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ّا اص  خشاشّایی وِ تِ دلیل ٍجَد آسواىهىاىّوچٌیي  
خاسج  GPSّای ساهاًِ هىاًیاتی جْاًی  دستشس سیگٌال

 .دّذهیپَضص تَدُ سا ًیض 

ای تًمی خًد را  یاتی ماًَارٌشاپه ساماوٍ مکان

 اوذازی کرد راٌ
 طاپي اص پشتاب هاَّاسُ ًاٍتشی خَد ٍ آغاص تِ واس استمشاس

ای اختػاغی ایي وطَس تِ هٌظَس  ساهاًِ هىاًیاتی هاَّاسُ
آهشیىایی  GPSّای فؼلی یاتی هاَّاسُسفغ خغاّای هىاى

یاتی جْاًی طاپي اص سال ساهاًِ هىاىواس تش سٍی . خثش داد
فضای ایي وطَس آغاص  –تَسظ ساصهاى اوتطافات َّا  ۲۰۱۰

تا ّوىاسی ضشوت غٌایغ سٌگیي هیتسَتیطی اًجام  ٍ ضذ
هیچی تیىی دس صتاى . ًام داسد« هیچی تیىی»ٍ پشٍطُ  گشدیذ

ایي ساهاًِ جْت . است« ّذایت ٍ ساٌّوایی»طاپٌی تِ هؼٌای 
خغای تطخیع هىاًی است، چشا وِ تش دلیك هىاًیاتیاًجام 

 .تاضذهی آهشیىایی GPS  آى ووتش اص

 
 
 

 
 

ی خَد سا تشای  ضَد وِ ػاللِ تاهیي هیدیگشی 
یه اتحادیِ هتطىل  EAEU. اًذ گزاسی هغشح وشدُ سشهایِ

اص وطَسّای سٍسیِ، لشلیضستاى، اسهٌستاى، تالسٍس ٍ 
ساصی تَصیغ خذهات تیي  لضالستاى است وِ تِ هٌظَس تْیٌِ

 .اػضا تاسیس ضذُ است

ی  ی ايراسیا ترای ساخت مىظًمٍ ی اتحادیٍ تروامٍ

 2019ای سىجش از دير در  ماًَارٌ

ّای  ى سیاستسییس دپاستوا ۱ًیىَالی وَضٌاسیَف ًمل اصتِ 

ی  ، اتحادیِ(EEC)غٌؼتی وویسیَى التػادی اٍساسیا 
تا ّوىاسی اػضا یه  ،لػذ داسد (EAEU)یا التػادی اٍساس

 ۲۰۱9ای هطتشن سٌجص اص دٍس سا تا سال  ی هاَّاسُ هٌظَهِ
لشاسداد ایي پشٍطُ اهسال هٌؼمذ ضذُ ٍ تا سال . تِ تَلیذ تشساًذ

 .اٍلیي هاَّاسُ اص ایي هجوَػِ تِ فضا اسسال ضَد ۲۰۲۰

ی هزوَس، یه ضشوت تجاسی تاسیس  تِ هٌظَس اًجام پشٍطُ
ی خذهات سٌجطی تِ  هِ تشای اسائِخَاّذ ضذ وِ اص ایي هٌظَ

سش جْاى استفادُ خَاّذ وشد ٍ آًْا سا لادس اهطتشیاى سش
خَاّذ ساخت وِ تش هٌاعك غٌؼتی، هسیشّای حول ٍ ًمل، 

ی ایي  تَدجِ .ّا ًظاست داضتِ تاضٌذ هٌاعك صساػی ٍ جٌگل
 التػادی     ی اٍساسیا ٍ هَسسات پشٍطُ تَسظ تاًه تَسؼِ
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ّای هىاىهذیشیت  تشایّا  ایي دادُ دس تخص وطاٍسصی
هذیشیت آب، وَد وطت ضذُ،  ایجاد هضسػِ، ًَع هحػَالت

ًیض اص ایي تػاٍیش ّا  دٍلت. واستشد داسد هحػَل ٍ تشداضت
اص هذیشیت تحشاى ٍ هذیشیت   ّا، تشای عیف ٍسیؼی اص فؼالیت

 . تشداسی ضْشی استفادُ خَاٌّذ وشد فجایغ تا ًمطِ

تصايیر ماًَارٌ ای از تمام کرٌ زمیه تٍ صًرت ريزاوٍ 

س است ی جذیذ لادّا تا اسسال هاَّاسُ ۲ضشوت آهشیىایی پلٌت
. تْیِ وٌذتا تِ غَست سٍصاًِ اص توام ًماط صهیي تػَیش 

 88تِ تؼذاد ایي ضشوت  Doveّای آخشیي دستِ اص هاَّاسُ
سال  ،هتش ۵دلت ووتش اص  ٍػثِ وفص اًذاصُ یه جهاَّاسُ تا 

تؼذاد لزا . ٌّذ تِ فضا فشستادُ ضذًذ PSLVتا ساوت  گزضتِ
. ضذػذد  ۱۴9ی ضشوت پلٌت  ّای هٌظَهِول هاَّاسُ

ّا تِ جای تاال  سیاست ضشوت پلٌت، تاال تشدى تؼذاد هاَّاسُ
تشیي هطتشیاى ایي  اغلی. تاضذ هی   تشدى ضشیة اعویٌاى آًْا
 ّای ایٌتشًتی ّا ٍ ضشوت دٍلت  ضشوت تخص وطاٍسصی،

ّای تِ سٍصتشی سا دس اختیاس هطتشیاى خَد  ًمطِ تا .هیثاضٌذ
 .لشاس دٌّذ

 

 

اص  استاى ّشهضگاى،اساضی وطاٍسصی  %۵۰ضایاى روش است، 
تشداسی وطَس تَسظ ساصهاى ًمطِ ۱۳9۵تا  ۱۳9۳سال 

  تشداسی َّایی ضذػىس

         ترداری ًَایی سازمان استقرار ًَاپیمای عکس

ترداری کشًر ترای وخستیه تار در َرمسگان وقشٍ

تشداسی ساصهاى ًمطِ  تشداسی دٍسًیشًمطِیه فشًٍذ َّاپیوای 
تِ  فشٍدگاُ تٌذسػثاس دسوطَس دس  اسدیثْطت سال جاسی 

ٍ  تشداسی دس استاى ّشهضگاىهٌظَس اجشای ػولیات ًمطِ
 . ضذهستمش  ّای ّوجَاساستاى

ٍ تػاٍیش هتشی است  ۴۰۰۰تا  ۱۲۰۰ایي َّاپیوا ستفاع پشٍاص ا
ساالًِ تیص اص سِ  .وٌذهی َّایی تا دلت تاال سا تْیِ هیسلَ

ایي َّاپیوا ػالٍُ  .گشددتشداسی دس استاى اًجام هیپشٍاص ًمطِ
ّا، اص ساُتشداسی تػاٍیش َّایی تا دلت تاال، ًمطِتش پَضص 

تا سا  ٍ گاص استاىّای آب، تشق ضثىِاساضی وطاٍسصی ٍ 
 .دّذاًجام هیآى تَجِ تِ اّویت ٍ ضشٍست 
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 :
ّای وشج ٍ اضتْاسد هَلؼیت ًماط هثٌایی ضْشستاى: ًوًَِ

 استاى الثشص

 در وقاط مثىایی ارتفاعی مًجًد سازمان وقشٍ ترداری 

  ی کشًرَا استان

دس  تشداسیتٌایی استفاػی ساصهاى ًمطِجْت آگاّی اص ًماط م
اتتذا  ،(ٍ دّستاى ضْشستاى، تخص تِ تفىیه)ّش استاى 

دس آدسس  آًْا سا دس سایت ساصهاىهختػات تمشیثی 
http://217.218.133.169   ٍ ُافت جْت دسیجستجَ وشد

ّوشاُ داضتي ضواسُ ًمغِ ، تا ًظشًمغِ هَسد دلیك ضٌاسٌاهِ 
 ، تِ ساصهاى(دس سایتهٌذسج دس ایي  اعالػات) ٍ ًَع آى

 .هشاجؼِ فشهاییذوطَس ٍ یا ضؼة آى  تشداسیًمطِ

 

 
 

ّای پیطشفتِ دس فشایٌذ دسیافت اعالػات فٌاٍسی ظَْس
ساداسّای تخػػی ٍ ّوچٌیي ًتایج  ،ای هاَّاسُ ،َّاضٌاسی

اسائِ  ّای هختلف دس هىاىاص آًْا  ّای حاغل هتفاٍتی وِ دادُ
سا تا  ّای همتضیگیشیی تػویندٌّذ، ضشایظ الصم تشاهی

تَاى تشای  هیلزا  .آٍسدهیفشاّن سَْلت تیطتش دس صهاى ووتش 
پاساهتشّای پاساهتشّای هختلف هشتثظ تا ایجاد سیل هاًٌذ 

گزاسی ضشیة ( هٌغمِاساضی الگَی ٍصش تاد ٍ ضیة  )هؼلَم 
سا تشسسی  (ٍضؼیت تاسًذگی)سپس تٌْا فاوتَس هجَْل  ٍ وشد
ی صیاد حذٍدتیٌی سیل تا  ّای پیص هَفمیت ساهاًِ .ًوَد

اص ٍضؼیت تاسش دس  تِ اعالػات غحیح ٍ تِ ٌّگامٍاتستِ 
 . استهٌغمِ 

َای احتمالی در تیىی سیلَا چگًوٍ تٍ پیشماًَارٌ

کىىذ؟ کشًر کمک می  

تیٌی پیص ؛ تشایهؼتمذًذ واسضٌاساى حَصُ سٌجص اص دٍس
آى  جلَگیشی اص تشخی خساسات هالی ٍ جاًیٍ  سیلسخذاد 

تػاٍیش  .جستتْشُ  ای تػاٍیش هاَّاسُایي ػلن ٍ  تَاى اصهی
داسا تَدى  ٍ ای تِ دلیل پَضص ٍسیغ، تٌْگام تَدى هاَّاسُ

ًوایص اتشّای  جْتهٌاسة  یاتضاس ،تاًذّای حشاستی
یاتی هسیش جْتٍ صا  تاساى یّا تَدُ ٍ ّا جثِْتشسسی ، صا تاساى

ٍ دس ّا گیشی هیضاى تاسشاًذاصٍُ  تیٌیحشوت آًْا، پیص
سیل ًظیش غَست لضٍم اػالم ّطذاس تشای تالیای عثیؼی 

تا تَجِ تِ افضایص خساسات جاًی ٍ هالی ًاضی اص سیل  .است
ایجاد یه سیستن  وطَسهاى،دس ّای اخیش سالعی دس 

 . سسذتِ ًظش هی ضشٍسیای ّطذاس سیل دس وطَس  هاَّاسُ

تِ دلیل هَلؼیت  ،غشب وطَس ضوالایي ضشٍست دس ًَاحی 
صای ایشاى ّای َّایی تاساى ایٌىِ ػوذُ تَدُخاظ اللیوی ٍ 

  .ضذُ، اّویت تاالتشی داسداص ایي ًاحیِ ٍاسد 
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 یاتیدر مکان  GIS کارترد : وام کتاب

 هحوذ ػظیوی حسیٌی: ًَیسٌذگاى 
 سضَاًِ هَهٌی -فش هحوذّادی ًظشی

 هْشگاى للن: ًاضش 

 ۱۳9۳: سال اًتطاس 

 ۵: ًَتت چاج

 غفحِ ۳۰۴: تؼذاد غفحات 

 (DVD تاّوشاُ ) تَهاى ۱۵۰۰۰: لیوت 
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