اﻣﺮوزه ﻣﺎھﻮاره ھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ و در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻣﺪار اطﺮاف زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ھﺮﮐﺪام از
اﯾﻦ ﻣﺎھﻮاره ھﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺠﻨﺪه ﺑﻮده و وظﯿﻔﮫ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ از آن ھﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ
ھﺴﺘﻨﺪ و اﻏﻠﺐ در طﻮل ﻣﻮج ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺣﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺶ ﭘﺮدازش ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،آﻣﺎده
ﭘﺮدازش ھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﮔﺴﺘﺮده ای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻧﺮم
اﻓﺰار  ENVIﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ  Exelis Visual Information Solutionsاﺳﺖ .ﭘﺮدازش ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎھﻮاره ای در زﻣﯿﻨﮫ
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﯽ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﺎﻧﺴﺎرھﺎ ،زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﮫ طﻮر ﮔﺴﺘﺮده ای ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﻣﺮوزه در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن ﮐﮫ اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻌﺪن اوﻟﯿﻦ ﺣﻠﻘﮫ از زﻧﺠﯿﺮه آن اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺰاﻓﯽ از ﻟﺤﺎظ ھﺰﯾﻨﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎت و زﻣﺎن ،ﺻﺮف
آن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ طﻮر وﯾﮋه ای ﺑﮫ آن ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی روش ھﺎی دﻗﯿﻖ ﺗﺮ و
ﺑﺮوزﺗﺮ در ﺑﺨﺶ ﭘﯽ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﮫ وﺳﯿﻊ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻢ
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ،ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ را ﺑﮫ طﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ای اﻓﺰاﯾﺶ داد .اﻏﻠﺐ ﻧﮭﺸﺘﮫ ھﺎی
ﮐﺎﻧﺴﺎری دارای ھﺎﻟﮫ ھﺎی ژﺋﻮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و دﮔﺮﺳﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ
ﺷﺪ .ﺳﻨﺠﻨﺪه ھﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮدار ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ در ﺑﺎﻧﺪھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آن را دارﻧﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ
راه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻧﺮم اﻓﺰار  ENVIﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ
ﻧﺮم اﻓﺰار در ﭘﺮدازش ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎھﻮاره ای اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮان ﺿﻤﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم ﺑﺮ روی
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎھﻮاره ای ،ﺗﺒﺪﯾﻼت و آﻧﺎﻟﯿﺰھﺎی وﯾﮋه ای را ﺑﺮ روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ھﺎ ﺑﺘﻮان ﻋﻮارض ﺧﺎص
و ھﺪف را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد؛ اﯾﻦ اھﺪاف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻌﺪن ،ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و
… ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

