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 خالصه

مطالعات  در وسیعیکاربردهای  وده وبجدید  نسبتا هاییکی از فناوری ای دور است کهدانش مطالعه عوارض سطح زمین از فاصله دورسنجی

بارش، رطوبت  مطالعات مربوط بهورسنجی در های کاربردی دقابلیتتوان به از جمله میهای سطحی از جمله هیدرولوژی دارد. پدیدهمربوط به 

ار های تاثیر گذادر است متغیردورسنجی ق. اشاره کرد های رودخانههاخاک، آبهای زیرزمینی، تبخیر و تعریق، برف و یخ، آبهای سطحی و حوضه

یاز وان بوده ونج ایران،  ، به خصوص درهیدرولوژی از لحاظ کاربرد در دورسنجی حیطه هیدرولوژی را در سطحی وسیع به نقشه در آورد. علم در 

به تواند میرسنجی ه تکنولوژی دوکه از این مطالعه بیانگر آن است ارزیابی کلی صورت گرفتشود. به  مطالعات بیشتری در این زمینه احساس می

 ماید. نزمینه ایفا  دانش فنی در اینو توسعه مشکالت موجود در مدیریت منابع آب به سزایی در رفع  نقش سریع و ارزان اری زعنوان اب

 

  .های ابرطیفی، داده ASTERهای داده ،های لندستدادهدورسنجی، هیدرولوژی، کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه  .1
 

 کسب نموده و از آن پدیده ای رااطالعات ارزنده دتواناز فاصله دور میو دانشی است که بدون تماس فیزیکی با یك شیء یا پدیده زمینی  1دورسنجی

نوع سنگ،  عوارضی نظیر ای در تشخیصوارهماه یهامطالعه و پردازش داده. دنهای مفیدی را استخراج کدر مرحله بعد با تجزیه و تحلیل آنها، داده

. دهدقرار می  کاربران غیره امکانات زیادی را در اختیار  و ها، مطالعات هیدرولوژینآلتراسیوهای نفوذی، توده ،حلقوی و یخطساختارهای  کنتاکتها،

ها و تصاویر در مدت زمان کم یا به تکرار داده ،ایرده و فرا منطقهمیدان دید گستی نظیر ای می توان به مواردهای ماهوارهاز نکات مثبت استفاده از داده

ای، توانایی بارز سازی و فراهم نمودن های ماهواره، چند باندی بودن دادهاز نواحی معین با فاصله زمانی مشخص تصاویرتکراری  پوششبیان دیگر 

تلفیق های آلتراسیون و تعیین موقعیت قرار گیری و مسیر یابی، توانایی قعیت زونتصاویر رنگی جهت انجام مهمترین کارهای صحرایی از قبیل تعیین مو

امکان  و ،ها و روز آمد نمودن آنهاتسهیل تهیه نقشهو  های موضوعی مورد نیاز کاربران خاصتهیه نقشه، (GIS)دورسنجی و سیستم اطالعات جغرافیایی 

ای  موجب صرفه جویی در زمان، هزینه و نیروی های ماهواره. لذا روشن است که استفاده از دادهاشاره کرد نقشه برداری زمین ساختاری و سنگ شناسی

یافته است.  سطحیهای مختلف منابع بیشتر کاربرد چشمگیری در  بررسیکیفیت ای به خاطر دسترسی آسان و دقت و های ماهوارهشود. دادهانسانی می

 2 و1]سازد مقدماتی یك محدوده وسیع را با دقت و سرعت باال و هزینه کم میسر میمطالعه رسنجی امکان های دوتکنیكبطور کلی می توان گفت که 

 [.4و  3و 

هایی که توسط سنجنده با کمك داده  تجزیه و تحلیل کننده .باشدها میدادهو تجزیه و تحلیل ها ، اخذ دادهاساسیشامل دو فرآیند  دورسنجی

های دیگر الیه سپس این اطالعات با .می نماید وط به نوع، میزان، موقعیت و شرایط منابع مختلف زمین را استخراجآوری شده اطالعات مرب جمع

انعکاس مواد سطحی اساس کار مطالعات دورسنجی  .[1] شودکاربران آماده می استفادهو برای شده ادغام  اطالعات در یك سیستم اطالعات جغرافیایی

دهنده کاهش انعکاس طیفی های آب، نمودار انعکاس طیفی آب نشانپهنهف انعکاسی مخصوص به خود را دارد. در مورد باشد که هر ماده طیمی

                                                                                                                                                    
1 Remote sensing 
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(. بنابراین انعکاس طیفی آبهای عمیق و روشن در طول موج مادون قرمز عمالً صفر است. انعکاس 1الکترومغناطیس با افزایش طول موج است )شکل 

ها نشان دهنده تمرکز مواد محلول و معلق آلی و غیرآلی و عمق آب قرار دارد؛ بنابراین شدت و توزیع انعکاس از آبطیفی آب تحت تاثیر وجود و 

 .[5] ماهیت مواد محلول و معلق و همچنین عمق آب است

ورت ص  یا اینکه به دارد،شوند که مقدار جذب کامالً بستگی به طول موج امواج الکترومغناطیس در داخل آب یا کامالً به وسیله آب جذب می

ت وان یمبط ور کل ی  ش ود.گردند. و یا به وسیله مواد معلق انعکاس داده شوند که به آن انعک اس حجم ی گفت ه میانتخابی جذب مواد معلق و محلول می

 گفت که انعکاس از سطح آب بسیار کمتر از میزان انعکاس از سطح خشکی است. 

 

 
 [.6آب ] ی خاک، گیاه وهای طیفی انعکاسپروفیل -1شکل 

 
وز رت هیدرولوژی باشد. هم اطالعاعلم هیدرولوژی دربرگیرنده نظارت و کنترل و رفتارنگاری، ارزیابی و پیش بینی کمیت و کیفیت آب می

نابع آب دیریت موثر ممبرای   ،گیرند. تصمیم گیرندگان از اطالعات خروجیجمع آوری شده و مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می ،و هم تاریخی

لی، ت سیل، خشکساهای کشاورزی، عرضه منابع آب مازاد، تولید نیرو و اهداف تفریحی، و همچنین برای کاهش خطراجهت استفاده در آبیاری زمین

سترسی به دین فرآیند، انجام کنند. یك پیش نیاز بسیار پر اهمیت برای امنابع آب استفاده می وابسته بهآلودگی مرتبط با منابع آب، و سایر خطرات 

کردند. با این وجود، به دلیل اینکه این های معمول اکتفا میهای دادهها به شبکهباشد. تا سه دهه قبل هیدرولوژیستاطالعات دقیق و قابل اعتماد می

 [.7ته است ]مانی ناکافی داشتند، دورسنجی کاربردهای وسیعی در جهت رفع نواقص آنها داشزها پوشش سطحی و داده

ق، برف یتبخیر و تعر هایی از هیدرولوژی که دورسنجی کاربرد بیشتری در آنها دارد شامل مطالعه بارش، رطوبت خاک، آبهای زیرزمینی،زمینه

 هایدلیل جنبهر مطالعات هیدرولوژی در سالهای اخیر به باشد. افزایش اهمیت دورسنجی دها میهای رودخانههای حوضهو یخ، آبهای سطحی و ویژگی

از زمین  سطح وسیعیمکانی در  و ارزیابی اطالعاتگیری ای، دورسنجی قادر به اندازههای نقطهمنحصر به فرد دورسنجی است. اول اینکه بر خالف داده

حدوده صورت مکرر برای یك م توانند بهدر مدت زمانی طوالنی می (هاهای اخذ شده از ماهوارهبه ویژه داده ) هاداده ،در دورسنجی همچنین .است

ستفاده اجهیزات مورد های مربوط به هیدرولوژی که نیازمند مکان یابی تدر مراحل ابتدایی پروژه، ای از کاربردها. به عنوان نمونهخاص اخذ شوند

های یك حوضه ضروری ز ویژگیهایی مناسب برای تجهیزات، درک صحیحی ابسیار سودمند خواهد بود. برای انتخاب مکان دور سنجیاست،کاربرد 

هایی مناسب برای ها شاید تنها با استفاده از دورسنجی بتوان مکانشود. برای مناطق یخچالی واقع در کوهستاناست که با کاربرد دورسنجی میسر می

 [.7استقرار تجهیزات برگزید چراکه دسترسی مستقیم به اینگونه مناطق معموال امکان پذیر نیست ]

 امری ضروری نابع آبی از اجزای اصلی یك چرخه هیدرولوژیکی است که علم به تغییر پذیری مکانی و زمانی آن برای مدیریت مبارش یک

 .برندهای طول موجی مرئی و مادون قرمز بهره میاند که از محدودههای زیادی برای تعیین زمان و مکان بارندگی در مدار زمین  تعبیه شدهاست. ماهواره

 [.7] ش موثر باشد تواند در مطالعات مربوط به باریهای اخذ شده توسط آنها مده از دادهاستفا
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 توان از دورسنجی بهره گرفت. در تکنولوژی دورسنجی برای سنجش رطوبت خاک ازدر مطالعات مربوط به رطوبت خاک نیز می

های مرئی و شود. مهمترین مشکل در محدودهکروویو و گاما استفاده میدون قرمز حرارتی، مایهای طول موجی مرئی، مادون قرمز نزدیك، مامحدوده

ت اما به طوبت خاک اسالعه رمادون قرمز نزدیك و حرارتی تداخل امواج با پوشش ابر است. از این نظر مایکروویو مناسبترین محدوده طیفی برای مط

ن زمینه زیادی در ای های مایکروویو بسیار پیچیده است و نیاز به تحقیقاتهدلیل بافت متغییر خاک، زبری سطح خاک و وجود پوشش گیاهی تفسیرداد

 [. 8و  7وجود دارد ]

 افمرحله اکتش بتدایی وای نیز دورسنجی کاربردهایی دارد. دورسنجی یك روش بسیار مقرون به صرفه در مطالعات نیرزمیز یآبهادر زمینه 

گیرد، تشخیص مستقیم می های آبهای زیرزمینی قشری از الیه های غیر اشباع قرارر بخش باالیی سفرهشود. به دلیل اینکه دآبهای زیرزمینی محسوب می

های آبهای فرهستوان پی به وجود این ذخائر با استفاده از دورسنجی امکان پذیر نیست. با این وجود با شناسایی و تجزیه و تحلیل ساختارهای سطحی می

باشد. ساختارهای زمین های گیاهان، ساختارهای خطی و منحنی میسطحی شامل توپوگرافی، مورفولوژی، ویژگیزیرزمینی برد. ساختارهای مهم 

های آبهای زیرزمینی توانند مرتبط با سفرهها میها و به خصوص محل های تقاطع خطوارهها و چین خوردگیهل، درزه و شکافشناسی از قبیل گسل

 [.7باشند ]

از مفاهیم بسیار پرکاربرد در بحث مربوط به مدیریت منابع آب است که برای تخمین و مدل کردن آن برای مناطق  یکی 1تبخیر و تعریق 

باشد. عوامل تاثیر گذار در تبخیر شامل میزان تابش های اصلی چرخه آب پدیده تبخیر میتوان از دورسنجی استفاده کرد. یکی از حالتمختلف می

های سطحی است. تخمین میزان تبخیر معیار مهمی در ان باد، میزان رطوبت هوا، رطوبت خاک، دمای خاک و ویژگیآفتاب، دمای هوا، سرعت جری

متغیرهای باشد. برای تخمین میزان تبخیر توسط دورسنجی، برنامه ریزی برای آبیاری، تخمین سرعت کاهش ذخایر آب و مطالعات هواشناسی می

میزان از طریق تعیین میزان پوشش ابر، میزان تشعشعات رسیده از خورشید بطوریکه شوند. کنیك تخمین زده میتوسط این ت تاثیرگذار در این پدیده

های حرارتی  تصاویر درجه حرارت سطح زمین نیز با استفاده از محدوده و  ،رطوبت خاک از طریق کاربرد سنجش از دور در محدوده مایکروویو

 [.8و  7( قابل تخمین است ]ASTERهای داده 14تا  10و باندهای  7لندست های هداد 6دورسنجی )به عنوان مثال باند 

اری عی برای آبیاص منابتخمین میزان روانآب حاصل از ذوب برف برای اهداف مختلفی نظیر تامین آب، کنترل سیالب، تولید انرژی و اختص

سطح  ی برای تعیینهای طیفی گاما، مرئی و مادون قرمز نزدیك و حرارتدهبسیار حائز اهمیت است. مطالعات دورسنجی در ارتباط با برف در محدو

ست. تصاویر اپذیر  پوشش برف، نرخ ذوب برف )از طریق تعیین میزان کاهش سطح پوشش برف با استفاده از تصاویر روزانه یا هفتگی ( انجام

NOAA-AVHRR [ 8و  7بیشترین کاربرد را در این زمینه دارند.] 
، SARهای مختلف )نظیر لندست، شود. با استفاده از تصاویر  سنجندهبهای سطحی نیز دورسنجی یك ابزار پر کاربرد محسوب میدر زمینه آ

SPOT سطحی مشخص  توان میزان خشك شدگی آبهای سطحی را بررسی و تاثیرات آن را بر محصوالت کشاورزی، خاک، و منابع آبهایو غیره( می

انجام شده در خصوص  یك سری از مطالعات بعد در بخش [.7ه برای پیشگیری  از کاهش منابع آب برنامه ریزی کرد ]کرد. هدف اصلی این است ک

وان به عنهمچنین  گیرد.رسی قرار میمورد بردر زمینه هیدرولوژی و مدیریت منابع آب های مختلف کاربرد تصاویر دورسنجی اخذ شده توسط سنجنده

ش مختلف انجام رو 4ب و خشکی و تعیین بسترهای قدیمی رودخانه ارس )بخش شمال شرقی سد میل مغان( توسط مطالعه موردی، تفکیك مرز آ

 گیرد.می
 

 

 یدرولوژیدر ه یمختلف دورسنج یکاربردها  .2
 

های مختلف بررسی دوره تایلند با 2های آبهای زیرزمینی در منطقه تابوآی( روشی برای پیش بینی تغییرات سطح سفره2005سایکاوالرد و همکاران )

ارتباط بین تغییرات سطح آبهای زیرزمینی در فصول خشك سال و سن گیاه برنج  مقالهبا استفاده از تصاویر لندست ارائه دادند. در این  3رویش گیاهان

بدست آمده است. در این راستا برای  میزان سبز ی یا نارسی گیاهاناز تغییرات سطح آبهای زیرزمینی در ارتباط با  یمورد بررسی قرار گرفته و مدل

است. تصاویر شاخص  استفاده شده  5های لندست استخراج شده از داده 4(NDVIکالس بندی تصویر شاخص گیاهی ) ارزیابی سن گیاه از روش

ح آبهای زیرزمینی مورد استفاده قرار با سط NDVIبرای بررسی ارتباط بین  1999تا  1998منطقه که زیر کاشت برنج قرار داشتند، از  52گیاهی مربوط به 

                                                                                                                                                    
1 Evapotranspiration  
2 Thabua 
3 Crop-growth stages 
4 Normalized difference vegetation index 
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. همچنین همبستگی باالیی بین (2)شکل  ( بودR=0.73اند. مشاهدات بدست آمده حاکی از همبستگی باالی بین سن گیاه برنج و شاخص گیاهی )گرفته

NDVI های لندست و استخراج تصاویر ا استفاده از دادهشود که بهای آبهای زیرزمینی مشاهده گردید. از این مطالعه ساده چنین استنتاج میو سطح سفره

NDVI [10و  9شناسایی کرد ] سال تون نواحی مستعد برای کاهش بیش از حد سطح آبهای زیرزمینی را در فصول خشكمی (1)از طریق رابطه  از آنها.  

(1) 

 
 

 
 [.10] 5دست های لناستخراج شده از داده NDVI همبستگی بین سن گیاه برنج و شاخص -2شکل 

 

 

( با استفاده از تصاویر لندست و 1382تا  1369ساله ) 13( تغییرات مورفولوژیکی رودخانه کاررون را در یك دوره 1386ارشد و همکاران )

IRS-LISS-III مادون قرمز  [. در این مطالعه از روشهای مختلفی جهت تفکیك خط ساحلی رودخانه استفاده شده است.11اند ]مورد مطالعه قرار داده

( اما  قسمت اعظم آنها توسط گیاهان و خاک 1شوند )شکل باشد. چراکه این امواج توسط آب جذب میمناسبترین  محدوده طیفی برای این هدف می

ز  نی 7های لندست داده 7و  5شود که در تصاویر دورسنجی مربوط به محدوده طیفی مادون قرمز )که باندهای کند. این عامل باعث میانعکاس پیدا می

ارائه  2( که توسط رابطه WI) 1مرز واضحی بین مناطق آبدار و بدون آب در سطح زمین پدید آید. از شاخص آبدر این محدوده طیفی قرار دارند( 

 7های لندست شناسایی کرد. تصویر شاخص آب استخراج شده از دادهبا دقت باالیی توان مناطق پوشش داده شده توسط آب را شده است نیز می

 الف نشان داده شده است.-3رودخانه ارس )منطقه شمال شرقی سد میل مغان(  در شکل 

 

(2)  

شود. ساز و کار ( روش دیگری است که برای بارز سازی مرز آب و خشکی به کار برده میPCA) 2های اصلیکاربرد روش آنالیز مولفه 

اند. با قرار دادن یك چندطیفی احتماال به صورتی هماهنگ بین باندهای مختلف توزیع شدهاطالعات هر تصویر که به این صورت است  PCAروش 

که در طول  ساختارهایی .کرد تفکیكبی خوتوان برا می سطحیهای پدیده ،آنبرروی  هاو تصویر سازی دادها با همبستگی زیاد ههمحوردر طول داد

د. این عملیات که بر اساس اصول وکتوری است، نقابل جداسازی باش ،عمود بر محور قبلیدیگری  در طول محوراحتماال اند، اولین محور مجزا نشده

یا اولین باند تصویر  اولین مولفه اصلیتوزیع اطالعات بیشتر به طریقی است که  ،PCAانجام بعد از . ]12[ شودنامیده می PCAتحلیل مولفه اصلی یا 

های تصویر از روی بردارهای ویژه محاسبه مولفه یابد.محتوای اطالعات در باندهای تبدیل شده بعدی کاهش می و داشتهحداکثر اطالعات را  تبدیل یافته

ارزش عددی  .اندشدهدهد که در ایجاد اولین تصویر مولفه اصلی از تصویر خام استفاده ، ضرایب یا بارهایی بدست می1شوند. مقادیر ویژه مولفه می

 شوند:های بردارهای ویژه با استفاده از رابطه زیر محاسبه میاستفاده از مقادیر ارزشهای عددی در تصاویر اولیه و مولفهتصویر مولفه اصلی با 

(3) 

 
 ام، iام درباند  kمقدار عنصر بدست آمده از بردار ویژه مولفه   k,ia ،امین مولفه اصلی kبرای ارزش عددی پیکسل مورد نظر kPC که در آن

iDN ددی باند ارزش عi ،و   ام برای پیکسل مورد نظرn   تعداد باندهایPCA تصویر مربوط به مولفه اصلی سوم حاصل از اعمال  باشد.موجود می

                                                                                                                                                    
1 Water index 
2 Principal component analysis 
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PCA ب نشان داده شده است. در این تصویر پهنه آب رودخانه و بسترهای قدیمی آن به خوبی -3رودخانه ارس در شکل  7های لندست بر روی داده

 نمایان است.
 4بر روی باند  RASTEهای و در مورد داده 5بر روی باند ، 7لندست  های در مورد داده نیز )که 1همچنین اجرای فیلتر های بارز سازی لبه 

هدف به کار توانند برای این [ می13] 4و جهتی 3، الپالسین 2تواند مرز آب و خاک را به نحو مناسبی تعیین نماید. فیلترهای باالگذر شود( میاعمال می

د -3ج و -3های رودخانه ارس به ترتیب در شکل  ASTERهای گرفته شوند. تصاویر مربوط به اجرای فیلترهای باالگذر و الپالسین بر روی داده

 اند.نمایش داده شده

 

()الف

 

 )ب(

 
()ج

 

 )د(

 
های اصلی، تصویر ی سوم بعد از اعمال روش آنالیز مولفه(، تصویر مولفه اصلWIترتیب: تصویر مربوط به شاخص آب ) الف تا د  به -3شکل 

 حاصل از اعمال فیلتر باالگذر، و فیلتر الپالسین.

 

                                                                                                                                                    
1 Edge enhancement filter 
2 High pass filter 
3 Laplacian filter 
4 Directional filter 
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های را در تشخیص نواحی آبدار با سطح پوشش کوچك که در محل ASTERهای تاثیر کاربرد داده [14] (2010سیوانپیالی و مینلر )

انجام شده است که در این منطقه  2در وایومینگ 1ارزیابی قرار دادند. این مطالعه در حوضه رودخانه پودرکنند، مورد استخراج گاز طبیعی تجمع پیدا می

مشکالت اکولوژیکی و زیست محیطی زیادی را پدید آورده است؛ چراکه عناصر سمی انحالل یافته در آنها   های آب،ها و کانالتخلیه این آبها به تاالب

رغم اینکه دارای ها علیهای لندست نیز استفاده شده است. این دادهشود. در این مطالعه برای بررسی آبهای تجمع یافته از دادهوارد منابع آبی منطقه می

متر(  30نامناسبی )  3روز است( هستند، قدرت تفکیك مکانی 16دوره تکرار تصویر برداری مناسبی )فاصله اخذ مجدد یك تصویر از یك منطقه خاص 

های ها میسر نباشد. از طرف دیگر قدرت تفکیك طیفی دادهشود که امکان بررسی سطوح آبی کوچك توسط این نوع دادهن امر باعث میدارند و ای

ASTER متر بوده و در نتیجه قادر به مطالعه ساختارهای سطحی  15ده طیفی مرئی و مادون قرمز نزدیك( و)باندهای اول تا سوم مربوط به محد

های است که داده آننتایج نشانگر  ، اینکند. عالوه بر های لندست است. نتایج این مطالعه این موضوع را تائید مییسه با دادهکوچکتری در مقا

ASTER های لندست در تشخیص آبهای روشن و سبز رنگ داشته ولی در تشخیص آبهای گل آلود مزیت خاصی دقت بسیار باالتری نسبت به داده

 ندارند. نسبت به این تصاویر

کنترل  ر ستفاده کرده است.معلق در آب در دهانه رودخانه بهمنشی رسوبات پایش مدل توسعهبرای   ASTERهای ( از داده1387مریدنژاد )

این روش برای  بردامکان پذیر است اما این کار هزینه بر و وقت گیر بوده و همچنین کار های برداشت شدهکیفیت آب با استفاده از آنالیز شیمیایی نمونه

های ادهدا استفده از به شرطی که بعلق در آب، باشد. کاربرد تکنیك دورسنجی برای تعیین ترکیب شیمیایی مواد مپذیر نمیامکانعمال یك منطقه وسیع 

 [.15میدانی اعتبار سنجی شود، نواقص موجود را برطرف کرده و از نظر هزینه و زمان بسیار مقرون به صرفه است ]

کاربردهای است که  دهیباال فراهم گرد اریبس یفیبا رزولوشن ط ییهاداده ،یدورسنج ریتصاو هیته یدر سنسورها یکیتکنولوژ یهاشرفتیبا پ

ه شوند، اخیرا مسیر تحقیقات را در علم دور سنجی بهای ابر طیفی نامیده میها که دادهاین دادههای سطحی دارند. بسیار موثرتری در مطالعات پدیده

مرئی تا ناحیه مادون  طیف الکترومغناطیس متغیر از ناحیه برداری از بخش پراکندههای ابرطیفی برای نمونهسنجنده[. 16] اندسمت خود منحرف کرده

شود که کار کیل ای از مواد سطحی تششود که طیف انعکاسی پیوستهاین ویژگی سبب میاند. ها باند کم عرض توسعه یافتهقرمز نزدیك و میانی در صد

های چند طیفی از قابلیت بیشتری در مطالعات مختلف ها در مقایسه با دادهبنابراین این داده [.18و  17بخشد ]شناسایی مواد و تمایز بین آنها را سهولت می

شود رشد اعث افت کیفیت آب میاز جمله بخش هیدرولوژی برخوردارند. از جمله این کاربردها در تعیین کیفیت آب است. یکی از عواملی که ب

ای که بر روی تصاویر [. در مطالعه19]جلبك دار را شناسایی کرد  توان آبهایهای ابر طیفی به راحتی میها در داخل آن است. با استفاده از دادهجلبك

، مواد جامد معلق aهای فراوانی کلروفیل نوع نقشهانجام شده است،  5واقع در ایالت مریلند 4مربوط به دهانه رودخانه پاتوخنت  AISA Eagleابرطیفی 

 به خوبی های مختلف دهانه رودخانهها ناهمگونی کیفیت آب را در قسمتدر آب و مواد آلی رنگی محلول در آب استخراج گردیده است که این نقشه

 [.20دهند ]نشان می

های ابرطیفی های مختلف است که از داده(در بخشET) 6یر و تعریقهمان طورکه گفته شد، یکی از کاربردهای دورسنجی برآورد میزان تبخ

اند. از نظر متمرکز شدهاز روی آن  ETتخمین  و سپس( EF) 7روی تخمین کسری تبخیری برمطالعات برخی از توان استفاده کرد. نیز برای این منظور می

توسط  EFباشد. طریقه استخراج باشد( به کل گرمای انتقال یافته از سطح میمی)که مختص فرآیند تبخیر  8عبارتست از نسبت گرمای پنهان EFمفهومی 

به ترتیب ماکزیمم و مینیمم  و  [. در این رابطه 22و  21است ] 4بصورت رابطه ( SEBI-S) 9شاخص توازن ائرژی سطح ساده سازی شده مدل

اشند که به ترتیب مربوط به مناطق خشك با کمترین، و مناطق مرطوب با بیشترین انتقال گرما به صورت بحرارت سطحی در شرایط انعکاس برابر می

نیز دمای  هایی از تصاویر دورسنجی بدست آورد. توان با روشباشند. هر یك از این پارامترها را میمیپنهان )که مختص فرآیند تبخیر است( 

شود که در استفاده می 5از رابطه  EFاز  ETبرای استخراج های مختلف قابل استخراج است. از تصاویر حرارتی سنجندهرادیومتریك سطحی است که 

 .آوردو لندست بدست  ASTER هایداده توان ازآن را میاست که  10تشعشع خالص روزانه گرمای نهان تبخیر آب و  این رابطه 

                                                                                                                                                    
1 Powder river basin 
2 Wyoming 
3 Spatial resolution 
4 Patuxent river 
5 Maryland state 
6 Evapotranspiration 
7 Evaporative fraction 
8 Latent heat flux 
9 Simplified surface energy balance index 
1 0 Daily net radiation 
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(4) 

 
(5) 

 

 

 یریگ جهیبحث و نت  .3
 

عه بررسی در این مطال هایی که بیشتردر این مطالعه یك بررسی کلی در زمینه کاربرد تکنیك دورسنجی در مطالعات مربوط به آب انجام گردید. داده

توان نقش چشمگیر ق مختلف میهای ابرطیفی است. با تکیه بر مطالعات قبلی و نتایج حاصل از آنها در مناطو داده ASTERگردید شامل لندست، 

دارند مشاهده  نه سر و کارین زمیدورسنجی را در مطالعات مربوط به هیدرولوژی چه در مواردی که  مستقیم و چه در مواردی که به طور غیر مستقیم با ا

ت تهیه ش وسیعی که دارند و همچنین سهوله سطح پوشهای دورسنجی با توجمطالعات آب، داده های مربوط بهکرد. از لحاظ قابلیت کاربرد در پروژه

های انبوهی را در مدت زمان کم و با دقت تواند دادهآورند. به عبارت دیگر دورسنجی تنها روشی است که میها را به طور چشمگیر پایین میآنها هزینه

ی اخذ و آنالیز ر هزینه باالباشد که عالوه بوسیع از آب می قابل قبول تهیه نماید. به عنوان مثال مطالعات ارزیابی کیفیت آب نیازمند نمونه برداری

یین مرز بین دورسنجی، تع ها، زمان زیادی نیز مورد نیاز است که استفاده از دورسنجی باعث رفع این مشکالت خواهد شد. نمونه دیگر از کاربردنمونه

تلف تعیین های اصلی و اعمال فیلترهای مخهای مختلف نظیر آنالیز مولفهروش توان باها را نیز میآب و خشکی است. همچنین مسیرهای قدیمی رودخانه

 زسازی شد. ی آن نیز بارها بر روی قسمتی از رودخانه ارس مسیر فعلی این رودخانه به طور واضح تفکیك شده و مسیرهای قدیمکرد. با اجرای این روش

ساس ین زمینه احاشتری در بیهنوز در مراحل اولیه خود بوده و نیاز به مطالعات استفاده از دورسنجی در مطالعات مربوط به آب در ایران 

برای  آینده روشنی شود. بخصوص که ایران در سالهای اخیر به یك کشور صاحب نام در زمینه تولید تکنولوژی دورسنجی و ماهواره تبدیل شده ومی

 سازی این تکنیك متصور است.بومی
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