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یًَسکَ تَسط راُ اًدازی یک اتسار پیشگام ترای ارزیاتی کیفیت آب جْاًی 

تا ( IHP)إِّّی ٞیسضِٚٛغیىی یٛ٘ؿىٛ خٟاٖ، تٛؾظ تط٘أٝ تیٗقیطیٗ زض حٛظٜ تطضؾی ویفیت آب  یپٛضتاَ خسیس      

ٞای ٔرتّف، تٙٛع اوٛؾیؿتٓ ،ویفیت آب تط ؾالٔت ا٘ؿاٖ .اؾتا٘ساظی قسٜ ضاٜ ؾٙدف اظ زٚضٞای اؾتفازٜ اظ زازٜ

ٞا ٚ قثىٝ اظزض ٔٙاعك زٚضافتازٜ ٚ وكٛضٞای تٛؾؼٝ ٘یافتٝ وٝ . ٌصاضزتأثیط ٔیاز غصایی ٚ ضقس التهازی ظیؿتی، تِٛیس ٔٛ

 تأیٗتٝ ٘یاظ  (IIWQ)ویفیت آب پٛضتاَ ویفیت خٟا٘ی آب زض ٔٙاؾثی تطذٛضزاض ٘یؿتٙس، ٞای پایكی ٚ ٘ظاضتی ظطفیت

ات حانُ اظ زذاِت ا٘ؿا٘ی زض أٙیت ٚ زؾتطؾی تٝ اعالػات تٝ ٔٙظٛض زضن تٟتط اثطات تغییطات الّیٕی ٚ تغییط زٜپایٍاٜ زا

. وٙسٔیوٕه آب 

تٛؾؼٝ زازٜ قسٜ، اعالػاتی ضا زض ضاتغٝ تا پٙح  IIWQزض  IHP -ایٗ پٛضتاَ وٝ زض چاضچٛب اتتىاض تیٗ إِّّی یٛ٘ؿىٛ       

، قىٛفایی خّثىی ٔضط aٚ تٛظیغ ضؾٛب، وّطٚفیُ ( turbidity)وسٚضت  :قأُل وّیسی ٚضؼیت ویفیت آب قاخ

(HAB)ٞای ٔرتّف ٔا٘ٙس ٔٙاعك ثیط ػٛأُ زیٍط ٚ واضتطیأاعالػاتی زض ٔٛضز تآب ٚ  ، خصب اضٌا٘یه ٚ زٔای ؾغح

ایٗ پٙح قاذم اظ غا٘ٛیٝ  پایف. زٞٙسقٟطی، اؾتفازٜ اظ وٛز زض وكاٚضظی، تغییط الّیٓ یا ٔسیطیت ؾس ٚ ٔرعٖ اضائٝ ٔی

زض  (یاتسض تٛؾظ شضات ٔٛخٛز زض آب تفطق ٔیای وٝ ٘ٛزضخٝ)ضزیاتی تغییطات وسٚضت آب . قطٚع قسٜ اؾت 2016ؾاَ 

ٞای فیتٛپال٘ىتٖٛ یه ضٍ٘سا٘ٝ زض ؾَّٛ aوّطٚفیُ . ای ٔفیس اؾتی غطلاب ٚ ترّیٝٞاٍٞٙاْ پایف ضؾٛتات اظ فؼاِیت

قىُ ٌطفتٝ )ضط ٞای ْاؾت وٝ ٕٔىٗ اؾت تحت تاثیط خّثه ٘كاٖ زٞٙسٜ ٔٙاعمی HABاؾت، زض حاِی وٝ قاذم 

.  تاقسٔی ( ٞای حاٚی فایىٛؾیا٘یٗط ؾیٙاوٛآتاضیهتٛؼ

ٚ اظ یه ؾیؿتٓ ٔحاؾثاتی وٝ  قتٝوٝ زؾتطؾی آظاز زا Landsat  ٚSentinel-2ٞای ٞای ٔاٞٛاضٜپٛضتاَ اظ زازٜایٗ        

ویفیت  ٞای ؾطی ظٔا٘ی ٔطتٛط تٝزض ٔطحّٝ اِٚیٝ، ایٗ پٛضتاَ زازٜ .وٙس، اؾتفازٜ ٔیإِٓاٖ عطاحی قسٜ EOMAPتٛؾظ 

زضیاچٝ ؾٛاٖ زض : ٚ ٔٙاتغ آب ؾغحی زض ٔٙاعمی قأُ ٞای ٔرتّفضا تطای ٞفت حٛظٜ آتطیع ضٚزذا٘ٝ ٞای خٟا٘یآب

؛ فالت زضیاچٝ (آضغا٘تیٗ، تطظیُ ٚ پاضاٌٛئٝ)؛ ٔراظٖ ایتایپٛ ٚ حٛضٝ ضٚزذا٘ٝ پاضا٘ا (اضٔٙؿتاٖ ٚ آشضتایداٖ)اضتفاػات لفماظ 

ایاالت )ٞای فّٛضیسا ؛ زضیاچٝ(ٚیتٙاْ)؛ زِتای ٔىًٛ٘ (ٔهط ٚ ؾٛزاٖ)ٔرعٖ آؾٛاٖ  ؛ ضٚزذا٘ٝ ٘یُ ٚ(إِٓاٖ)ٔىّٙثٛضي 

.  وٙسفطاٞٓ ٔی ضا( ظأثیا ٚ ظیٕثاتٜٛ)؛ ٚ حٛضٝ ضٚزذا٘ٝ ظأثی (ٔتحسٜ آٔطیىا

ٔا٘ٙس  ٞای تؼأّی اظ لثیُ ؾیؿتٓ قثىٝ اعالػات آب، ٘كطیات ٔٙظٓ پایف ٚ اضظیاتیزازٜای اظ ٔدٕٛػٝ تاایٗ پٛضتاَ       

تطای وٕه تٝ  SDG6ٞای ٌعاضـ ؾاال٘ٝ تٛؾؼٝ خٟا٘ی آب ٚ ٌعاضـ ٞایی زض اضتثاط تا ٘ظاضت تط پیكطفت زض قاذم

ایٗ ٞا قأُ پایٍاٜ . وكٛضٞای ػضٛ زض پایف ٚ ٔسیطیت پایساض ٔٙاتغ آب ٚ زؾتیاتی تٝ اٞساف تٛؾؼٝ پایساض اضائٝ قسٜ اؾت

  (.ؾاظٔاٖ فضایی وكٛض: ٔٙثغ)ٔی تاقس

 
 ؾپتأثط 4اٚت ٚ  26زض زضیاچٝ ؾٛاٖ زض تاضید ٞای  aؾغح وّطٚفیُ 
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کشَر ّای آتی ای تدًِیش هاَّارُپا

اعالػات ٚالؼی زض ٚخٛز ِصا  .اؾتچطذٝ ٞیسضِٚٛغیىی ٚ ضقس ٔٛخٛزات  اخعایتطیٗ  ٞای ؾغح ظٔیٗ یىی اظ ٟٔٓ آب    

یىی اظ ٔٙاتغ اؾتطاتػیه ( LSW)ؾغٛح آتی ظٔیٗ . ٔٛضز ٘حٜٛ ا٘تكاض ٚ پرف آٖ ضٚی ؾغح ظٔیٗ تؿیاض ٟٔٓ اؾت

.  تطای تمای ا٘ؿاٖ اؾت  تدسیس ٘اپصیط

ٞای ٔتٙٛع زض عَٛ فهَٛ ٔرتّف ؾاَ،  ٞای ظیاز ٚ ٘یع تاضـ ٞا ٚ تاالب زضیاچٝ،ٞا ایطاٖ تا ٚخٛز زاقتٗ ضٚزذا٘ٝٚض وف   

٘یاظ تٝ پایف ٚ ٔسیطیت ٔٙاتغ آتی زض  تٙاتطایٗ. وكٛض زاضای تٙف ٚ تحطاٖ آتی تا الّیٓ ػٕستاً ٌطْ ٚ ذكه اؾت 24خعء 

  ٚ تطضؾی ضٚ٘س واٞف ٔٙاتغ آتی زض وكٛض تؿیاض ٔٛضز ٘یاظ تٛزٜ ٚ ٘یع تا تٛخٝ تٝ ٚؾؼت وكٛض ایطاٖ، ػّٓ ؾٙدف عی ظٔاٖ

ٞای ؾٙتی ٚ اعالػات ظٔیٙی  اؾتفازٜ اظ ضٚـ .شوطی زض تحث ٔٙاتغ آتی وكٛض ذٛاٞس زاقت  اظ زٚض وٕه تؿیاض قایاٖ

تط تٛزٜ ٚ زض اغّة ٔٛاضز تطآٚضز ضؼیفی اظ ٔمساض آب  ٌیط ٚ ٞعیٙٝ تی ؾغح ظٔیٗ تؿیاض ٚلتتطای پایف ٚ اضظیاتی ٔٙاتغ آ

اظ زٚض تا تٛخٝ تٝ واٞف ٚلت، ٞعیٙٝ،   ای ٚ فٙاٚضی ؾٙدف اؾتفازٜ اظ تهاٚیط ٔاٞٛاضٜ. زٞس ٔٛخٛز زض ٔٙغمٝ ضا تٝ زؾت ٔی

. اؾت نطفٝ ٚ ٔؼمَٛ  ٞای ٔرتّف تؿیاض تٝ  ا٘داْ ٔحاؾثات ٌٛ٘اٌٖٛ ٚ تىطاضپصیطی زض فهَٛ ٚ ظٔاٖ

ٔغاِؼات قٛضی، تطضؾی ٔٛاز ٔؼّك ٚ )٘ظط ویفی  تٛاٖ ٔٙاتغ آتی ضا اظ اظ زٚض ٔی  ای ٚ ؾٙدف تا اؾتفازٜ اظ تهاٚیط ٔاٞٛاضٜ    

ٞای   ٌیطی ا٘ساظٜ)ٚ وٕی  (ٞا زض آب، ٔیعاٖ وّطٚفیُ، زٔای آب  ٞا ٚ خّثه  ضؾٛتات، تطضؾی ضً٘ آب، تطضؾی ٚخٛز فیتٛپالٍ٘تٖٛ

. ٔٛضز تطضؾی لطاضزاز (ٞای آب  غضفاؾٙدی، ٔؿاحت پٟٙٝتغییطات ػٕك ٚ یا 

ٌطزز تا تٝ وٙس ٚ ایٗ ٚیػٌی تاػث ٔی، تاظتاتف آب تا افعایف عَٛ ٔٛج، تٝ ؾٕت نفط ٔیُ ٔیظیطتا تٛخٝ تٝ قىُ    

تطویة زٚ یا چٙس ٞا تا اؾتفازٜ اظ  قاذم. ٞا خسا وٙیٓٞای ٔرتّف اظ ؾایط پسیسٜتتٛا٘یٓ آ٘طا تا اؾتفازٜ اظ قاذمضاحتی 

قٛ٘س ٚ اؾتفازٜ اظ اذتالف تیٗ ٔحسٚزٜ عیفی ایٗ تا٘سٞا تاػث تٟثٛز زض ؾیٍٙاَ عیفی زضیافتی،  تا٘س ٔرتّف ؾاذتٝ ٔی

ٞای آتی ٚ خسا  اِثتٝ تطای قٙاؾایی پٟٙٝ. قٛز یٞا ْ ٔٛج  ٞای ٔرتّف عَٛ  یع اظ لؿٕتقٙاؾایی تٟتط ٚ ذاضج قسٖ ٘ٛ

 (.ؾاظٔاٖ فضایی وكٛض: ٔٙثغ)ٞا، ٘یاظ تٝ زاقتٗ حس آؾتا٘ٝ ٔٙاؾة ٞؿت ٚؾیّٝ ایٗ قاذم  وطزٖ ؾایط ػٛاضو اظ آب تٝ

 ٚاوٙف آب ،ذان ٚ ٌیاٜ تا افعایف عیف اِىتطٚٔغٙاعیؽ 
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 ،چطذسٔی ذٛضقیس تٝ زٚض ضٚظ 93/365 ٔست زض لٕط ایٗ

 ٔساض .اؾت وٙٛ٘ی ٔا تیكتط ٔاٜ ضٚظ 24/365 اظ ا٘سوی وٝ

، زاضز وٝ ٔتط 40 یٌؿتطٜ ٚ ٔتطی 100 پٟٙای تا لٕط ایٗ

 تٝ تٛخٝ تا. اؾت ضٞیاتی تطای ٔساضٞا تطیٗؾرت یىی اظ

                ٘ظط تٝ ایٙغٛض اقتثاٜ تٝ لٕط، ایٗ ٔساض قىُ تیضٛی

 چطذیسٜ ذٛضقیس زٚض تٝ وكف قسٜ تاظٜ قی وٝ ضؾسٔی 

 .زاضز ظیازی تؿیاض ؾطػت ٚ

    زهیي قور دیگری غیر از هاُ دارد

٘اؾا تٝ تاظٌی لٕطی تطای ظٔیٗ وكف وطزٜ اؾت وٝ تا 

ؾیاضن زض اػٕاق فضا تٝ  ا٘ساظٜ ذیّی وٛچه زض حس یه

 . چطذسنٛضت وأالً تهازفی زٚض ظٔیٗ ٔی

وٝ زض ٞاٚایی لطاض  1لٕط تٛؾظ تّؿىٛج پٗ اؾتاضضؼ  ٖای

ٚ  تٛزٜٔساض ایٗ لٕط تیضی قىُ . زاضز قٙاؾایی قسٜ اؾت

ٜ تطاتط فانّٝ وٙٛ٘ی ٔاٜ اظ ظٔیٗ ب 100تا  38زض فانّٝ تیٗ 

 .چطذسزٚض وطٜ ظٔیٗ ٔی

نس ؾاَ زض ٔیساٖ ٌطا٘كی  HO3-2016ایٗ لٕط تا ٘اْ 

تا تٛخٝ تٝ تحمیمات . ٞا لطا ٌطفتٝ اؾتظٔیٗ زٚض اظ چكٓ

ٔیّیٖٛ ویّٛٔتطی تٝ ظٔیٗ  14ا٘داْ قسٜ ایٗ لٕط اظ فانّٝ 

حَٛ ٚ پؽ اظ چٙسیٗ لطٖ چطذیسٖ . تط ٘رٛاٞس قس٘عزیه

 . ظٔیٗ ٔساض چطذف ذٛز تٝ زٚض ظٔیٗ ضا تطن ذٛاٞس وطز

 

زا٘كٍاٜ ّٔی اؾتطاِیا، زا٘كٕٙساٖ ػّْٛ ظٔیٗ  افعاض زضایٗ ٘طْ
زض ٔمیاؼ تاال وطزٜ  SAR ٞایضا لازض تٝ پطزاظـ زازٜ

  (.WWW.GIRS.IR: ٔٙثغ)اؾت

کاری در وقشٍ تغییر شکل سطح زمیه در سٍ واحیٍ واشی از معدن
 RyRate استرالیا ، خريجی ورم افسار

 

 RyRateافسار آشٌایی تا ًرم

اظ . أطٚظٜ ضٚ٘س تغییطات پٛؾتٝ ظٔیٗ ضٚ تٝ پیكطفت اؾت

ٞای ظٔیٙی ٞای قسیس ٚ چاِِٝطظٜخّٕٝ تغییط اضتفاع ظٔیٗ

ٞای تكط ٔا٘ٙس وٝ تٛؾظ فؼاِیت( فطٚ٘كؿت ظٔیٗ)

ٞای تطزاضی آباؾترطاج تیف اظ حس ٔؼازٖ ٚ تٟطٜ

افعاض ٔتٗ تاظ پایتٖٛ تؼٙٛاٖ ٘طْ . قٛزظیطظٔیٙی  ایداز ٔی

RyRate ٞای ؾطی آٚضی ٚ تدعیٝ ٚ تحّیُ زازٜتطای خٕغ

ٖ ایداز  ظٔا٘ی ضازاضی زض ٔغاِؼٝ تغییطات ٚ خاتدایی ظٔی

افعاض تىٙیه تؿیاض زلیك تطای وٙتطَ ایٗ ٘طْ. قسٜ اؾت

تاظتیٙی ٚ ٘ظاضت ٔاٞٛاضٜ تطای قٙاؾایی اٍِٛٞای ؾغح 

ای افسار برایه ورم .تاقسخٙثف ظٔا٘ی، لاتُ اؾتفازٜ ٔی
 .قابل اجرا است Sentinel-1 ودَای راداری ماندادٌ
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راٌّوای دیداری طراحی ٍ  -طراحی ًقشِ  : ًام کتاب

 GISساخت ًقشِ در هحیط 

دویس ييد  -جان کرایگر : وًیسىدگان 

 -دکتر سید علی بدری  -دکتر حسىعلی فرجی سبکبار  :مترجمان
 مُىدس مجید شادمان

  سازمان فىايری اطالعات ي ارتباطات شُرداری تُران:  اوتشارات

 216: تعداد صفحات 

 (چاپ ايل) 1391: سال اوتشار 

 https://isa.ir ت از سایرایگاى هعرفی چٌد هحصَل داًلَدی  

 AQUA-TERRA/MODIS ایآرشیً تصايیر ماًَارٌ -1

          اذص   MODISتا ؾٙدٙسٜ  TERRA  ٚAQUAای تهاٚیط ٔاٞٛاضٜتٝ عٛض ضٚظا٘ٝ ٕ٘ایٝ اؾتاٖ اِثطظ،  ٔطوع فضایی ٔاٞسقتزض 

 . ٚ زاّ٘ٛز اؾتٔكاٞسٜ زض ؾایت لاتُ تا ا٘تراب تاضید زِرٛاٜ، تاوٖٙٛ  1395اظ ؾاَ ای ٔاٞٛاضٜ آضقیٛ ایٗ تهاٚیط. ٔی ٌطزز

 

 کشًر  ای گرد ي غبارپایش ماًَارٌ -2

ٞای ٔطتٛط تٝ آٖ ٌیطیٞایی زض پایف ٚ ا٘ساظٜٞای ٌطز ٚ غثاض، ٔحسٚزیتضیغ زض ٔاٞیت ٚ ٔىاٖ ٌؿتطـ عٛفاٖتٝ زِیُ تغییطات ؼ

أطٚظٜ تىِٙٛٛغی . ٞای ٌطز ٚ غثاض ٘یؿتٙسازض تٝ ضزیاتی ٚ آقىاضؾاظی عٛفاٖٞای ػسزی ٞٛاقٙاؾی ٘یع تٝ تٟٙایی قٔسَ. ٚخٛز زاضز

اتعاضی ٔٙاؾة تطای  ٘ٛاٖٞای ظٔا٘ی ٚ ٔىا٘ی ٔرتّف تٝ عای تا ٔمیاؼٚضزٖ تهاٚیط ٔتؼسز خٟا٘ی ٚ ٔٙغمٝؾٙدف اظ زٚض تا فطاٞٓ آ

  .ٞای ٌطز ٚ غثاض قٙاذتٝ قسٜ اؾتٌیطی ٚ تطزاقت ٚیػٌیپایف، ا٘ساظٜ

تهاٚیط ٚ  TERRAتهاٚیط ٔاٞٛاضٜ ای  32ٚ  31، 29، 21، 20ٚضؼیت ٌطز ٚ غثاض ایطاٖ ٚ وكٛضٞای ٕٞؿایٝ تا اؾتفازٜ اظ تا٘سٞای 

تا . اؾتتٝ نٛضت ضٚظا٘ٝ پایف ٚ اذص قسٜ اؾتاٖ اِثطظ  ٔطوع فضایی ٔاٞسقتٞای زٌٜیطٖ MODISؾٙدٙسٜ  AQUAٔاٞٛاضٜ ای 

ٔكاٞسٜ ضا زض ایٗ ؾایت ای خ زازٜ ضا تط ضٚی تهاٚیط ٔاٞٛاضٜپسیسٜ ٌطز ٚ غثاض ض یستٛاٖ، ٔیتاوٖٙٛ 1395اَ اظ ؼ ظٔاٖ زِرٛاٜا٘تراب 

  .ٕ٘اییس
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 ArcGISدر  (Spatial Adjustment  )اًطثاق هکاًی  :هطلة آهَزشی

 ٞا وٝ ٘اقی اظ ػٛأُ ٔرتّف ٔثالً٘إٞاٍٞٙی ٞٙسؾی تیٗ ٔٙاتغ زازٜ .قٛ٘سٚاضز ٔی GISٞا اظ ٔٙاتغ ٔرتّف تٝ زازٜ     

ظی ٚ ا٘غثاق ٞٙسؾی زلیك ایٗ ؾاتطای یىپاضچٝتّعْ ا٘داْ ػّٕیاتی اػٛخاج زض یه یا چٙس الیٝ اعالػاتی اؾت، ٌاٞی ٔؽ

ٞا زض اذتیاض ؾاظی ٚ ا٘غثاق الیٝپاضچٝ، ضٚـ ٞایی ضا تطای تٙظیٓ، یهSpatial Adjustmentاتعاضٞای . تاقسٞا ٔیالیٝ

ٞا اظ یه ؾیؿتٓ ٔرتهات تٝ یه قأُ تثسیُ زازٜ Spatial Adjustmentتؼسازی اظ ٚظایف  .زٞسواضتطاٖ لطاض ٔی

اتی ٚ وپی وطزٖ تٛنیفات تیٗ       ٞای اعالعٞا زض الیٝنحیح اػٛخاخات ٞٙسؾی، ا٘غثاق ِثٝؾیؿتٓ ٔرتهات زیٍط، ت

 .اؾتٞای ٔرتّف اعالػاتی الیٝ

 :ا٘داْ فطایٙس    

ضا وّیه وٙیس تا تٝ ٔحیظ  Spatial Adjustment٘ٛاض اتعاض  Costomize/Toolbarsاظ عطیك  -1

ArcMap اضافٝ ٌطزز. 

ٞا ٚ یا ػٛاضو الیٝ(. Editorاظ عطیك ٘ٛاض اتعاض )الیٝ اعالػاتی ٔٛضز ٘ظط ضا زض حاِت ٚیطایف لطاض زٞیس  -2

               ، ٌعیSpatial Adjustmentٝٙتطای ایٗ واض اظ ٔٙٛ. وٙیس ٔٛضز ٘ظط تطای ا٘غثاق ضا ٔكرم

Set Adjust Data ٌعیٙٝ اَٚ تطای ا٘غثاق فمظ زض ایٗ پٙدطٜ. ضا ا٘تراب تا پٙدطٜ ٔطتٛعٝ تاظ قٛز ،

 .ٞای اعالػاتی اؾتتطای ا٘غثاق وّیٝ ػٛاضو زض الیٝ ػٛاضو ا٘تراب قسٜ ٚ ٌعیٙٝ زْٚ

    ا اظ عطیك تطزاضٞایی وٝ ایداز ، ٘ماط ٔٛضز ٘ظط ض Link New Displacement تا اؾتفازٜ اظ اتعاض -3

(. زض غئٛضفط٘ؽ Control Points Addٔا٘ٙس اتعاض )قٛز زض ٔحُ انّی ذٛز زض الیٝ انّی لطاض زٞیسٔی

 Adjustmentضٚـ ا٘غثاق ضا اظ عطیك . ٞا اؾتفازٜ ٕ٘اییستطای تهحیح ِیٙه Modify Linkاظ اتعاض 

Method ضٚـ  ٔثالً)  ا٘تراب وٙیس(Affine  .تطای . ایٗ ضٚـ ٘یاظ تٝ حسالُ ؾٝ ٘مغٝ وٙتطَ زاضز

 .ٚ پٙدطٜ ٔطتٛعٝ اؾتفازٜ وٙیس View Link Table، اظ اتعاض  RMSٔسیطیت، ٚیطایف ٚ ٔكاٞسٜ ذغای 

زض ٟ٘ایت الیٝ . ضا ا٘تراب تا ػّٕیات ا٘غثاق ا٘داْ ٌیطز Spatial Adjustmentزض ٔٙٛی  Adjustٌعیٙٝ  -4

 .اعالػاتی ضا اظ حاِت ٚیطایف ذاضج ٕ٘اییس
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