
 گسارش برگساری نشست علمی در زمینه تکنیک سنجص از دور

آشنایی با تکنیک  "تا تالش َا ي پیگیریُای تعمل آمذٌ از سًی دتیر خاوٍ کمیتٍ تحقیقات ، وطست علمی تا عىًان 

در محل ساانه  تا حضًر مذرس داوطگاٌ اراک سرکار خاوم دکتر مقذسی  "سنجش از دور با تاکید بر منابع آب 

جلسات ضرکت سُامی آب مىطقٍ ای مرکسی ترگسار گردیذ. در ایه وطست کٍ تا استقثال خًب َمکاران ي در فضاایی  

 سىجص از دير پرداختىذ. کامال علمی ترگسار گردیذ ، سرکار خاوم دکتر مقذسی اتتذا تٍ تیان مفاَیم مقذماتی از تحث

  

علم ي َىر گردآيری اطالعات از سطح زمیه تذين َرگًوٍ تماس فیسیکای   RS ، سپس ایطان تا تیان مقذمات افسيدوذ 

ایطان سپس مسایای سىجص از دير را ترضمردوذ ي افسيدوذ ایه ريش جایگسیه  تا پذیذٌ َای سطح زمیه وامیذٌ میطًد.

مع آيری اطالعات ريضُای پرَسیىٍ جمع آيری اطالعات میذاوی میثاضذ.َمچىیه از دیگر مسایای ایه ريش میتًان از ج

از مىاطق غیرقاتل دسترس ي خطرواک ، حذاقل ضذن خطای اوساوی ، یکپارچاٍ ي يسایع تاًدن ، تىاًف طیفای ، تُیاٍ       

پًضص َای تکراری ي ارزان تًدن در مقایسٍ تا سایر ريضُای گردايری اطالعات واا  تارد. يی گفات سیساتم َاای      

 دير غیر فعال تقسیم میطًوذ . تخص سىجص از دير فعال ي سىجص از 2سىجص از دير تٍ 

  



در ادامٍ ایطان گفتىذ کٍ تاثیر امًاج تر گیاَان ، آب ي اضیای مختلف متفايت است.مثال کلريفیل مًجًد در گیاٌ ساثة  

تازتاتص وًر سثس ي اوعکاس طًل مًج کًتاٌ آتی تیطتر سسة میطًد آب تٍ صًرت آتی یا سثس دیذٌ ضًد. در ادامٍ آقای 

 از داوطجًیان ي محققیه داوطگاٌ اراک تٍ تیان وحًٌ تُیٍ ي داولًد تصايیر ماًَارٌ ای پرداختىذ. مُىذس رضایی

  

ایطان تا معرفی ماًَارٌ َای مًدیس ي نىذست وحًٌ استفادٌ از تصايیر ماًَارٌ ای آوُا را ویس تیان ومًدوذ.ایطان سپس  

در پایان جلسٍ حضار تاٍ مطار     پرداختىذ. ENVIتٍ تیان آمًزضُای مقذماتی از ور  افسار پردازش تصايیر ماًَارٌ ای 

پرداختىذ کٍ اساتیذ حاضر در جلسٍ تٍ ایاه پرسطاُای مطار  ضاذٌ      RSکردن پرسص َایی در زمیىٍ مفًُ  ي کارترد 

 پاسخ گفتىذ.


