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. تؼٟیُ دس تٛػؼٝ تاصاس اعالػات ٚ كٙؼت -

اسائٝ خذٔات ٘ٛیٗ ٚ تٟیٙٝ تٝ واستشاٖ تا اػتفادٜ اص فٙاٚسی  -
. اعالػات

افضایؾ أٙیت ارتٕاػی تا تٝ واسٌیشی اعالػات ٔىا٘ی دس  -
. ٔذیشیت تحشاٖ

ٌیشی اص تؼتشٞای اسائٝ خذٔات تٟیٙٝ تٝ واستشاٖ تا تٟشٜ -
. تٛإ٘ٙذػاصی ٚ اعالػات ٔىا٘ی 

ٔحیغی حاكُ افضایؾ ٔٙافغ التلادی، ارتٕاػی ٚ صیؼت -
 ٞای ٔىا٘ی ٔٛرٛدسٚی دادٜتشٞای ا٘زاْ ؿذٜ ٌزاسیاصػشٔایٝ

تٛػظ ػاصٔاٟ٘ای ٔختّف 

ای،  تٛا٘ذ دس ػغٛح ٔختّف رٟا٘ی، ٔٙغمٝ ٔی SDIػاصی پیادٜ

ػاصی آٖ پیادٜ ٔشاحُ . ّٔی، اػتا٘ی، ٔحّی ٚ ػاصٔا٘ی تاؿذ

: ػثاستٙذ اص

ٞای دس ػاصٔاٖ)ٞای ٔٛرٛد  ػاصی ٚ تشسػی دادٜ فشًٞٙ -
(. ٔختّف

. ٞا، عشاحی ٚ ػاخت پایٍاٜ دادٜ تٟیٝ اػتا٘ذاسد دادٜ -

 .SDIػاصی ػّٕی ٚ پیادٜ Clearinghouseعشاحی  -

Spatial Data InfraStructure  :SDI                            

 زیر ساخت دادُ هکاًی

صیشػاخت دادٜ ٔىا٘ی تا ٞذف ایزاد ٔحیغی رٟت تؼٟیُ 

ٞای ٌزاسی دادٜػاصی أش تثادَ ٚ تٝ اؿتشانٚ ٕٞاًٞٙ

ٔىا٘یضٔی پایذاس تشای تٝ ػٙٛاٖ  SDI. تاؿذ ٔىا٘ی ٔی

اتلاَ اعالػات ٔىا٘ی، واستشاٖ ٚ تِٛیذوٙٙذٌاٖ دادٜ ػُٕ 

ٞا، ای ٔشتثظ اص فٙاٚسیٕ٘ایذ وٝ ؿأُ ٔزٕٛػٝٔی

ٞای دػتشػی، ٔٙاتغ ٞا، اػتا٘ذاسدٞا، ؿثىٝػیاػتٍزاسی

ػاصی، تٛصیغ ٚ آٚسی، پشداصؽ، رخیشٜا٘ؼا٘ی الصْ تشای رٕغ

ٞا ٚ اعالػات ٔىا٘ی دس ػغٛح ػاصی ٚ اػتفادٜ اص دادٜتٟیٙٝ

ٌیشی ٚ ٔذیشیت ٔختّف تٝ ٔٙظٛس تؼٟیُ دس سٚ٘ذ تلٕیٓ

داسای خاكیت ػّؼّٝ ٔشاتثی  SDIٔحیظ  .رأؼٝ اػت

(Hierarchy ) تٛدٜ تٝ ایٗ ٔفْٟٛ وٝ استثاعی ٔیاٖ ػغٛح

رٟت ( ٔحّی، ؿٟشی، اػتا٘ی ٚ ّٔی)ٔختّف یه رأؼٝ 

ختّف، فشاٞٓ ٞای ْٞا دس ٔحیظتثادَ اعالػات ٚ ػشٚیغ

دس ایٗ ػّؼّٝ ٔشاتة ٞشچٝ اص پاییٗ ٞشْ تٝ ػٕت . ؿٛدٔی

ٞا ٚ تاالی آٖ حشوت ٔی ٕ٘اییٓ، رضئیات ٔشتثظ تا دادٜ

ایٗ ػاختاس ػّؼّٝ ٔشاتثی سا . یاتذٔی   اعالػات واٞؾ 

: ٔی تٛاٖ تٝ ؿىُ صیش ٕ٘ایؾ داد

ٔضایای تؼیاس صیادی داسد وٝ ٟٕٔتشیٗ آٖ  SDIاػتفادٜ اص 

ٞای تىشاسی ٚ ٞای ٘اؿی اص تِٛیذ دادٜصیٙٝواٞؾ ٜ

ػایش ٔضایای ایزاد ٚ . ٞای تا دلت تاالػتدػتشػی تٝ دادٜ

: ٔـتُٕ تش SDIا٘ذاصی ساٜ

. تؼٟیُ دس تثادَ، ادغاْ ٚ تىاسٌیشی اعالػات ٔىا٘ی -
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 Sentinel دسترسی رایگاى تِ دادُ ّای هاَّارُ 

ٚ ( ESA)، آطا٘غ فضایی اسٚپا (EC)وٛپش٘یىٛع، یه تش٘أٝ سكذ صٔیٗ اػت وٝ اص عشیك ٕٞىاسی تیٗ وٕیؼٖٛ اسٚپا 

ٞای وٛپش٘یىٛع، دػتشػی آػاٖ، لاٖ٘ٛ ٚاٌزاسی اسٚپا دس ٔٛسد دادٜ. ػّٕیاتی ؿذٜ اػت( EEA)صیؼت اسٚپا آطا٘غ ٔحیظ

 Sentinelٞای آٚسی ؿذٜ اص ٔاٞٛاسٜٞای رٕغٞا ٚ اعالػات ایٗ تش٘أٝ سا وٝ ؿأُ دادٜٔتٗ تاص ٚ سایٍاٖ واستشاٖ تٝ دادٜ

تٝ فضا  2014ٞٛاسٜ اػت وٝ اِٚیٗ آٖ دس تٟاس ٔا 5ؿأُ  Sentinelٞای ٔزٕٛػٝ ٔاٞٛاسٜ. خٛاٞذ تٛد؛ فشاٞٓ وشدٜ اػت

 :ٞا ػثاستٙذ اصایٗ ٔاٞٛاسٜ. پشتاب ؿذ

Sentinel 1 ٞا ٚ خـىی اػتٔاٞٛاسٜ ساداسی تشای ٔـاٞذٜ ػغح آب  .

Sentinel 2 دٞذٞای صٔیٗ اسائٝ ٔیتلاٚیش تلشی تا لذست تفىیه تاال اص ػغح خـىی  .

Sentinel 3پشداصدای ػغح صٔیٗ ٔیٜٞا ٚ خـىیتٝ ٔـاٞذٜ ػغح آب  .

4  ٚSentinel 5 ٜوٙذٞایی تشای ٘ظاست تشویثات اتٕؼفشی تٝ تشتیة اص ٔذاس حاتت ٚ لغثی تشداؿت ٔیداد .

  واستشاٖ . دٞذتشای رؼتزٛی واستشاٖ اسائٝ ٔی ٞا ساِیؼتی اص ٔزٕٛػٝ دادٜ GMES Data Access Portfolioِیٙه 

 .ٞای ٔٛسد ٘یاص سا رؼتزٛ وٙٙذٞایی ٘ظیش ٘ٛع ػشٚیغ، ٌشٜٚ ٔأٛسیت، ٔأٛسیت ٚ اتضاس، دادٜتٙذیتٛا٘ٙذ اص عشیك عثمٝٔی

 
اص رّٕٝ فشػتٙذٜ، ٌیش٘ذٜ، ایٗ عشح تٕأی فٙاٚسی ٞای الصْ 

ایٗ عشح  .داسدػاصی ٚ عشاحی سا ٞای وٙتشَ، ؿثیٝػأا٘ٝ
 .تشای اِٚیٗ تاس دس ایشاٖ ا٘زاْ ؿذٜ اػت

تٛاٖ تٝ ػاخت یه فشػتٙذٜ سادیٛیی تا ایٗ عشح ٔی اص ٘تایذ
ٍٔاٚاتی،   1ویّٛٚاتی ٚ  15دٚ ٘ٛع فٙاٚسی، ػٛئیچیًٙ 

فشػتٙذٜ ایٗ ػأا٘ٝ وٝ  .اؿاسٜ وشد eLoran ػاص ػیٍٙاَؿثیٝ
٘یؼت ٚ  دس فضا ٞای فؼّییابؿذٜ تش خالف ٔىاٖعشاحی 

 .ٌیشدسٚی صٔیٗ لشاس ٔی

 عراحی شذ« GPS»یاب تَهی جایگسیي هَقعیت

اؿتش ٔٛفك تٝ عشاحی ٚ ٔحمماٖ دا٘ـٍاٜ كٙؼتی ٔاِه
تٛا٘ذ رایٍضیٗ پایٝ ؿذ٘ذ وٝ ٔییاب صٔیٗػاصی ٔٛلؼیتتٛٔی

. تاؿذGPS ٔٙاػثی تشای 
یاتی، ٘اٚتشی ٚ صٔاٖ ػٙزی اص ٘یاصٞای دیشیٗ تـشی ٔٛلؼیت
 .اص اسواٖ رٛأغ اعالػاتی آیٙذٜ تٝ ؿٕاس ٔی سٚدٚ یىی 

ٞای ٔختّفی اص رّٕٝ سای پاػخٍٛیی تٝ ایٗ ٘یاص ػأا٘ٝب

ٚ « OMEGA  ٚLoran-c»پایٝ ٔا٘ٙذ ٞای صٔیٗػأا٘ٝ
 GOLANS ،GPS ،IRNSS»پایٝ ٘ظیش ٞای فضاػأا٘ٝ

Beidou »تٛػؼٝ دادٜ ؿذٜ اػت. 

ٚ ٘ؼخٝ تٟثٛد یافتٝ آٖ  Loran-cیاتی ػأا٘ٝ ٔٛلؼیت
أشٚصٜ تٝ ػٙٛاٖ یه ػأا٘ٝ ٔحّی دس تؼیاسی اص وـٛسٞای 

           .وٙذتٝ واستشاٖ ٔحّی خذٔات اسائٝ ٔی رٟاٖ تؼثیٝ ؿذٜ ٚ
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 GISتا اصَل  ًرم افسار اًذرٍیذی دٍرُ آهَزشی آشٌایی

افضاسٞای سایٍاٖ آٔٛصؿی اسائٝ ؿذٜ تٛػظ یىی اص ٔزٕٛػٝ ٘شْ " GISآؿٙایی تا اكَٛ "افضاس ا٘ذسٚیذی دٚسٜ آٔٛصؿی ٘شْ
ٞای ٔختّفی چٖٛ آٔٛصؽ دٚسٜ آؿٙایی تا افضاس آٔٛصؿی داسای تخؾ٘شْایٗ . تاؿذٞای ٔزاصی پاسع ٔیٔشوض تٛػؼٝ آٔٛصؽ

ٞای ٔزاصی إِّّی ٔشوض آٔٛصؽٞای پایاٖ دٚسٜ ٔؼتثش ٚ تیٗ، ٔزٛصٞای ٔشوض، اعالػات ٔشوض ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌٛاٞیٙاGISٝٔاكَٛ 
  ٞای ٔزاصی پاسع دس ػایتٞای ا٘ذسٚیذی ٔشوض تٛػؼٝ آٔٛصؽتٕأی اپّیىیـٗ. پاسع اػت

http://elearnpars.org/gis-android.html ػایت تاصاس لاتُ داّ٘ٛد اػت ٚ .

 تٝ تاال 2.2ا٘ذسٚیذ : پیؾ ٘یاص ا٘ذسٚیذ                       ٍٔاتایت 9.87: حزٓ تش٘أٝ ا٘ذسٚیذ                 

 
 

 WebGIS  ٝاكغالح ٘ضدیه تInernet GIS ایٗ دٚ . اػت
ؿٛ٘ذ ٚ ٚاطٜ ٕٞٛاسٜ تٝ ػٙٛاٖ ٔتشادف یىذیٍش اػتفادٜ ٔی

 Internetدس ٚالغ . تفاٚت رضئی تیٗ ایٗ دٚ ٚاطٜ ٚرٛد داسد
تاؿذ سا یىی اص آٟ٘ا ٔی Webٞا وٝ تؼیاسی اص ػشٚیغ

 Internetتٙاتشایٗ ٔا ػیؼتٕی سا ٔی تٛا٘یٓ . وٙذپـتیثا٘ی ٔی
GIS یٙتش٘تی تؼیاسی وٝ ٞای اتٙأیٓ وٝ اص ػشٚیغWeb 

service ایٗ تؼشیف، . ٘یض یىی اص آٟ٘اػت، اػتفادٜ وٙذ
. ػاصدٔی Web GISسا ٚػیؼتش اص  Internet GISٔشصٞای 

Web geospatial  یاGeoWeb اكغالح دیٍش وٝ دس ،
 Web GISؿٛد، أا تؼشیف اػتفادٜ ٔی Web GISاستثاط تا 

تٝ ػٙٛاٖ  تٛا٘ذٔی GeoWeb .یىؼاٖ ٘یؼت Geoweb تا
ٔىا٘ی ٘ظیش عالػات ٔىاٖ ٔثٙا تا اعالػات غیشتشویثی اص ا

 .تؼشیف ؿٛد... اخثاس، تلاٚیش ٚ 

WebGIS چیست؟ 

WebGIS  اص تشویة فٙآٚسی ٚب ٚ ػیؼتٓ اعالػات

رغشافیایی تٛرٛد آٔذٜ ٚ تٝ ػٙٛاٖ یه تىِٙٛٛطی سػٕی 

ػاصی، تاصیاتی، ٔذیشیت ٚ تحّیُ دادٜ ٔىا٘ی رٟت رخیشٜ

 WebGISِزا . وٙذاص تشویة اتضاس واس ٚ دادٜ ػُٕ ٔیػٕذتاً 

یه ػیؼتٓ اعالػات رغشافیایی تٛصیغ ؿذٜ اػت وٝ اص 

ٞای ٚب غاِثاً تشای استثاط تیٗ ارضا ٔتفاٚت تىِٙٛٛطی

 WebGISتشیٗ ٔؼٕاسی دس ػادٜ. وٙذػیؼتٓ اػتفادٜ ٔی

. ٚرٛد داؿتٝ تاؿذ serverٚ یه  Clientتایذ حذالُ یه 

client  تش٘أٝ یهdesktop  یا یه تش٘أٝ ٔشٚسٌش ٚب اػت

دٞذ ٚ وٝ تٝ واتشاٖ اراصٜ تشلشاسی استثاط تا ػشٚس سا ٔی

server یه تش٘أٝ ٚب ػشٚس اػت ،. 
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 :ّای آهَزشی هرتثظ کتابهعرفی 

         GISراٌّوای دیذاری عراحی ٍ ساخت ًقشِ در هحیظ  -عراحی ًقشِ  -1

ٔزیذ ؿادٔاٖ ٟٔٙذع  -دوتش ػیذ ػّی تذسی  -دوتش حؼٙؼّی فشری ػثىثاس : ٔتشرٓ         د٘یغ ٚٚد -راٖ وشایٍش : ٘ٛیؼٙذٜ

 ػاصٔاٖ فٙاٚسی اعالػات ٚ استثاعات ؿٟشداسی تٟشاٖ: ا٘تـاسات       1000: ؿٕاسٌاٖ        1391 –چاج اَٚ : تاسیخ چاج    

 در هذیریت هٌاتع آب ٍ حَضِ ّای آتریس GISکارترد  -2

طئٛٔشفِٛٛطی : راٖ ری ِیٖٛ صٔیٙٝ : ٘ٛیؼٙذٜ

( تیآواسؿٙاع اسؿذ ػاصٜ ٞای ) ٚ ٔشیٓ اوثشتشٚرشدی ( یؼیواسؿٙاع ٔتشرٓ صتاٖ اٍُ٘)٘ذا تختیاسی: ٔتشرٓ

 

( Grading Object)ایجاد یک عارضِ شیة تٌذی : ًکتِ آهَزشی 

ٔشصی رؼٕی اػت وٝ  وٝ ٕ٘ایاٍ٘ش خغٛط ،یا سد پا اػت Footprintتٙذی تشػیٓ یه راد یه ػاسضٝ ؿیةاِٚیٗ لذْ دس ای

تٛا٘ذ اص یه خظ پیٛػتٝ دٚ تؼذی یا ػٝ تؼذی یا خظ ٚ ٔٙحٙی  ایٗ سد پا ٔی. تٙذی اص سٚی آٖ ا٘زاْ ؿٛدخٛاٞیذ ؿیة ٔی

. تـىیُ ؿذٜ تاؿذ

صٔا٘ی وٝ ؿٕا . ٌشد٘ذ ؿٛ٘ذ ٚ استفاػات ٔاتمی ٘ماط دسٖٚ یاتی ٔی ٞا رخیشٜ ٔی  ٞا ٚ وٙذ  دس سد پاٞا اعالػات استفاػی ٌٛؿٝ

. ٞا سا ٚاسد ٕ٘اییذ  استفاع وٙذ اػتفادٜ ٕ٘ٛدٜ ٚ Grading Wizardیه سد پا سا تشػیٓ وشدیذ اص 

: سٚؽ واس

. سا ا٘تخاب ٕ٘اییذ Grading Wizardٚ ػپغ  Slope Gradingٌضیٙٝ  Gradingاص ٔٙٛی -1

ٚاسد وٙیذ ٚ ( Base Elevation)یه استفاع ٔثٙا . ٘اْ ٚ تٛكیفی سا تشای سد پای خٛد ٚاسد ٕ٘اییذ Footprintدس كفحٝ  -2

. تٛا٘یذ تشای ٞش وٙذ تٝ كٛست رذاٌا٘ٝ ایٗ واس سا ا٘زاْ دٞیذ تٛد ٔی اٌش ٘یاصی تٝ ٚیشایؾ استفاػات

( یه استفاع یا یه فاكّٝ, یه ػغح. ) تاسٌت ٔٛسد ٘ظش تاٖ سا ٚاسد ٕ٘اییذ,  Targetsدس كفحٝ -3

. ٞا سا ٔـخق ٕ٘اییذ  ٘ٛع ؿیة تٙذی ٌٛؿٝ Cornersدس كفحٝ -4

 Appearanceدس كفحٝ .افضایؾ خغٛط پشٚطٜ سا تٙظیٓ ٕ٘اییذیه سٚؽ فاكّٝ ٌزاسی ٚ ٔمذاس  Accuracyدس كفحٝ -5

 .٘حٜٛ ٕ٘ایؾ اص ٘ظش سً٘ ٚ ٘ٛع خظ سا ٔـخق ٕ٘اییذ
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ٞا اص  خشاؽٞایی وٝ تٝ دِیُ ٚرٛد آػٕأٖىاٖٕٞچٙیٗ  
خاسد  GPSٞای ػأا٘ٝ ٔىا٘یاتی رٟا٘ی  دػتشع ػیٍٙاَ

 .دٞذٔیپٛؿؾ تٛدٜ سا ٘یض 

ای تَهی خَد را  یاتی هاَّارُشاپي ساهاًِ هکاى

 اًذازی کرد راُ
 اػتمشاسطاپٗ اص پشتاب ٔاٞٛاسٜ ٘اٚتشی خٛد ٚ آغاص تٝ واس 

ای اختلاكی ایٗ وـٛس تٝ ٔٙظٛس  ػأا٘ٝ ٔىا٘یاتی ٔاٞٛاسٜ
آٔشیىایی  GPSٞای فؼّی یاتی ٔاٞٛاسٜسفغ خغاٞای ٔىاٖ

یاتی رٟا٘ی طاپٗ اص ػاَ واس تش سٚی ػأا٘ٝ ٔىاٖ. خثش داد
فضای ایٗ وـٛس آغاص  –تٛػظ ػاصٔاٖ اوتـافات ٞٛا  2010

یـی ا٘زاْ تا ٕٞىاسی ؿشوت كٙایغ ػٍٙیٗ ٔیتؼٛب ٚ ؿذ
ٔیچی تیىی دس صتاٖ . ٘اْ داسد« ٔیچی تیىی»ٚ پشٚطٜ  ٌشدیذ

ایٗ ػأا٘ٝ رٟت . اػت« ٞذایت ٚ سإٞٙایی»طاپٙی تٝ ٔؼٙای 
خغای تـخیق ٔىا٘ی اػت، چشا وٝ تش ٔىا٘یاتی دلیكا٘زاْ 

 .تاؿذٔی آٔشیىایی GPS  آٖ وٕتش اص

 
 
 

 
 

ی خٛد سا تشای  ؿٛد وٝ ػاللٝ تأیٗ ٔیدیٍشی 
یه اتحادیٝ ٔتـىُ  EAEU. ا٘ذ ٌزاسی ٔغشح وشدٜ ػشٔایٝ

اص وـٛسٞای سٚػیٝ، لشلیضػتاٖ، اسٔٙؼتاٖ، تالسٚع ٚ 
ػاصی تٛصیغ خذٔات تیٗ  لضالؼتاٖ اػت وٝ تٝ ٔٙظٛس تٟیٙٝ

 .اػضا تاػیغ ؿذٜ اػت

ی  ی اٍراسیا ترای ساخت هٌظَهِ ی اتحادیِ اهِترى

 2019ای سٌجش از دٍر در  هاَّارُ

ٞای  سییغ دپاستٕاٖ ػیاػت 1٘یىٛالی وٛؿٙاسیٛف ٘مُ اصتٝ 

ی  ، اتحادیٝ(EEC)كٙؼتی وٕیؼیٖٛ التلادی اٚساػیا 
تا ٕٞىاسی اػضا یه  ،للذ داسد (EAEU)یا التلادی اٚساع

 2019ای ٔـتشن ػٙزؾ اص دٚس سا تا ػاَ  ی ٔاٞٛاسٜ ٔٙظٛٔٝ
دٜ ٚ تا ػاَ لشاسداد ایٗ پشٚطٜ أؼاَ ٔٙؼمذ ؽ. تٝ تِٛیذ تشػا٘ذ

 .اِٚیٗ ٔاٞٛاسٜ اص ایٗ ٔزٕٛػٝ تٝ فضا اسػاَ ؿٛد 2020

ی ٔزوٛس، یه ؿشوت تزاسی تاػیغ  تٝ ٔٙظٛس ا٘زاْ پشٚطٜ
ی خذٔات ػٙزـی تٝ  خٛاٞذ ؿذ وٝ اص ایٗ ٔٙظٛٔٝ تشای اسائٝ

ػش رٟاٖ اػتفادٜ خٛاٞذ وشد ٚ آٟ٘ا سا لادس أـتشیاٖ ػش
حُٕ ٚ ٘مُ،  خٛاٞذ ػاخت وٝ تش ٔٙاعك كٙؼتی، ٔؼیشٞای

ی ایٗ  تٛدرٝ .ٞا ٘ظاست داؿتٝ تاؿٙذ ٔٙاعك صساػی ٚ رٍُٙ
 التلادی     ی اٚساػیا ٚ ٔٛػؼات پشٚطٜ تٛػظ تا٘ه تٛػؼٝ
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ٞای ٔىأٖذیشیت  تشایٞا  ایٗ دادٜ دس تخؾ وـاٚسصی
ٔذیشیت آب، وٛد وـت ؿذٜ،  ایزاد ٔضسػٝ، ٘ٛع ٔحلٛالت

٘یض اص ایٗ تلاٚیش ٞا  دِٚت. واستشد داسد ٔحلَٛ ٚ تشداؿت
اص ٔذیشیت تحشاٖ ٚ ٔذیشیت   ٞا، تشای عیف ٚػیؼی اص فؼاِیت

 . تشداسی ؿٟشی اػتفادٜ خٛاٞٙذ وشد فزایغ تا ٘مـٝ

تصاٍیر هاَّارُ ای از توام کرُ زهیي تِ صَرت رٍزاًِ 

س اػت ی رذیذ لادٞا تا اسػاَ ٔاٞٛاسٜ 2ؿشوت آٔشیىایی پّٙت
. تٟیٝ وٙذتا تٝ كٛست سٚصا٘ٝ اص تٕاْ ٘ماط صٔیٗ تلٛیش 

 88تٝ تؼذاد ایٗ ؿشوت  Doveٞای آخشیٗ دػتٝ اص ٔاٞٛاسٜ
ػاَ  ،ٔتش 5دلت وٕتش اص  ٚػثٝ وفؾ ا٘ذاصٜ یه دٔاٞٛاسٜ تا 

تؼذاد ِزا . ٞٙذ تٝ فضا فشػتادٜ ؿذ٘ذ PSLVتا ساوت  ٌزؿتٝ
. ؿذػذد  149ی ؿشوت پّٙت  ٞای ٔٙظٛٔٝوُ ٔاٞٛاسٜ

ٞا تٝ رای تاال  ػیاػت ؿشوت پّٙت، تاال تشدٖ تؼذاد ٔاٞٛاسٜ
تشیٗ ٔـتشیاٖ ایٗ  اكّی. تاؿذ ٔی   ٟ٘اتشدٖ ضشیة اعٕیٙاٖ آ

 ٞای ایٙتش٘تی ٞا ٚ ؿشوت دِٚت  ؿشوت تخؾ وـاٚسصی،
ٞای تٝ سٚصتشی سا دس اختیاس ٔـتشیاٖ خٛد  ٘مـٝ تا .ٔیثاؿٙذ

 .لشاس دٞٙذ
 

 

اص  اػتاٖ ٞشٔضٌاٖ،اساضی وـاٚسصی  %50ؿایاٖ روش اػت، 
تشداسی وـٛس تٛػظ ػاصٔاٖ ٘مـٝ 1395تا  1393ػاَ 

  تشداسی ٞٛایی ؿذػىغ

         ترداری َّایی سازهاى استقرار َّاپیوای عکس

ترداری کشَر ترای ًخستیي تار در ّرهسگاى ًقشِ

تشداسی ػاصٔاٖ ٘مـٝ  تشداسی دٚس٘یش٘مـٝیه فشٚ٘ذ ٞٛاپیٕای 
تٝ  فشٚدٌاٜ تٙذسػثاع دسوـٛس دس  اسدیثٟـت ػاَ راسی 

ٚ  اػتاٖ ٞشٔضٌاٖتشداسی دس ٔٙظٛس ارشای ػّٕیات ٘مـٝ
 . ؿذٞای ٕٞزٛاس ٔؼتمش اػتاٖ

ٚ تلاٚیش ٔتشی اػت  4000تا  1200ایٗ ٞٛاپیٕا ستفاع پشٚاص ا
ػاال٘ٝ تیؾ اص ػٝ  .وٙذٔی ٞٛایی تا دلت تاال سا تٟیٝ ٔیسلٛ

ایٗ ٞٛاپیٕا ػالٜٚ  .ٌشددتشداسی دس اػتاٖ ا٘زاْ ٔیپشٚاص ٘مـٝ
ٞا، اص ساٜتشداسی تلاٚیش ٞٛایی تا دلت تاال، ٘مـٝتش پٛؿؾ 

تا سا  ٞای آب، تشق ٚ ٌاص اػتاٖؿثىٝاساضی وـاٚسصی ٚ 
 .دٞذآٖ ا٘زاْ ٔیتٛرٝ تٝ إٞیت ٚ ضشٚست 
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ٞای وشد ٚ اؿتٟاسد ٔٛلؼیت ٘ماط ٔثٙایی ؿٟشػتاٖ: ٕ٘ٛ٘ٝ

 اػتاٖ اِثشص

 در ًقاط هثٌایی ارتفاعی هَجَد سازهاى ًقشِ ترداری 

 ّای کشَر  استاى

دس  تشداسیتٙایی استفاػی ػاصٔاٖ ٘مـٝرٟت آٌاٞی اص ٘ماط ْ
اتتذا ، (تٝ تفىیه ؿٟشػتاٖ، تخؾ ٚ دٞؼتاٖ)ٞش اػتاٖ 

آٟ٘ا سا دس ػایت ػاصٔاٖ دس آدسع ٔختلات تمشیثی 
http://217.218.133.169   ٚ ٜافت رٟت دسیرؼتزٛ وشد

ٕٞشاٜ داؿتٗ ؿٕاسٜ ٘مغٝ ، تا ٘ظش٘مغٝ ٔٛسد دلیك ؿٙاػٙأٝ 
 ، تٝ ػاصٔاٖ(اعالػات ٔٙذسد دس ایٗ دس ػایت) ٚ ٘ٛع آٖ

 .ٔشارؼٝ فشٔاییذوـٛس ٚ یا ؿؼة آٖ  تشداسی٘مـٝ

 

 
 

ٞای پیـشفتٝ دس فشایٙذ دسیافت اعالػات فٙاٚسی ظٟٛس
ساداسٞای تخللی ٚ ٕٞچٙیٗ ٘تایذ  ،ای ٔاٞٛاسٜ ،ٞٛاؿٙاػی

اسائٝ  ٞای ٔختّف دس ٔىاٖاص آٟ٘ا  ٞای حاكُ ٔتفاٚتی وٝ دادٜ
سا تا  ٞای ٔمتضیٌیشیی تلٕیٓدٞٙذ، ؿشایظ الصْ تشأی

تٛاٖ تشای  ٔیِزا  .آٚسدٔیفشاٞٓ ػِٟٛت تیـتش دس صٔاٖ وٕتش 
پاسأتشٞای پاسأتشٞای ٔختّف ٔشتثظ تا ایزاد ػیُ ٔا٘ٙذ 

ٌزاسی ضشیة ( ٔٙغمٝاساضی اٍِٛی ٚصؽ تاد ٚ ؿیة  )ٔؼّْٛ 
سا تشسػی  (ٚضؼیت تاس٘ذٌی)ػپغ تٟٙا فاوتٛس ٔزَٟٛ  ٚ وشد
ی صیاد حذٚدتیٙی ػیُ تا  ٞای پیؾ ٔٛفمیت ػأا٘ٝ .ٕ٘ٛد

تٝ اعالػات كحیح ٚ تٝ ٍٞٙاْ اص ٚضؼیت تاسؽ دس ٚاتؼتٝ 
 . اػتٔٙغمٝ 

ّای احتوالی در تیٌی سیلّا چگًَِ تِ پیشهاَّارُ

کٌٌذ؟ کشَر کوک هی  

تیٙی پیؾ ؛ تشایٔؼتمذ٘ذ واسؿٙاػاٖ حٛصٜ ػٙزؾ اص دٚس
آٖ  رٌّٛیشی اص تشخی خؼاسات ٔاِی ٚ را٘یٚ  ػیُسخذاد 

تلاٚیش  .رؼتتٟشٜ  ای تلاٚیش ٔاٞٛاسٜایٗ ػّٓ ٚ  تٛاٖ اصٔی
داسا تٛدٖ  ٚ ای تٝ دِیُ پٛؿؾ ٚػیغ، تٍٟٙاْ تٛدٖ ٔاٞٛاسٜ

ٕ٘ایؾ اتشٞای  رٟتٔٙاػة  یاتضاس ،تا٘ذٞای حشاستی
یاتی ٔؼیش رٟتٚ صا  تاساٖ یٞا تٛدٜ ٚ ٞا رثٟٝتشسػی ، صا تاساٖ

ٚ دس ٞا ٌیشی ٔیضاٖ تاسؽا٘ذاصٜٚ  تیٙیوت آٟ٘ا، پیؾحش
ػیُ ٘ظیش كٛست ِضْٚ اػالْ ٞـذاس تشای تالیای عثیؼی 

تا تٛرٝ تٝ افضایؾ خؼاسات را٘ی ٚ ٔاِی ٘اؿی اص ػیُ  .اػت
ایزاد یه ػیؼتٓ  وـٛسٔاٖ،دس ٞای اخیش ػاَعی دس 

 . سػذتٝ ٘ظش ٔی ضشٚسیای ٞـذاس ػیُ دس وـٛس  ٔاٞٛاسٜ

تٝ دِیُ ٔٛلؼیت  ،غشب وـٛس ؿٕاَایٗ ضشٚست دس ٘ٛاحی 
صای ایشاٖ ٞای ٞٛایی تاساٖ ایٙىٝ ػٕذٜ تٛدٜخاف الّیٕی ٚ 

  .ؿذٜ، إٞیت تاالتشی داسداص ایٗ ٘احیٝ ٚاسد 
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ایٗ ٘مـٝ ٔیاٍ٘یٗ صٔاٖ تاصیاتی پٛؿؾ ٌیاٞی ٚ ػثٛس اص 
  . دٞذ ٘ـاٖ ٔی 2010ٚ  2000ٞای  ػاِی سا تیٗ ػاَ خـه

تشیٗ صٔاٖ  دٞٙذٜ ٔٙاعمی تا عٛال٘ی ٞا ٘ـاٖ تشیٗ سً٘ تیشٜ
ٔٙاعمی تاسً٘ خاوؼتشی . تاؿٙذ ػاِی ٔی تاصیاتی خـه

. پٛؿیذٜ ؿذٜ اػت( تیاتاٖ)سٚؿٗ تا یخ یا ؿٗ ٚ ٔاػٝ 
ٞا تش پایٝ ػّْٛ  ٞا ٚ تاصیاتی آٖ ػاِی تاوٖٙٛ، اسصیاتی خـه

ساٖ ٚ ٞیذسِٚٛطی ٔتٕشوض تٛدٜ؛ تذیٗ ٔؼٙی وٝ آیا تاسؽ تا
ٞا ٚ خان سا رثشاٖ وشدٜ  ٞا، دسیاچٝ تشف، وٕثٛد آب سٚدخا٘ٝ

اػت؟  
رذیذ، ٔحممیٗ تیـتش تش ػالٔت ٚ  اتأا دس ٔغاِغ

ا٘ذ، صیشا  پزیشی دسختاٖ ٚ ػایش ٌیاٞاٖ تٕشوض وشدٜ ا٘ؼغاف
ٞا ِضٚٔا تٝ ٔؼٙی تاصیاتی پٛؿؾ  ٔخاصٖ پش آب ٚ سٚدخا٘ٝ

عٛس وٝ  ٕٞاٖ) ٞا ػاِی اٌش صٔاٖ تیٗ خـه. ٌیاٞی ٘یؼت
تش  تشٔیٓ آٖ عٛال٘ی تش ٚ صٔاٖ وٛتاٜ( تیٙی ؿذٜ اػت پیؾ

تٛا٘ٙذ تٝ ٘مغٝ تحشاٖ سػیذٜ ٚ  ٞا ٔی ؿٛد، تشخی اص اوٛػیؼتٓ
تٛا٘ذ تش ٔیضاٖ رخیشٜ  ایٗ تغییش ٔی. تشای ٕٞیـٝ تغییش وٙٙذ

دی اوؼیذ وشتٗ تٛػظ دسختاٖ ٚ ػایش پٛؿؾ ٌیاٞی سٚی 
اٌش وشتٗ وٕتشی رخیشٜ . داحش تٍزاس( تشػیة وشتٗ)صٔیٗ 

وٙذ  ٘تیزٝ ایٗ ٔادٜ تیـتش آ٘چٝ وٝ ا٘ؼاٖ تِٛیذ ٔی دس .ؿٛد
وٙذ وٝ ٌشٔا  ٔا٘ذٜ، یه حّمٝ تاصخٛسدی ایزاد ٔی دس رٛ تالی

 .ؿٛد ػاِی تیـتش ٔی سا افضایؾ دادٜ ٚ ٔٙزش تٝ خـه
 

سالی تا استفادُ از تصاٍیر  ترهین خشک ارزیاتی زهاى

ای  هاَّارُ

ا٘ذ وٝ تا افضایؾ دٔای وشٜ صٔیٗ،  ؿٙاػاٖ تشایٗ ػمیذٜالّیٓ
 تا. تش ٚ ؿذیذتش خٛاٞذ ؿذ ٞا فشاٚاٖ ػاِی خـه ،21دس لشٖ 

ػاِی ٚ  ، سٚ٘ذ رٟا٘ی خـه20ٚرٛد دٔای سٚ تٝ افضایؾ لشٖ 
ؿذت آٖ ٔثٟٓ ٚ اٍِٛی سٚؿٙی ٘ذاؿتٝ ٚ ٕٞچٙیٗ تأحیشات 

. اػتٞای اخیش ٚاضح ٘ثٛدٜ  ٚیظٜ دس دٞٝ ٞا تٝ ػاِی خـه
دس  2017ٔٛػؼٝ وٝ دس اٌٛػت  17٘تیزٝ ٔغاِؼات ٔحممیٗ 

دٞذ وٝ دس حاَ حاضش  ٔزّٝ ٘یچش تٝ چاج سػیذ، ٘ـاٖ ٔی
ػاِی تٛدٜ ٚ  ٞای ػغح صٔیٗ ٔتأحش اص خـه تیـتش تخؾ

ٞا تؼیاس عٛال٘ی اػت،  ػاِی دس اوٛػیؼتٓ تشٔیٓ خـه
تُ ٞای تاال وٝ دس ٔما ای ٚ دس ػشم ٚیظٜ دس دٚ ٔٙغمٝ حاسٜ تٝ

.  تش اػت پزیش٘ذ، تؼیاس ٔـىُ تغییشات الّیٕی آػیة

یه تیٓ تحمیماتی تا اػتفادٜ اص تشویة تلاٚیش ػٙزٙذٜ 

تا تٛاٖ تفىیه ٔىا٘ی  «TERRA» ٔادیغ ٔاٞٛاسٜ
ػاصی وأپیٛتشی،  ٞای صٔیٙی ٚ ٔذَ ٌیشی ٔتٛػظ، ا٘ذاصٜ

ٌیشی  ٚیظٜ ا٘ذاصٜ تٝ. ا٘ذ ػاِی سا اسصیاتی وشدٜ تغییشات خـه
ٔمذاس ا٘شطی ؿیٕیایی )GPP  سات تِٛیذ ٘اخاِق اِٚیٝتغیی

، یا (وٙذ صیؼت تٛدٜ وٝ دس عَٛ صٔاٖ ٔـخق ایزاد ٔی
ػاصی دی اوؼیذ وشتٗ ٌیاٞاٖ اص  چٍٍٛ٘ی ٔلشف ٚ رخیشٜ

. سٚد عشیك فتٛػٙتض اص اٞذاف ایٗ تحمیك تٝ ؿٕاس ٔی
دٞذ تاصیاتی ٌیاٞاٖ دس ٔٙاعك خـه،  ٞا ٘ـاٖ ٔی تحّیُ

تش ٘ؼثت تٝ ٌزؿتٝ، تٝ صٔاٖ  ٚٞٛای ٌشْ آباغّة تٝ دِیُ 
 . صیادی ٘یاص داسد

 ٞای تیٓ ٔغاِؼاتی تٝ ػشپشػتی ٘مـٝ فٛق تش اػاع دادٜ

«Christopher Schwalm» اص ٔشوض تحمیمات 

«Woods Hole» تٟیٝ ؿذٜ اػت .
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اص ػٛی دیٍش، ػأا٘ٝ ٌیتی اتضاسٞای ٔختّفی تشای آ٘اِیض ٚ 
ٞایی چٖٛ  ٞای ٚسٚدی داسد ٚ ٕٞچٙیٗ لاتّیت تحّیُ دادٜ

ای، پؼتی ٚ تّٙذی صٔیٗ  ٕ٘ایؾ تلاٚیش تضسي ٔاٞٛاسٜ
ٞای تُشداسی تضسي ٚ پیچیذٜ  تاال، ٘مـٝ، دلت (تٛپٌٛشافی)

 .خذٔات ؿٟشی ٔخُ تاػیؼات آب، تشق ٚ ٌاص داسد

ٞای ایشا٘ی ٔزثٛس  ٞا ٚ اسٌاٖ افضاسٞایی وٝ تاوٖٙٛ ػاصٔاٖ ٘شْ
ا٘ذ؛ دس  تٝ اػتفادٜ اص آٟ٘ا تٛد٘ذ، ٞیچ پـتیثا٘ی فٙی ٘ذاؿتٝ

كٛستی وٝ ػأا٘ٝ ٌیتی ٕٞیـٝ دػتشػی تٝ وذ سا دس اختیاس 
ای اػت وٝ  دٞذ ٚ اص عشف دیٍش، ػأا٘ٝ خٛد لشاس ٔیواستش 

 .تٝ غیش دػىتاج اص عشیك ٚب ٚ ٔٛتایُ ٘یض لاتُ ارشاػت

دٞذ  افضاسی سا دس اختیاس واسؿٙاػاٖ لشاس ٔی ٌیتی وذٞای ٘شْ
پزیش  ٞای وـٛس أىاٖ ٞا ٚ اسٌاٖ تا تٛػؼٝ آٖ دس ػاصٔاٖ

       ٔذیشیت  تشایٞا  ایٗ دادٜ دس تخؾ وـاٚسصی. تاؿذ
ٔذیشیت وـت ؿذٜ،  ایزاد ٔضسػٝ، ٘ٛع ٔحلٛالتٞای ٔىاٖ

٘یض اص ایٗ ٞا  دِٚت. واستشد داسد ٔحلَٛ آب، وٛد ٚ تشداؿت
اص ٔذیشیت تحشاٖ ٚ   ٞا، تشای عیف ٚػیؼی اص فؼاِیتتلاٚیش 

.  تشداسی ؿٟشی اػتفادٜ خٛاٞٙذ وشد ٔذیشیت فزایغ تا ٘مـٝ

 

 
 

 «گیتی»ساهاًِ اعالعات هکاًی 

اص حؼاػیت تاالیی  ی ٔىا٘یٞا تٛرٝ تٝ ایٙىٝ دادٜتا 
ٞای تضسي ایشا٘ی  ٞا ٚ اسٌاٖ تشخٛسداس٘ذ ٚ تا تٝ حاَ ػاصٔاٖ

افضاسٞای خاسری اعالػات ٔىا٘ی  ٔزثٛس تٝ اػتفادٜ اص ٘شْ
. دٚؽ ا٘ذ، ٕٞٛاسٜ خالئی دس ایٗ صٔیٙٝ احؼاع ٔی تٛدٜ

تاوٖٙٛ  ٞایی وٝ ٞای ایشا٘ی تٝ دِیُ تحشیٓ ٞا ٚ اسٌاٖ ػاصٔاٖ
افضاسٞای اعالػات  ٚرٛد داؿتٝ، لادس تٝ خشیذ ٘ؼخٝ اكّی ٘شْ

افضاسٞایی تا ٚضؼیت وشن اػتفادٜ  ا٘ذ ٚ اص ٘شْ ٔىا٘ی ٘ثٛدٜ
ٞا ٚ دصدی  آٚسی دادٜ افضاسٞا تٝ رٕغ ا٘ذ وٝ خٛد ایٗ ٘شْ وشدٜ

تٙاتشایٗ ٘یاص تٝ  . ا٘ذ ؿاٖ ٔتٟٓ اعالػات تٝ ٘فغ وـٛس ٔتثٛع
أٙیت اعالػات سا  وٝعالػات ٔىا٘ی ػأا٘ٝ تٛٔی ا عشاحی

 .ٕ٘ایا٘ذاستما دادٜ، ٕٞٛاسٜ ضشٚسی ٔیٞای وـٛس  دس ػاصٔاٖ

دس ٕٞیٗ ساػتا وٙؼشػیْٛ ٌیتی ٔتـىُ اص ػٝ ؿشوت 
ٞای  ٚ تاصسٌا٘ی، تٝ ٘اْ GIS ،ITٞایٔتخلق دس حٛصٜ

ٚ « ٘ٛآٚساٖ ػّْٛ ٔىا٘ی» ،«افضاس ٍ٘اٜ»تٙیاٖ  ؿشوت دا٘ؾ
( ػْٛ ٘ٛأثش) GISٕٞضٔاٖ تا سٚص رٟا٘ی « فٙاٚساٖ ٞٙش»

تؼذی اعالػات  افضاس تٛٔی ػٝ الذاْ تٝ ٔؼشفی ٘خؼتیٗ ٘شْ

  .تا ٘اْ ٌیتی وشد٘ذ ٔىا٘ی 

ػأا٘ٝ ٌیتی اتضاسٞای ٔختّفی سا دس اختیاس واستشاٖ خٛد لشاس 
س٘ذسیًٙ  تؼذی آٖ ٚ ٕٞچٙیٗ أىاٖ لاتّیت ػٝ ٘ظیشدٞذ  ٔی

 تا پشداصؽ ٔثتٙی تش  (Real-Time Rendering) تالدسً٘

GPU  پشداصؽ تٛصیؼی ٚ (Multi Thread)  ٝاؿاسٜ وشد و
.  ؿٛد افضاس ٔی تاػج افضایؾ چـٍٕیش ػشػت ٘شْ

    OGC إِّّیافضاس ٔغاتك تا اػتا٘ذاسدٞای تیٗ ایٗ ٘شْ
لاتّیت اػت ٚ ( ٞای اعالػات رغشافیاییوٙؼشػیْٛ ػاصٔاٖ)

ٞای سایذ دس ػّْٛ اعالػات ٔىا٘ی سا  پـتیثا٘ی اص اوخش فشٔت

 .داسد
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ٔأٛسیت ایٗ ٔاٞٛاسٜ پایؾ اتٕؼفشی تا تٛاٖ تفىیه صٔا٘ی ٚ 
تغٛسیىٝ . عیفی تاال ٚ افضایؾ ٔـاٞذات تذٖٚ اتش اػت

، فشٔاِذئیذ، UV ، ػغح اؿؼNO2 ،SO2ٝٔیضاٖ اصٖ، 
. وٙذ ٔی   آیشٚػُ ٞا، ٔٛ٘ٛاوؼیذ وشتٗ، ٔتاٖ، اتشٞا سا ػٙزؾ
ٚ  ESA ػاخت ایٗ ٔاٞٛاسٜ تا ٕٞىاسی ػاصٔاٖ فضایی اسٚپا

.  وـٛس ّٞٙذ ا٘زاْ ٌشفتٝ اػت

 هاَّارُ سٌتیٌل ، ّای سٌتیٌل عضَ خاًَادُ هاَّارُ

«Sentinel-5P»  

رذیذتشیٗ ػضٛ  «Sentinel-5P»پی5ٔاٞٛاسٜ ػٙتیُٙ 
ٞای ػٙتیُٙ ؿأُ پّتفشْ ٔىا٘یىی تلٛست  خا٘ٛادٜ ٔاٞٛاسٜ

ؿؾ ضّؼی تا ػٝ تاَ خٛسؿیذی اػت وٝ دس صٔاٖ لشاسی 
 Tropomi ؿٛد ٚ حأُ ػٙزٙذٜ ٌؼتشدٜ ٔیٌیشی دس ٔذاس، 

  Optical assembly،Radiant cooler ٚ اتضاسٞایی ٔا٘ٙذ
، Sentinel-5Pٔاٞٛاسٜ ٔـاٞذٜ صٔیٗ. تاؿذ ٔی   ٚ اتضاس وٙتشَ

ٔتش ػشم ٚ تا احتؼاب  5.63ٔتش استفاع،  3.5دس حذٚد 
ٔذاس ایٗ . ویٌّٛشْ ٚصٖ خٛاٞذ داؿت 820ػٛخت ٔاٞٛاسٜ، 
كٛست خٛسؿیذ آًٞٙ ٚ دأٙٝ اص دٚسی تٝ  ٔاٞٛاسٜ ػٙزؾ

         ٘ا٘ٛٔتش، 710-775٘ا٘ٛٔتش،  270-495 ٖعیفی آ
 0.25-0.55٘ا٘ٛٔتش تٛدٜ ٚ تٛاٖ تفىیه عیفی  2385-2305

 . ٘ا٘ٛٔتش داسد

 

 ٔشحّٝ عشاحی پشٚاص  

 ػاصی پٟپادٔادٜآ 

     پشداصؽ تلاٚیش             

 صَرت آًیاد تِ جتْیِ ًقشِ تِ ٍسیلِ پِ

تٟیٝ ٘مـٝ تٝ ٚػیّٝ  DroneDeployاػىٙشٞای ؿشوت  فیّذ
ایٗ فیّذ . أىا٘پزیش وشد( real time)اد سا تٝ كٛست آ٘ی جپٝ

اػىٙش اتضاس آصٔایـی رذیذی اػت وٝ رٟت تٟیٝ ٘مـٝ، 
اد عشاحی ؿذٜ، تٝ عٛسیىٝ پیؾ اص فشٚد جٍٞٙاْ پشٚاص پٝ

.  تٛا٘ذ ٘مـٝ آٖ ٔٙغمٝ سا تٟیٝ وٙذٔی

افضاس اتشی فشْ ٘شْپّت DroneDeployپیؾ اص ایٗ، ؿشوت 
پشٚاص، أىاٖ پشداصؽ  سیضی  وٝ دس آٖ تش٘أٝ سا عشاحی وشدٜ

 ٞای ػٝ تؼذی ٚ تحّیُ ٞا رٟت تٟیٝ ٘مـٝ ٚ ٔذَدادٜ
فشْ ٔؼتمیٕاً ایٗ پّت. تٛدٜ اػتٞا سا دس ٞش صٔاٖ فشاٞٓ دادٜ

 ٚ  وشدٜٔتلُ  DroneDeployافضاسٞا سا تٝ ػایش ٘شْ
ایٗ  دس حاَ حاضش . ػتسا داسا App Marketٞای ٚیظٌی

 ٔشتفغ افضاس ٚٞای ایٗ ٘شْلاتّیت ؿشوت تٝ ٔٙظٛس افضایؾ
ٜ ٚ تٝ ٕ٘ٛدٖ ٘یاص واستشاٖ، فیّذ اػىٙشٞای خٛد سا تٛػؼٝ داد

 . فٙاٚسی حاضش دػت یافتٝ اػت
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 Open Layers 3  Mastering  :ًام کتاب

 فاسواع ٌاتشٚ:  ٜ٘ٛیؼٙذ

 2016طا٘ٛیٝ : ػاَ ا٘تـاس 

 :دٞذوتاب حاضش تٝ ؿٕا ایٗ أىاٖ سا ٔی

سا دس ٘شْ افضاس ٚب ( web mapping)٘مـٝ تحت ٚب  -
اص تىِٙٛٛطی  ایزاد وٙیذ ٚ( Web GIS)ری آی اع 

 .ٞا تغٛس پیـشفتٝ تٟشٜ تٍیشیذٜٔشٚسٌش تشای تشؽ ِة

ٞای ٔؼتمُ دس لادس تٝ ػاخت وتاتخا٘ٝ ٚ تش٘أٝ ؿٕا سا -
 .وٙذایشاد ٚ اؿىاَ دس ٔشاحُ ػاخت ٔی ٔشٚسٌش تذٖٚ

 open layers3دسٞای پیـشفتٝ ٔٛرٛد تا ٚیظٌیسا ؿٕا   -

 ٞای ػفاسؿی آؿٙا٘ىات وّیذی تشای ایزاد تش٘أٝٚ  
  .دوٗٔی

 :GIS ّای هرتثظ تا فٌاٍری هعرفی سایت

 :َای ًَاییبزای اخذ عکس َایی سایت -1

http://reverb.echo.nasa.gov/reverb 

http://gdex.cr.usgs.gov/gdex/ 

https://earthexplorer.usgs.gov 

http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/index.jsp/ 

http://glovis.usgs.gov/ 

 http://www.web2gis.com             :َای مکاویبزای اوًاع تحلیل ی ایزاویسایت -2

شیب باالتز اس یک  محاسبٍ مکاویابی سبالٍ، پزيفیل ارتفاعی، پزيفیل عمقی خلیج فارس، مقطع صئًئید،اعم اس ای َای مکاوی ي شبکٍتحلیل

 .حد، محاسبٍ حًضٍ آبزیش، محاسبٍ شبکٍ جزیان ي ابشارَای کاربزدی دیگز

 GIS :                     http://www. giskar.ir کاربزان ايلیه شبکٍ اجتماعی -3
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 ّای آتیاری هثتٌی تر سیستن اعالعات هکاًی ٍ الگَریتن ازدحام رراتتخصیص آب در شثکِ
 

هذیشیت آب تشیي سٍؿْای یکی اص اػاػی .داسد هذیشیت کـاٍسصی تَدُ، لزا ًیاص تِ دس تخؾ آب ّذسسفت تیـتشیي         

ّای کـاٍسصی، اص آًدا کِ تعذ هکاًی صهیي. ّای آتیاسی هختلف اػتدس اساضی کـاٍسصی، هذیشیت تخلیق آب دس دٍسُ

    هکاًی اطالعات صهاى کـت ٍ الگَی کـت اساضی تشای تخلیق آب دس ّش صهاى هْن اػت؛ تٌاتشایي اػتفادُ اص ػیؼتن

( (GIS ٍسیضی ّوچَى تشًاهِ هختلف ّایهذل ٍ ّاتش ایي اػاع اهشٍصُ سٍؽ. ایاًذًنّای آى ضشٍسی هیتَػعِ قاتلیت

 .ؿَدتشای هذیشیت هٌاتع آب تکاس گشفتِ هی GISّای تَاًایی ٍ ّاقاتلیت تا هالصهت گیشی دسػیؼتن پـتیثاًی تلوین

ایي  دس. اػت( PSO)رسات اصدحام الگَسیتن گیشی تا تَخِ تِ تاییذ اکثش هتخللاى آب، سٍؽّای تلوینیکی اص هذل       

ّا هٌذ، هیضاى تخلیق آب تشای ّش یک اص قطعِ صهیيهٌذ ٍ هکاىّای صهاىّای هکاًی، ًقـِػاصی دادُسٍؽ، تا آهادُ

هشاحل ٍ سٍؽ . گشددآب اًدام هی تخلیق ٍ هکاًی ػاصیتْیٌِ الگَسیتن اخشای خَدکاس، هشاحل تِ كَست تعییي ٍ ػپغ

 . تاؿذهطاتق ؿکل ریل هیاخشای تشًاهِ 

 دس آب ّذسسفت ّچٌیي ٍ کوثَد کِ هقذاس دّذهی ًـاى، اساضی دس آب تخلیق ػاصیتْیٌِ اص ًتایح تحقیقات پغ      

ّا ٍ تشًاهِ داؿتِ ٍ تا تْیِ ًقـِ تا حذ چـوگیشی کاّؾ غیشتْیٌِ ٍ ػٌتی تخلیق تا هقایؼِ دس تْیٌِ تخلیق حالت

            تخلیق آب تْیٌِ ؿذُ دس اساضی، کوثَد آب دس حالت تْیٌِ کاّؾ یافتِ ٍ تا ثاتت ًگِ داؿتي هقذاس کوثَد آب 

دخالت تواهی پاساهتشّای هَثش تش . خثشاى ًؼثت تِ افضایؾ ػطح کـت هحلَالت اقذام کشد ٍ تِ ػَدآٍسی سػیذقاتل

الگَی کـت تش اػاع هقذاس آب دس دػتشع قثل اص کـت اساضی ًقؾ تؼضایی دس ػاصی ػاصی ٍ تْیٌِفشایٌذ دس هذل

   .سیضی داسدتش تخلیق آب ٍ تشًاهِاسصیاتی دقیق
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 کارترد شئَهَرفَلَشی در تَسعِ ٍ هحذٍدیت شْر کرج

اها گؼتشؽ سٍصافضٍى . ّای اخیش تِ علت افضایؾ خوعیت، تَػعِ فیضیکی صیادی پیذا کشدُ اػتؿْش کشج دس دِّ       

ّای تلشف حشین صّکـی. ؿذُ اػتفضای ؿْشی تذٍى تَخِ تِ  فشآیٌذّای طئَهَسفَلَطیک تاعث تشٍص هـکالتی فشاٍاى 

تا تلشف هحذٍدُ سٍدّا تعلت تَػعِ هٌاطق . اكلی ٍ طثیعی دس هحذٍدُ ؿْش تِ عٌَاى علت تشٍسص ػیل اثثات ؿذُ اػت

اػتقشاس هٌاصل هؼکًَی دس هٌاطق تا ؿیة صیاد ٍ . ّا دس ایي ًَاحی تشٍص دادُ اػتهؼکًَی ٍ فضاّای خذهات ؿْشی ػیل

ؿشقی ّای لغضؿی دس هٌاطق ؿوال ٍ ؿوالای ٍ پذیذُی حشکات تَدُعٌَاى عاهل ایداد کٌٌذُ ٍضعیت خاک هٌطقِ تِ

  آٍسی عذم تَخِ تِ ٍضعیت خاک ػطحی ٍ ؿیة تاعث ؿذُ ٍضعیت خوع. کشج، ًگشاًی ّای صیادی ایداد ؿذُ اػت

ّای کشج ٍ دلوثش تَخْی سٍدخاًِّوچٌیي دس تَػعِ ؿْش کشج تِ حشین . ّای ػطحی ٍ فاضالب تا هـکل هَاخِ گشددآب

 .ًـذُ اػت لزا دس هؼیش ایي سٍدّای هحذٍدُ ؿذُ، خؼاساتی تِ هٌاصل ٍاسدیذ گشدیذُ اػت

 ٌساددکتز َیًا علمی: وًیسىدٌ                                                            کاستشد طئَهَسفَلَطی دس تَػعِ ٍ هحذٍدیت ؿْش کشج: عىًان مقالٍ

 gistech.ir                          67-63، ف71، ؿواسُ 18فللٌاهِ علوی ٍ پظٍّـی اطالعات خغشافیایی ػپْش، دٍسُ  :ارائٍ شدٌ در

ّای سٌجش از دٍر  ّا ٍ تْیۀ ًقشِ شَری خاک تا استفادُ از دادُ تررسی شاخص

ّا ٍ هتداٍص اص هؼاحت دؿت %30)هیلیَى ّکتاس  44ّای ؿَس دس ایشاى حذٍد کل خاکتش طثق آهاس هَخَد، ػطح      

 اًّای گیالى ٍ هاصًذساى، تقشیةتِ اػتثٌای اساضی اػتاى دس ٍاقع. ؿَد تخویي صدُ هی (اساضی تحت کـت آتی کـَس 50%

ضی تحت آتیاسی هـاّذُ ّای دؿت ٍ اساضی پؼت ایشاى کن ٍ تیؾ ؿَس تَدُ ٍ تیـتشیي ؿَسی دس اساتوام خاک

دس ًتیدِ ایي . اػت افت داؿتِّا ّای صیشصهیٌی دس تشخی اػتاىسٍیِ اص هٌاتع آتی، ػطح آبتشداسی تیدس اثش تْشُ.ؿَد هی

ؿَسی آب افضایؾ یافتِ ٍ خلَكیات ؿیویایی آى تِ حذٍد تحشاًی سػیذُ ٍ حتی دس تشخی هَاسد، خاسج اص هحذٍدُ  افت،

.  گشدداػتاًذاسد هی

ًْایتا تخشیة ٍ سّا  ٍػطح اساضی کـاٍسصی ؿذُ  یؿَسهٌدش تِ خْت هلاسف کـاٍسصی  ّای ؿَسآب اص تشداسیتْشُ      

ّای ؿَس غالثاً، تِ دلیل  تٌذی خاک ؿٌاػایی ٍ پٌِْ .سا دس پی داسدصایی ؿذیذ دس هٌطقِ ؿذى اساضی ٍ دس ًتیدِ تیاتاى

ّای اخیش فٌاٍسی دس ػال. تشداسی ٍ کاسّای آصهایـگاّی هـکل اػت ًوًَِ تغییشپزیشی صهاًی ٍ هکاًی آى ٍ ًیاص تِ

خاک، تا  هطالعِ ؿَسی. ّا ّوَاسُ هَسد تَخِ هتخللیي تَدُ اػتػٌدؾ اص دٍس، تِ علت تَاًایی دس ؿٌاػایی پذیذُ

          . ؿَدام هیاًحتِ كَست هذل  یتشداسی صهیيّای ػٌدؾ اص دٍس تِ كَست طیف ٍ ًوًَِتشکیة دادُاػتفادُ اص 

اػت ٍ داًلَد ّش ًوًَِ دس آصهایـگاُ  CaSo4و  Ec ،pH ،SAR ،CaCo3هیضاى  گیشیتشداسی صهیٌی خْت اًذاصًُوًَِ

دس هشحلِ تعذ تیي ًتایح آًالیض ؿیویایی ٍ هقذاس اسصؽ  .تاؿذ كحشاییتشداسی تا سٍص ًوًَِ تایؼتی هعادلای تلاٍیش هاَّاسُ

ًقـِ ؿَسی هحاػثِ ؿذُ ٍ هیضاى ّوثؼتگی  ،داسی تشداسی ؿذُ تا اػتفادُ اص آًالیض ػطح هعٌیًوًَِپیکؼل دس ًقطِ 

. ؿًَذ ؿٌاػایی هی ،دىتیـتشیي ّوثؼتگی سا داس ٍ تاًذّایی کِ ُخاک تش اػاع تْتشیي ؿاخق اػتخشاج ؿذ
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ؿذٜ  GIS-READY ٍٞٙاْ ٚ ٞای تٝ تا اػتفادٜ اص ٘مـٝ
وٝ دس عشح ػشؿٕاسی ٘فٛع ٚ ٔؼىٗ  ػاصٔاٖ ٔذیشیت 

تٛاٖ سٚ٘ذ ػّٕیات واداػتش سا تؼشیغ  ٔی ٌشدد،ٔیاػتفادٜ 

ؿذٜ ػاصٔاٖ  GIS-READY ٞای ٘مـٝچشاوٝ . ٕ٘ٛد

 :ٞای صیش اػت سیضی داسای ٚیظٌی ٔذیشیت ٚ تش٘أٝ

 (. UTMػیؼتٓ تلٛیشی )shape  اػتفادٜ اص فشٔت -1
ٞا ٚ دػتشػی آػاٖ تٝ اعالػات تٛكیفی  تٙذی ٘مـٝ الیٝ -2

 (....ٞا ٚ اػأی، ٔؼاتش، تّٛن)ٔٛسد ٘یاص 
اػتفادٜ اص  تٙذی ؿذٜ ٚ أىاٖ ٚرٛد اعالػات تّٛن -3

ٔٙظٛس  ٞای ؿٟشی تٝ اعالػات ٔٙتمُ ؿذٜ تٝ تّٛن
ٞا ٕٞاًٞٙ تا اٍِٛی اػتا٘ذاسد ػاصٔاٖ  تٙذی ٘مـٝ ٔٙغمٝ

 .ٞا سیضی اػتاٖ ٔذیشیت ٚ تش٘أٝ

زهاى هذیریت ٍ سا  GIS READY ّایاستفادُ از ًقشِ

    کاداستری ّای پایِی در تِ رٍز رساًی ًقشِریسترًاهِ

ای  ػیؼتٓ سایا٘ٝ ،أالن-ٞای حثت اػٙاد ٘مـٝیا واداػتش 
 ،ٞای سلٛٔی آٚسی اعالػات حثتی تٝ ٕٞشاٜ ٘مـٝ رٕغ
ٞای ؿٟشی  اعالػات ٔشتٛط تٝ ٚضغ صٔیٗحاٚی ٞایی  ٘مـٝ

ای  ٚ ؿٙاػٙأٝ ٞؼتٙذاص ٘ظش ٞٙذػی ٕٞچٖٛ اتؼاد ٚ ا٘ذاصٜ 
ٞا تشای  اص ایٗ ٘ٛع ٘مـٝ. آیٙذ تشای ٞش ٔٙغمٝ تٝ حؼاب ٔی

 .ؿٛد ٞا اػتفادٜ ٔی اسٞای ٔاِیاتی ٚ حثت ٔاِىیتارشای ن

تشداسی صٔیٙی یا  ٞای پایٝ واداػتش وٝ تٝ كٛست ٘مـٝ ٘مـٝ
سٚصسػا٘ی  صٔاٖ ٘یاصٔٙذ تٝ ٌزؿت تا، ؿذٜفتٌٛشأتشی تٟیٝ 

ٔؼیاس  2ٞای واداػتش  سٚصسػا٘ی ٘مـٝ ٔٙظٛس تٝ تٝ .ٞؼتٙذ

 :اػاػی ٔٛسد ٘یاص اػت

1- ٝ اعالػات تٛكیفی ٚ ) سػا٘ی اعالػات حثتی سٚص ت
 (.ٞٙذػی

2- ٝ ٞای پایٝ   سٚصسػا٘ی اعالػات واستٌٛشافیىی ٘مـٝ ت
   (.ٞا ٌٛیاػاصی ٘مـٝ)واداػتشی 

 :ٔحٛسٞای ٕٞایؾتشخی اص 

 .تشسػی دأٙٝ ٘فٛر ٚ ٌؼتشٜ رغشافیایی پذیذٜ ٌشد ٚ غثاس -1
 .ٞای ػٕشا٘ی دس ایزاد ٌشد ٚ غثاس احش فؼاِیت -2
 .ٔغاِؼٝ پذیذٜ ٌشد ٚ غثاسدس  GISاصدٚس ٚ  واستشد ػٙزؾ -3
احشات ٌشد ٚ غثاس تش ٔحیغضیؼت، ٔٙاتغ عثیؼی ٚ  -4

 .وـاٚسصی
 .احشات ٌشد ٚ غثاس تش پاسأتشٞای الّیٕی -5
 .احشات ٌشد ٚ غثاس تش كٙؼت تٛسیؼٓ ٚ ٌشدؿٍشی -6
ٞای ٘ٛیٗ ٘ظاست، پایؾ ٚ وٙتشَ  ٞا ٚ فٙاٚسی سٚؽ -7

  سخذاد ٌشد ٚ غثاس
8- ... 

  غثار الوللی گرد ٍدٍهیي ّوایش تیي 

 

.  1397اسدیثٟـت ٔاٜ  7تا  5اص تاسیخ  :صٔاٖ تشٌضاسی

 .دا٘ـٍاٜ ٔشاغٝاػتاٖ ایالْ،  :ٔحُ تشٌضاسی 
 إِّّیداخّی، تیٗ: ػغح تشٌضاسی 

٘اْ ٚ سصسٚ ٘یاص تٝ حثت: ٘ٛع ٚسٚدی 
ػاصٔاٖ حفاظت ٔحیظ صیؼت  ٚ دا٘ـٍاٜ ایالْ: تشٌضاسوٙٙذٜ 

 09017112790: اعالػات تٕاع 
  icd2018@ilam.ac.ir : دتیشخا٘ٝ ٕٞایؾ
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ٔثاحج ػّٕی آٖ تٝ تشتیة تٝ ٘شْ افضاسٞای  : تخؾ دْٚ

” Geostatistical Analystاتضاس “ٚ ” +GSصٔیٗ آٔاسی “
پشداختٝ اػت ٚ تٕاْ  ArcGIS10.3افضاس ٔٛرٛد دس ٘شْ

 .ٞا، تٝ عٛس رأغ تـشیح ؿذٜ اػترٛا٘ة فٙی آٖ

 ّای هحیغی تا زهیي آهارتحلیل فضایی دادُ : ًام کتاب

 خؼشٚی، ٟٔٙذع اػٕاػیُ ػثاػیدوتش یٛ٘غ : ٘ٛیؼٙذٌاٖ 

  آرسوّه:  ا٘تـاسات

 282: تؼذاد كفحات

 (چاج اَٚ) 1394: ػاَ ا٘تـاس 

 (آٔٛصؿی DVD تإٞشاٜ ) تٛٔاٖ 16000: لیٕت 

  :ؿأُ دٚ تخؾ  وتاب

اس، آٔاس پایٝ، آٔاس ٔىا٘ی آْوّیات صٔیٗفلُ  4دس : تخؾ اَٚ
  .وٙذسا تحج ٔی ٞای ٔحیغییاتی دادٜٞای ٔیاٖٚ سٚؽ

     http://girs.irاز سایت رایگاى هعرفی چٌذ هحصَل داًلَدی  

 ArcGIS افضاسدس ٔحیظ ٘شْ Google earth آٔٛصؽ ٔـاٞذٜ تلاٚیش -1

افضاس اسث سا تٝ داخُ ٘شْتلاٚیش ٌٌُٛ تٛا٘یذ، ٔیArcGISافضاس ٌیشیذ وٝ پغ اص تاص وشدٖ ٘شْدس ایٗ آٔٛصؽ سٚؿی سا یاد ٔی

دس ٚالغ ؿٕا  .افضاس ٌشد٘ذی ٘یؼت ایٗ تلاٚیش اتتذا داّ٘ٛد ؿٛ٘ذ ٚ ػپغ ٚاسد ٘شْص٘یا .تا ایٗ تلاٚیش واس وٙیذ فشاخٛا٘ی وشدٜ ٚ

. وٙیذواس ٔی ArcGIS ٔحیظ ٔتلُ وشدٜ ٚ تا ایٗ تلاٚیش دس ArcGISافضاس اسث سا تٝ ٘شْتا٘ه اعالػاتی ٌٌُٛ

 

 "اسثوٕه ٌٌُٛٞای تٛپٌٛشافی تٝ ٘حٜٛ داّ٘ٛد ٘مـٝ"یذئٛی آٔٛصؽ ٚ -2
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