسفر -

مقادیر ارزشهای  ا اعمال تصحیح های مربوطه، اوالً قابلیت تفسیر بصری تصاویر بهبود می یابد. ثانیاًب

 یکسان در یاخته های مجاور امکان شناسایی عوارض را دقیق تر می کند.

 خطاهای اتمسفری

ای هخروجی داده های یک دستگاه سنجنده ماهواره ای بسته به نوع، شدت و توزیع طیفی انرژی 

ط سنجنده مختلف، از طریق اتمسفر قابل ثبت است. به طور حتم، انرژی الکترومغناطیس ثبت شده توس

شها می در طی مسیر خود در درون اتمسفر دچار فرایندهای کاهش، فرسایندگی و یا افزایش بازتاب

ط وستهای منعکس شده  گردد. در این شرایط، مشکالتی از نقطه نظر عدم تطبیق ویژگیهای تشعشع

 سطح زمین و ثبت شده توسط سنجنده ایجاد می شود.

در مدل نظری، مسیرهای حرکت انرژی خورشید به طرف پیکسل زمینی و انعکاس دوباره آن به طرف 

سنجنده نشان داده شده است. در فرایند مربوطه جذب انرژی توسط ملکولهای هوا باعث تبدیل 

ژه ملکولهای اکسیژن، اکسید کربن، ازن و آب میزان مقداری از انرژی به صورت گرما می شود و به وی
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انرژی انعکاسی را در بعضی از طول موجها به طور موثری تضعیف می کند. بعالوه ممکن است 

 پراکندگی ذرات اتمسفری باعث اعجاجهایی در داده های تصویری گردد. 

 دالیل متعددی در فرایند تصحیح های اتمسفری ارائه شده است.

ته به رایب در تصاویر چندباندی، با توجه به تاثیرهای پخش کنندگی اتمسفر بساستخراج ض -

 طول موجهای متفاوت یکسان نیست.

ی برآورد ضریب انعکاسی دو باند مجاور ممکن است بطور یکسان توسط مکانیسم پراکندگ -

 حاسبهمتاثر نگردد، در این صورت محاسبه ضرایب انعکاسی سطح زمین به طور دقیقی قابل م

 نخواهد بود.

 برآورد اختالف میزان انعکاس سطح دریا و زمین مجاور مشکل است. -

ند، به امقایسه مقادیر انعکاسی در سریهای زمانی تصاویر که در زمانهای متفاوت ثبت شده  -

 راحتی مقدور نخواهد شد.

 خطاهای هندسي

، از کرویت زمینتصاویر رقومی خام اغلب دارای اعوجاجهای هندسی مسطحاتی هستند که ناشی 

تند. سهحرکت ماهواره حامل، حرکت غیرخطی اسکنرها و اثر ناهمواری است. این اعوجاجها دو نوع 

واره تحت عنوان اعوجاجهای غیرسیستماتیک طی دو مرحله زمین مرجع کردن تصاویر ماه دسته اول

تند ک مطرح هسبعنوان اعوجاجهای سیستماتی گروه دومگیرد.  ای و نمونه برداری مجدد صورت می

لیل ثابت که شامل اعوجاج نظاره گری، تغییرهای سرعت آینه نظاره گر و کجی نظاره گری است. به د

های مورد  تصحیح ،بودن ضرایب مربوطه، قبل از اینکه تصاویر در دسترس استفاده کنندگان قرار گیرد

 نیاز اعمال می شوند.

صویر ماهواره ای است که بین مختصات در حالت نظری، اعوجاج هندسی خطای موجود در یک ت

ی و واقعی تصویر و مختصات ایده آل وجود دارد. خطاهای هندسی را می توان به دو دسته داخل

 خارجی طبقه بندی کرد.

 ی شود.مگروه زیر دسته بندی  2تصحیحاتی که برای اصالح اینگونه خطاها نیاز است اجرا شود به 
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 (Datumاد سطر و ستون، مختصات تصویر، سیستم تصویر سل سایز، تعدتصحیح هندسی )پیک -1

متریکی )تغییرات در انرژی الکترومغناطیسی رسیده به سنجنده، مثل سایه های حاصل تصحیح رادیو -2

 .از توپوگرافی سطح زمین، یا جو : پخش و جذب امواج الکترومغناطیسی(

 تصحیحات راديومتريک
 Radianceمحاسبه میزان تابش 

پس ستصحیحات تصاویر ماهواره ای ابتدا باید تصحیحات رادیومتریک انجام پذیرد،  در فرایند

 تصحیحات هندسی را اجرا کرد.

 
 2توان  که بر روی داده های چندطیفی اجرا می شود به راحتی میدر فرایند تصحیحات رادیومتریک 

 متغیر بسیار کاربردی تابش و بازتاب را محاسبه نمود.

 

پیش پردازش

تصحیحات 
ژئومتريک

تصحیحات 
راديومتريک

خطاهاي راديومتريک

خطاهاي اتمسفري

تصحیحات راديومتريک داده هاي 
MultiSpectral

Reflectance Radiance
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ر د ENVIیحات رادیومتریکی بر روی تصاویر ماهواره ای در محیط نرم افزار برای اجرای تصح

 را تایپ کنید. Radiometric Calibrationابزار  Toolbox سمت راست در پنجره بخش

 ابزارهای با همین نام دیده می شود.

 
 این ابزار را باز کنید.

 م.را تصحیح کنی 8جنده لندست تصویر سن (Multispectral) مثال بخواهیم داده های چند طیفی

 بنابراین در پنجره باز شده باید داده ها را مشخص کنیم.

 د.را انتخاب کنی Multi-Spectralدر نتیجه مجموعه تصاویر 

ه این کار کاگر ادامه فرایند را اجرا کنید، تصحیحات رادیومتریک بر روی کل تصویر اعمال می شود 

های بعدی نتیجه سعی می شود که بخشی از تصویر که هدف پردازش عموماً کمی زمانبر خواهد بود، در

 انتخاب شود تا فرایند پیش پردازش فقط بر روی این بخش انجام پذیرد. 

کلیک  Spatial Subsetاگر بخواهید بخشی از تصویر را فقط تصحیح کنید می توانید بر روی دکمه 

 کنید.

ر در این بخش به صورت پیش نمایش کل تصوی کادری در سمت راست همین پنجره باز می شود که

وط دیده می شود. یک کادر بر روی محدوده مورد نظر خود ترسیم کنید. این کادر به صورت خط

 منقطع قرمز رنگ دیده می شود.
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 کلیک کنید. Okسپس بر روی دکمه 

 پنجره جدیدی برای ما باز می شود:

 در این بخش باید نوع کالیبریشن انتخاب شود.  

 Radianceمحاسبه میزان تابش  -

 Reflectanceمحاسبه میزان بازتاب  -

ان تابش را انتخاب کنید تا میز Radianceدر این گام روش  Calibration Typeبنابراین در کادر 

 محاسبه گردد.

 در بخش بعدی باید فرمت را انتخاب کنید.

 را انتخاب نمایید. BSQفرمت 
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کلیک کنید روش فلش برای شما اجرا  Apply FLAASH Settingدر قسمت بعدی اگر بر روی 

)روش فلش در بخش تصحیحات اتمسفری  اعمال می شود. Scale factorمی گردد و در بخش 

 بیشتر توضیح داده می شود(.

 نیز مسیر ذخیره تصویر را مشخص کنید. Output Filenameدر قسمت 

 اضافه می شود. Layer Managerتصویر جدیدی با نامی که تعریف کرده اید به پنجره 

 محاسبه می گردد. Radianceبدین ترتیب میزان تابش یا 

های  شناخته می شود، بیانگر انرژی Multispectral Radianceاین تصویر که بعنوان یک تصویر 

 یان است. وات بر متر مربع در استرادرسیده از هر یاخته زمینی به سنجنده است که بر اساس واحد 

 بر روی تصویر فراخوانی شده کلیک راست کنید و گزینه Layer Managerدر پنجره  گرحال ا

Quick Stats نجنده را در را انتخاب کنید، می توانید میزان کمینه و بیشینه انرژی های رسیده به س

 طول موج های مختلف مشاهده نمایید.
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ن در محدوده مرئی و مادو MultiSpectralتصحیحات رادیومتریکی و اتمسفری برای داده های 

 )بازتابی( انجام شد.  قرمز طیف الکترومغناطیس 

 تصحیح اتمسفرينتايج اعتبارسنجی 
د. یعنی ده شوبرای اعتبارسنجی نتایج تصحیح اتمسفری باید رفتارهای طیفی پدیده های مختلف سنجی

ر باید مشخص کنیم آب، خاک و پوشش گیاهی در محدوده های مختلف طیفی از چه بازتابهایی د

 منطقه مورد مطالعه برخوردار هستند. 

، کتابخانه ENVIر ر نیاز به یک مبنا و معیار داریم، خوشبختانه از ویژگی های نرم افزااما برای این کا

 مبنا و معیار در اختیار کاربران قرار گرفته است.طیفی بسیار کاربردی است. پس این 

 Spectralه گزین Displayبرای دسترسی به این مبنا و معیار در محیط نرم افزار می توانید از منوی 

Library Viewer .را انتخاب می کنیم 

 
دیده را ر پعبارت مرتبط با ه Searchبرای بررسی رفتار طیفی هر پدیده در پنجره باز شده در کادر 

 به انگلیسی وارد کنید )یا بخشی از کلمه مرتبط با پدیده(.

 بررسي رفتار طیفي گیاه:

 می زنیم. Enterرا وارد می کنیم و  vegمثالً برای بررسی رفتار طیفی گیاهان عبارت 

 . نمونه هایی از رفتار طیفی گیاه را نشان می دهد igcp264مشاهده می کنید که کتابخانه 



 کاربرد سنجش از دور در علوم محیطی   |   60

 

 

ط با رفتار وی رفتار طیفی مرتبط با گیاه سبز کلیک کنید، در کادر سمت راست نمودار مرتباگر بر ر

 طیفی این پدیده نمایش داده می شود.
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معموالً پوشش گیاهی سبز در سطح زمین چنین رفتار طیفی را از خود نشان می دهند. )ما از این رفتار، 

 (.1استفاده می کنیمبعنوان رفتار طیفی مبنا برای پوشش گیاهی منطقه 

ر بر می طیف الکترومغناطیس در این نمودار محدوده طیفی مرئی را د 0.7تا  0.۴محدوده طول موج 

 گیرد. 

حدوده مرئی بیشترین بازتاب را در امواج سبز رنگ دارد. یعنی زمانی که امواج مرئی به گیاه گیاه در م

اج سبز توسط گیاه بازتاب می شود و چون و اموتوسط گیاه جذب  آبیمی رسد امواج قرمز و امواج 

نتیجه  در وانایی دریافت این امواج را دارد،این امواج توسط گیاه بازتاب می شود و چشم انسان ت

 . 2گیاهان در طبیعت به رنگ سبز دیده می شود

 NIR (Nearبعد از محدوده مرئی که در طیف مشاهده کردید، محدوده مادون قرمز نزدیک 

InfraRedیده می شود.( د 

 بازتاب امواج الکترومغناطیسی به شدت افزایش یافته است. میزان در این محدوده 

ی کنید ماما از آنجایی که گیاه جز پدیده های مرطوب محسوب می شود بعد از این محدوده مشاهده 

ی مکه چند بخش جذب امواج دیده می شود. این بخش های جذب امواج به سمت جلو افزایش پیدا 

 ند که به دلیل خاصیت امواج الکترومغناطیسی است که نسبت به رطوبت خاصیت جذب باالییک

 نانومتر(. 2۴00و  1900، 1۴00دارند. )

تلف باید از ابزار اما برای ارزیابی رفتار طیفی پدیده ها )مثل گیاهان( یا نسبت بازتابش در باندهای مخ

Spectral Profile  .استفاده کنیم 

                                                 
ه تغییراتی از نظر نوع در پوشش گیاهی ايجاد می شود ، اين الگو تغییراتی را نیز نشان می دهد. بايد بدانید که با توجه ب - 1

بیانگر طول موج و  Xگیاه در يک سري از نقاط کلیدي چه رفتار طیفی را از خود نشان می دهد. بر اساس اين نمودار، محور 

 . بیانگر مقادير بازتابهاي ثبت شده است Yمحور 
 اگر يک گیاه سالم به اندازه کافی کلروفیل داشته باشد، باعث می گردد که گیاه در طبیعت به رنگ سبز ديده شود.  - 2
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ست ایر خود بزرگنمایی کنید و بر روی نقطه ای از تصویر که نشانگر پوشش گیاهی بر روی تصو

 کلیک کنید.

 بدین ترتیب رفتار طیفی ماهواره برای این پدیده نمایش داده می شود.

 .اما مالحظه می کنید که رفتار طیفی ماهواره با رفتار طیفی کتابخانه طیفی متفاوت است

 
 ؟دلیل اين تفاوت چیست

ز آنها اکه اطالعات نقطه طیفی وجود دارد  7در این تصویر ماهواره ای بکار گرفته شده فقط چون 

ر مقایسه با دباند نمایش داده می شود. بنابراین رفتار طیفی  7اخذ می شود، یعنی بازتابها فقط در 

 رفتار کتابخانه طیفی بسیار کلی تر است. 

 .تار این پدیده را از نظر طیفی تفسیر کرداما با این حال به صورت کلی نیز می توان رف

زتاب کنید که در بخش مرئی باند سبز نسبت به قرمز و آبی با در نمودار سمت راست مشاهده می

حدوده مبیشتری را نشان می دهد و در محدوده مادون قرمز نزدیک میزان بازتاب به شدت نسبت به 

 مرئی و قرمز افزایش پیدا کرده است. 

مسفری با توان نتیجه گرفت که رفتار طیفی گیاه به درستی تهیه شده است و تصحیح ات بنابراین می

 دقت مناسبی صورت گرفته است. 
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زینه گبر روی نمودار موجود کلیک راست کنید و  Spectral Library Viewerدر پایان در پنجره 

Remove All Curves د.را انتخاب کنید تا این رفتار کتابخانه طیفی حذف شو 

 
 رفتار طیفي ساير پوشش های سطح زمین:

 بررسي رفتار طیفي خاک:

 گیریم. در گام دوم برای بررسی رفتار طیفی خاک نسبت به رفتار مبنا از کتابخانه طیفی کمک می

 .را وارد کنید Soilکلمه  Spectral Library Viewerدر پنجره  Searchدر کادر بنابراین 

 یک نمونه پیدا شده است. veg_libانه طیفی مشاهده می کنید که در کتابخ

 
 یید.اگر این نمونه را انتخاب نمایید در کادر سمت راست رفتار طیفی خاک را مشاهده می نما

ا نشان می به این نمودار دقت کنید، می بینید که این نمودار نسبت به گیاه نوسانات کمتری ر حال

ویژگی به  ، میزان بازتاب نیز زیادتر شده است. ایندهد. با افزایش میزان طول موج در این پدیده

 خوبی در این نمودار دیده می شود.
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میزان شفافیت را تغییر دهید، می توانید  Transparencyاگر تصویر رویی انتخاب شود و از قسمت 

 بخش تصویر زیری را مشاهده کنید.

 را انتخاب کنید. Seamless mosaickingابزار  Toolboxاز قسمت 

 

 کلیک کنید. add scenesه باز شده بر روی دکمه در پنجر

 
 نام تصاویر انتخاب شده دیده می شود. Scene Nameدر ستون 

باید مقدار حاشیه های تصویر که به رنگ سیاه هستند را انتخاب  Data Ignore valueدر ستون 

 اقدام کنید. Crosshairsکنید. برای تعیین این مقادیر با ابزار 



 کاربرد سنجش از دور در علوم محیطی   |   106

 

تعیین کنید. بدین  Adjustر را بعنوان تصویر مرجع تعیین کنید و بقیه تصاویر را بعنوان یکی از تصاوی

ترتیب هیستوگرام تصویر اصالح و تعدیل می شود. )در صورتی که اختالفی در روشنایی تصاویر 

 وجود داشته باشد، در این صورت سعی می کند اختالفات روشنایی اصالح شود(.

باید مشخص کنید چه تعداد پیکسل از حاشیه ها برای ترکیب  Feathering Distanceدر کادر 

 انتخاب گردد.

 بدین ترتیب می توان میزان بهبود نمایش را برای تصاویر کناری تعیین کنید.

این مقدار به صورت تجربی بدست می آید. اگر این مقدار به خوبی تعیین نشود، حاشیه ها به صورت 

 . خط قابل مشاهده دیده می شود

 
 را فعال کنید. Histogram Matchingگزینه  Color Correctionدر سربرگ 

 این گزینه اختالف کنتراست را به حداقل ممکن می رساند.

 را انتخاب کنید. Overlap Area Onlyدر لیست بهتر است گزینه 

 
رین میزان ابر می توانید ترتیب قرارگیری تصاویر را تعیین کنید. )تصویری که کمت Orderدر قسمت 

 و برف را دارد همیشه باید در باالترین مرتبه قرار گیرد(.
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را انتخاب کنید تا پیکسلهایی که  edge featheringگزینه  Seamline/featheringدر سربرگ 

 در لبه ها هستند ترکیب بر روی آنها اعمال شود. 

 
 این تصویر را تعیین کنید. مسیر ذخیره و نام Output file nameدر قسمت  Exportدر سربرگ 

 کلیک کنید. Finishنهایتاً بر روی دکمه 

 
 بدین ترتیب فرایند موزاییک اجرا می گردد.
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اگر بخواهید برای داده های مرتبط با باندهای حرارتی فرایند موزاییک را اجرا کنید، پیغامی مانند شکل 

 زیر ظاهر می شود.

 
 کلیک کنید. Yesشود، بر روی دکمه این پیغام برای ایجاد هرم دیده می 

 برای بقیه مجموعه داده ها نیز فرایند موزاییک را اجرا کنید.

با یکدیگر  Layer Stackingدر گام آخر نیاز است که مجموعه داده های ایجاد شده را با ابزار 

نشود(. بسازید. )بهتر است باند پانکروماتیک به مجموعه داده اضافه Datasetترکیب کنید. و یک 
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 سومبخش 

 پردازش تصاویر
 

 

 

 

 مرحله پردازش تصاوير ماهواره اي
پس از اینکه در مرحله پیش پردازش خطاهای رادیومتریک و هندسی تصاویر ماهواره لندست برطرف 

 شد، برای استخراج اطالعات از این تصاویر وارد مرحله پردازش می شویم.

 LSTمحاسبه 

ه دمای رویه زمین بر اساس باندهای حرارتی تصاویر ماهواره ای برای محاسب ENVIدر نرم افزار 

 1.ابزار زیر استفاده کرد 2می توان از 

- Emissivity Normalization 

- Emissivity Reference Channel 

است. )این فاکتور بیانگر  Emissivityدر اختیار داشتن  LSTیکی از فاکتورهای مهم برای محاسبه 

ست(. هرچقدر توانایی گسیل مندی یک پدیده بیشتر باشد توانایی جذب انرژی توانایی گسیل مندی ا

متغیر است. در  1تا  0باالتری دارد و متناسب با آن انرژی بیشتری را گسیل کند. میزان این متغیر بین 

 1)میزان این متغیر برای جسم سیاه عدد سطح زمین بیشترین حالت این متغیر برای آب وجود دارد. 

 است(.

 باز کنید. Toolboxاز قسمت را  Emissivity Normalizationابزار 

                                                 
 ارائه نمی دهند.  emissivityاين ابزارها نتايج قابل قبولی را براي محاسبه  - 1
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که در مرحله قبلی تصحیح اتمسفری بر روی آن انجام شد را  باند حرارتی Radianceتصویری 

 بعنوان تصویر ورودی معرفی کنید.

 را انتخاب کنید. Yesگزینه  Output Temperature Imageدر پنجره باز شده در کادر 

تعریف  LSTنام و مسیر ذخیره را برای فایل  Output Temperature File Nameمت در قس

 کنید.

 مشخص کنید. Emissivityمسیر ذخیره و نام برای فایل  Enter Output Filenameدر قسمت 

 )این متغیر عموماً به درستی محاسبه نمی شود(.

 وین نشان می دهد. این ابزار تغییرات درجه حرارت سطح زمین را بر حسب واحد کل
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کلیک  Crosshairsدر لیست ابزارهای موجود بر روی ابزار برای مشاهده مقادیر دمای هر یاخته 

 کنید.

اگر نشانگر موس را بر روی تصویر ماهواره ای حرکت دهید مقادیری که نمایش داده می شود برای 

 ن خواهد بود.تصویر ایجاد شده بیانگر دمای سطح زمین بر اساس واحد درجه کلوی

 
 را انتخاب کنید. Reference Channelبرای ادامه کار این بار ابزار 
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ریشه، گره های بینابینی و گره های انتهایی( تشکیل می شود که به صورت سلسله مراتبی به هم وصل 

 د، طبقه بندی از گره ریشه شروع و به گره های انتهایی )طبقه بندی نهایی( ختم می شود. می شون

می توان با اعمال یک سری شرط های ساده نقشه های مختلف را از  Decision Treeدر الگوریتم 

 تصاویر ماهواره ای استخراج کرد.

محسوب می شود.   Non Parametricاین روش تابعی از ویژگی های آمار تصویر نیست و روشی 

بلکه در این روش به صورت دستی باید حد آستانه ها را تعریف نمود تا بتوان کاربری ها را از نقشه 

 جدا نمود. 

 را باز کنید. New Decision Treeابزار  Toolboxاز قسمت 

 

کالس  2زیر مجموعه آن  در ساختار این ابزار یک کالس باالدست یا فراکالس دیده می شود و در

 تعریف شده است. 

 باید شرطی تعریف شود. 1Nodeدر فراکالس با نام 

 .این شرط به این صورت است که یا صحیح است یا غلط

 .اگر صحیح باشد، یعنی کاربری ما در این محدوده قرار دارد و شرط صدق می کند

 .Yesشرط  قرار می گیرند : یعنی 1اگر یاخته هایی در این شرط قرار گیرند در زیرکالس

قرار می گیرند : یعنی شرط  2اما اگر یاخته هایی از این شرط تبعیت نکنند در واقع در زیر کالس 

NO. 

 .کلیک کنید Node1بر روی  ENVI Decision Treeپس در پنجره 

 باز می شود. Edit Decision Propertiesپنجره 
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 Vegetationنام آن را تعریف کنید، مثالً پوشش گیاهی  Nameدر کادر 

هستند بعنوان  0.25مقادیر یاخته هایی که بیشتر از  NDVIهمانطور که اشاره کردیم، در شاخص 

 مرحله شروع پوشش گیاهی متراکم در نظر گرفته می شود.

 وارد گردد.  Expressionبنابراین باید این شرط در قسمت 

B1 ge 0.25 

 0.25یعنی در این تصویر مقادیر بزرگتر و مساوی 

 کلیک کنید. Okوی دکمه بر ر

 

 تعریف شود. b1در ادامه باید متغیر یا معیار 

 .کلیک کنید {b1}بر روی  باید مقدار این متغیر تعریف شود. Variable/Fileبنابراین در پنجره 

 تصویر شاخص پوشش گیاهی ایجاد شده را انتخاب نمایید.

 
 قرار می گیرند. 1یا کالس  yesالس در ادامه اگر یاخته هایی از این شرط پیروی کنند در ک
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 کلیک کنید. 1بر روی کالس  ENVI Decision Treeپس در پنجره 

 vegetation مثالً نام این کالس را تعریف کنید، Nameدر کادر 

 .نیز رنگ سبز را انتخاب می کنیم Colorدر کادر 

 تعریف شود. 1ارزش این کالس  Class Valueدقت کنید در کادر 

 را بزنید تا این مرحله تایید شود. OK نهایتاً و

 

را  Executeبرای اجرای این شرط، گزینه  Optionاز منوی  ENVI Decision Treeدر پنجره 

 انتخاب نمایید.
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می توان در حافظه موقت ذخیره  Memoryمسیر ذخیره را می توانید تنظیم کنید، یا اینکه با انتخاب 

 کرد.
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پوشش  را نشان می دهد که فقط 0.25مقادیر بیشتر از  فقط یاخته های با تصویری ایجاد می شود که

 هستند.گیاهی 

را برای پوشش  1اگر بر روی یاخته ای از تصویر که پوشش گیاهی است دوبار کلیک کنید، مقدار 

 گیاهی نشان می دهد.

 
 ام دادکه تابعی از این شرط نبودند هم تنظیماتی انج 2در ادامه می توان برای کالس 

 دارند. 0.25یاخته هایی را نشان می دهد که ارزش کمتر  Noیا  2  در واقع کالس

 .همین کالس را نیز می توان دسته بندی کرد

 را انتخاب نمایید. Add Childrenکلیک راست وگزینه  2بدین ترتیب که بر روی کالس 
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 ICA 1 روشهاي
هتری می بمخلوط وجود داشته باشد از این روش نتایج  یاخته هایدر صورتی که در منطقه مطالعاتی 

 توان گرفت و آنومالیها بهتر آشکار می شوند.

 .باز کنید را Forward ICA Rotation New Statsابزار  Transformationاز بخش ابزارهای 

 خروجی این ابزار به صورت یک آماره و یک تصویر خواهد بود. 

 

اگر یک ترکیب رنگی از این نتیجه باز کنید به خوبی می توان آنومالی های موجود در منطقه را مشاهده 

باند اول وجود دارد، اگر ترکیب رنگی را از این باندها اجرا  3کرد. از آنجایی که عمده اطالعات در 

                                                 
1 - Independent Component Analysis 
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نید آنومالی ها دیده می شود ولی اگر از باندهای باالتر استفاده شود بیشتر نویزهای موجود در تصویر ک

 دیده می شود.

ستخراج در طبقه بندی ها برای ا دمی توان به خوبی که عمده اطالعات را دارند 321باندهای  پس

 اطالعات و تهیه نقشه کاربری ها کمک شایانی کنند.

 MNF 1 روشهاي
صاویر بکار ارهایی که تا این قسمت استفاده شد برای تعیین آنومالی ها و تفاوتهای موجود در تابز

 گرفته شدند، اما از این ابزار برای برآورد میزان نویز در هر تصویر استفاده می شود.

 را باز کنید و تصویر را معرفی نمایید. MNF Noise estimate Forwardابزار بنابراین 

 

                                                 
1 - Minimum Noise Fraction 
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 یخ کره، زمین و اتمسفر است. عمده کاربردهای تصاویر سنجنده مودیس در زمینه اقیانوس،

 

کاربردهای باندهای مختلف تصاویر سنجنده مودیس و مشخصات هر کدام از باندها در جدول زیر ارائه 

 شده است.

شماره  کاربرد اصلي

 باند

بازتاب  پهناي باند

 طیفي

نسبت سیگنال به 

 نویز

های ابرها و تعیین محدوده

 هازمین

1 

2 

620-670 

8۴1-87۴ 

8/21 

7/2۴ 

128 

201 

های ابرها و یا شناخت ویژگی

 هازمین

3 

۴ 

5 

6 

7 

۴59-۴79 

5۴5-565 

12۴0-1250 

1628-1652 

2105-2155 

3/35 

0/29 

۴/5 

3/7 

0/1 

2۴3 

228 

7۴ 

275 

110 

 -رنگ اقیانوسها

 بیوژئوشیمیایی -فیتوپالنکتونها

8 

9 

10 

11 

12 

۴05-520 

۴38-۴۴8 

۴83-۴93 

526-536 

5۴6-556 

9/۴۴ 

9/۴1 

1/32 

9/27 

0/21 

880 

838 

802 

75۴ 

750 

M
O

D
IS

اقیانوس
یخ کره
زمین

اتمسفر
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13 

1۴ 

15 

16 

662-672 

673-683 

7۴3-753 

862-877 

5/9 

7/8 

2/10 

2/6 

910 

1087 

586 

516 

تعیین میزان بخار آب موجود 

 در جو

17 

18 

19 

890-920 

931-9۴1 

915-965 

0/10 

6/3 

0/15 

167 

57 

250 

شماره  کاربرد اصلی

 باند

بازتاب  پهنای باند

 طیفی

𝑁𝐸∆𝑇(𝐾) 
 مورد نیاز

تعیین درجه حرارت سطح 

 زمین و ابر

20 

21 

22 

23 

660/3-8۴0/3 

929/3-989/3 

929/3-989/3 

020/۴-080/۴ 

۴5/0 

38/2 

67/0 

79/0 

05/0 

00/2 

07/0 

07/0 

 2۴ تعیین درجه حرارت جو

25 

۴33/۴-۴98/۴ 

۴82/۴-5۴9/۴ 

17/0 

59/0 

25/0 

25/0 

 ۴150 00/6 390/1-360/1 26 مطالعه ابرهای سیروس

 27 تعیین میزان بخار آب

28 

29 

535/6-895/6 

175/7-۴75/7 

۴00/8-700/8 

16/1 

18/2 

58/9 

25/0 

25/0 

25/0 

 25/0 69/3 880/9-580/9 30 زنا

تعیین درجه حرارت ابر و 

 سطح زمین

31 

32 

780/10-280/11 

770/11-270/12 

55/9 

9۴/8 

05/0 

05/0 

 25/0 52/۴ ۴85/13-185/13 33 تعیین ارتفاع نوک ابر
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3۴ 

35 

36 

۴85/13-785/13 

785/13-085/13 

085/1۴-385/1۴ 

76/3 

11/3 

08/2 

25/0 

25/0 

25/0 

 

 زیر استفاده کنید.سایت از  Modisبرای دانلود داده های 

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

 کرد. آماده دریافت در این سایت می توان تصاویر را به دو صورت پردازش نشده و فراورده های

 شیوه دريافت داده های پردازش نشده:

 ید.محدوده مورد نظر خود را انتخاب کن Spatial Searchپس از اینکه سایت باز شد در قسمت 

 1محدوده زمانی مدنظر خود را برای دریافت تصاویر مشخص کنید. Temporal Searchدر قسمت 

گزینه  بر روی Search Optionsرد نظر باید از قسمت در ادامه برای تعیین سنجنده و ماهواره مو

Platforms & Instruments .کلیک کنید 

 در پنجره جدید باز شده باید نوع ماهواره و سنجنده را مشخص کنید.

اهواره مرا انتخاب کنید )البته سنجنده مودیس بر روی  Aquaماهواره  Platforms مثالً در لیست

Terra .)هم موجود است 

 را فعال کنید. Modisسنجنده  Instrumentsلیست در 

 را انتخاب کنید. Modisسنسور  Sensorپس از فعالسازی در قسمت 

 پس از اینکه تنظیمات انجام شد، صفحه را ببندید.

ی تمامی فرآورده های مودیس در این قسمت لیست م Select Datasetدر پایین صفحه در قسمت 

 شود. 

                                                 
 داده هاي سنجنده موديس دوره زمانی روزانه دارد.  - 1
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 (.Radianceما قصد داریم که داده های خام را دانلود کنیم )داده های در ادامه این آموزش 

 اضافه می شود.  Discover Granulesپس از انتخاب نوع داده مدنظر خود در بخش 

 کلیک چپ کنید. Search For Granulesدر ادامه بر روی دکمه 

 در صفحه جدید داده های مرتبط لیست می شود. 

بر داده های مورد نیاز خود را بر اساس تاریخ های یافت شده برای شده، در لیست داده های ظاهر 

 کلیک کنید. Add to cartروی دکمه 

 کلیک کنید. View Items in Cartسپس بر روی 

 بدین ترتیب داده های انتخاب شده در لیست دانلود قرار می گیرد. 

 کلیک کنید. Downloadحال برای دریافت لینک دانلود تصاویر بر روی دکمه 

 دانلود فراورده های آماده سنجنده موديس

 در سایت زیر می توانید لیست تمامی فراورده های مودیس را ببینید.

/http://lpdaac.usgs.gov 
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و از شمال  35اگر از فرآورده های آماده سنجنده مودیس استفاده شود. جهان را از غرب به شرق به 

فریم  5نماید. تصاویر مربوط به کشور ایران در درجه تفکیک می قسمت با ابعاد ده 17به جنوب به 

گیرد. اما داده خام میقرار   :5Vو   H:22گیرند که بیشترین مساحت ایران در فریم یا کاشی قرار می

 به صورت منظم نیستند و اندازه های متفاوتی را شامل می شوند.
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 1فراخوانی داده هاي موديس

ر در پنجره مودیس را از سایت دانلود کردید همانند دیگر تصاویخام سنجنده ی پس از اینکه داده ها

Data Manager  بر روی دکمهOpen .کلیک کنید 

 بر روی فایل تصویر مودیس کلیک چپ کنید.

 پنجره ای مانند شکل زیر باز می شود.

                                                 
باند آن باندهاي حرارتی هستند و بقیه باندها، باندهاي چندطیفی  16باند طیفی برخوردار است که  36سنجنده موديس از  - 1

Multispectral تابی مرئی، مادون قرمز طول موج کوتاه و مادون قرمز میانی تصوير ثبت می کنند.هستند که در محدوده باز 

 متر هستند.  1000متر و  500متر و  250توان تفکیک  3از نظر تفکیک مکانی اين داده ها در 

یه نقشه پوشش گیاهی ي تهمتر دارند. در محدوده قرمز و مادون قرمز قرار دارند. از اين باندها برا 250توان تفکیک  2و  1باند 

 استفاده می شود. 

یار هماهنگ هستند، متر دارند، اين باندها از نظر طول موج با باندهاي چندطیفی لندست بس 500توان تفکیک  7تا  3باندهاي 

 نتیجه می توان که عموماً از اين چند باند موديس براي مدلسازي فیوژن داده هاي موديس و لندست استفاده می شود که در

 از طريق فرايند فیوژن تصاوير روزانه لندست را تهیه کرد. 

 متر دارند 1000باندهاي حرارتی هستند که توان تفکیک  32و  31باندهاي 

 از نظر توان تفکیک زمانی روزانه هستند. 
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 در این صفحه باید نوع سنسور و سنجنده را انتخاب کنید.

 کلیک کنید. Open File Asبر روی دکمه 

)فرمت داده های مودیس  را انتخاب کرده و سنجنده مودیس را انتخاب کنید. 1EOSدر لیست گزینه 

 ارائه می شود، که کل داده به صورت زیرداده هایی ارائه می شود(. hdfبه صورت 

 
ط یک ه فقرا انتخاب کنید، داده های خام در اختیار شما قرار می گیرد ک MOD021اگر فراورده 

ه می سری تصحیحات رادیومتریکی بر روی آنها اجرا شده و تابش و بازتاب و گسیلمندی را ارائ

 دهند. 

 Dataگروه داده در پنجره  3پس از اینکه داده های مودیس فراخوانی شد، تمامی داده ها در 

Manager .دیده می شود 

                                                 
1 - Earth Observation System 
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 میزان گسیلمندی را نشان می دهد. 36تا  20باندهای 

 میزان تابش را محاسبه کرده اند. 26تا  1ندهای با
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 را نیز ارائه داده اند.  1میزان بازتاب 26تا  1همچنین باندهای 

عرض  وهم ارائه شده که مختصات طول  Latitudeو  Longitudeعالوه بر این دو فایل با نامهای 

 جغرافیایی یاخته ها را در بر می گیرد.

 تصحیح هندسی داده هاي موديس
 .ر گام نخست برای استفاده از داده های مودیس باید تصحیح هندسی بر روی آن اجرا گرددد

 را باز کنید. Georeferenceابزار  Toolboxبنابراین در قسمت  

 .در این قسمت تمامی ابزارهای زمین مرجع برای تصاویر و سنجنده های مختلف لیست می شود

 

ت به صور Latitudeو  Longitudeستفاده از دو فایل و ا Georeference MODISبوسیله ابزار 

 خودکار می توانید تصویر خود را تصحیح هندسی کنید.

 را باز کنید. Georeference MODISابزار 

                                                 
 را نشان نمی دهند. Surface Reflectanceمی باشد و میزان  TOA Reflectanceدقت کنید که اين بازتاب بیانگر  - 1
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 را تصحیح هندسی کنیم. 7تا  3مثالً در این تمرین قصد داریم باندهای بازتابی 

 ب کنید.را انتخا Refelectanceبنابراین در لیست مجموعه داده 

 
تا  3باندهای  Shiftکلیک کنید و با نگه داشتن دکمه  Spectral Subsetبرای انتخاب باند بر روی 

 را انتخاب نمایید. 7
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 در گام بعدی باید سیستم مختصات را انتخاب کنید. 

را انتخاب نکنید. از لیست باز  UTMچون ابعاد این تصاویر بسیار بزرگ است بنابراین بهتر است 

 را انتخاب کنید. Geographicده سیستم ش
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