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 ( GISپدر زندگینامه پروفسور راجر تاملینسون)

 دانشجو کارشناسی سنجش ازدور و سیستم اطالعات جغرافیا -تهیه کننده: مصطفی مهدوی فرد

آغااز کارد و  3391این جغرافیدان انگلیسی االصل، کار خود را از اوایل دهه  در انگلستان به دنیا آمد. 3311راجر تاملینسون در سال 

چهره جغرافیا را به عنوان یک رشته تغییر داد. وی توانست باالترین لوح افتخار کشور کانادا را از آن خود کند. دولتهاا و دانشامانادان 

سراسر دنیا به کمک وی توانستند درک بهتری از محیط و تغییر الگوهای کاربری زمین پیدا کرده، توسعه شهری و استفاده از ماناابا  

  طبیعی را بهتر مدیریت کنند.

راه را برای استفاده گسترده و در حال رشد فن آوری های  GIS به کشور کانادا رفت. نخستین فعالیت وی در زمینه 3391وی در سال 

در ” .وی در مصاحبه ای در خصوص شروع کار خود چنین گفتاه باود  تهیه نقشه و اطالعات مکانی در سازمان های دولتی، هموار کرد

“ چیست. مأموریت من در این رشته بسیار سخت و طاقت فارساا باود.GISهیچکس نمی دانست معنی  ، علمی مهجور بود.GIS ابتدا

شد، که از آن جمله می تاوان باه مادال  GIS آقای تاملینسون، طی سالهای کاری خود موفق به دریافت جوایز متعددی در زمینه ی

در ساال  در خصوص جغرافیای کاربردی، جایزه روبرت تی انجینبارو  3339انجمن جغرافیدانان امریکایی جیمز آر اندرسون، در سال 

به همراه جک دنجرموند در  National Geographic Bell  ، و مدال3331در سال  Lifetime Achievement ، ESRI جایزه ،3339

، مهره ی اصلی توسعه سیستم های اطالعات جغرافیایی در هفتام فاوریاه GIS پدر علم راجر اف. تاملینسون    ، اشاره کرد. 0131سال 

 ( در مکزیک درگذشت.39/33/30) 0132

است که در مورد برنامه ریزی سیستم های اطالعات جغرافیایی برای مدیران در نظر گرفته شده اسات،در  GIS  تفکر درباره  کتاب وی

واق  راهنمایی است برای مدیران ارشد که مسئولیت طیف وسیعی از فعالیتها را در سازمانها به عهده دارند و همچنین مدیران فنی کاه 

  به طب  رسید. 0133به عهده ی آنان می باشد. ویرایش چهارم این کتاب پرطرفدار، در سال  GISاجرای واقعی  
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 میتواند رر کشاورزی به ما کمک کند؟ GISچگونه 
 رشته آب و فاضالب -محسن قلی زادهتهیه کننده: 

کنند زیرا این  پیچیده کشاورزی استفاده میری های آو کشاورزان امروزی از فن

 کنند.میجویی  صرفه فن آوریها دروقت و سرمایه کشاورزان

شود سیستم  کنند. این باعث می های خاص رشد می محصوالت زراعی در مکان

 ( یک ابزار بسیار مناسب برای کشاورزان باشد.GISاطالعات جغرافیایی )

هاا و  گیرد و مااهاواره در مزرعه انجام میGPSکشاورزی دقیق با استفاده از 

آوری اطالعات پوشش گیاهی و آب و هاوا  هواپیماهای بدون سرنشین به جم 

 پردازند. از آسمان می

  آوری کشاورزی را بررسی کنیم. های فن اجازه دهید برخی از نمونه

 کشاورزی رقیق -آالت  رریافت راره از ماشین -3

توانند مقدار کود به کار رفاتاه در  کشاورزان با استفاده از کشاورزی دقیق می

 مزرعه را کاهش دهند.

کنند، بالاکاه باه ایان رو   جویی می نه تنها کشاورزان در پول کود صرفه

ماواد آلای کنند. به این دلیل که بسایااری از  زیست را نیز حفظ می محیط

  ها را آلوده میکنند. کودهای اضافی جریان نهرها و رودخانه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شود.  درکشاورزی دقیق کود تنها جایی که موردنیاز است مصرف می 

سنسورهایی بر روی ماشین آالت نصب می شوند و اطالعات در مورد 

به شما موقعیت دقیق در  GPSکنند. عالوه بر این،  آوری می محصوالت را جم 

های  دهد. پس از آن سیستم یک مقدار متغیر کود برای سایت مزرعه را می

 دارای کمبود مواد مغذی تجویز می کند.

تواند در هر نقطه از مزرعه در حادود  کشاورز با استفاده از کشاورزی دقیق می

جویی کند که با گذشت زمان، ایان ماقادار باه  به ازای هر ایکر صرفه 0-39

  شود. باور نکردنی تبدیل می ای سرمایه

  ماهواره و هواپیماهای بدون سرنشین -رریافت راره از آسمان -0

  محصوالت برای رشد به چه نیاز دارند؟

غیر از نور خورشید و مواد مغذی، گیاهان نیاز به مقدار کافی آب دارند. ماقادار 

سالی( آب بار رشاد ماحاصاول ا ار  بیش از حد )سیل( و یا کمبود )خشک

  . گذارد. می

های زماان واقاعای  داده  SMOSای مانند  های ماهواره تکنولوژی

کنناد.  میآوری   )غیرفعال( را از سطح زمین با امواج ماکروویو جم 

بایانای و بار  توان تولید محصول را پایاش به این شکل بهتر می

 سالی و سیل نظارت کرد. خشک

های لندست، سبزی پوشش گیاهای را باا اساتافااده از  ماهواره

( NDVIهایی مانند شاخص پوشش گیاهی نرمال شاده ) شاخص

 کند. تجزیه و تحلیل می
                     

  محور مرکزی آبیاری ماهواره لندست  عکس از ناسا

 

آوری اطالعات چاه  هواپیماهای بدون سرنشین در زمینه جم 

  توانند انجام می دهند؟ کاری می

 

  توده گیاهان برآورد ارتفاع، تعداد و زیست - 

  های هرز وجود بیماری و علف- 

  سالمت گیاه و مواد مغذی مزرعه - 

 های سه بعدی ارتفاع و حجمی داده - 
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جای کارگران مزرعه، تکنولوژی های کشاورزی مانند هواپیماهای بدون   به

 ها را تحت پوشش قرار دهند. تواند مزرعه سرنشین می

تواند سالمت محصول که در آن تنش  هواپیماهای بدون سرنشین می

توانند  گیاهی در حال وقوع است را از آسمان بررسی کنند. کشاورزان می

تصمیمات عملی در استفاده از نیتروژن و نظارت بر عملکرد محصوالت 

توانند با استفاده از سنسور آبیاری دقیق مزرعه را  بگیرند. همچنین آنها می

آبیاری کنند این سنسورها به انتخاب زمان مناسب آبیاری کمک می 

توانند با شناسایی مناطق مهم با گستر  آفات نیز مبارزه  ها می کنند. آن

 کنند.

گیری های  تواند به برخی از تصمیم هواپیمای بدون سرنشین کوچک می

 مهم در کشاورزان کمک کند.

  برراری زمان واقعی نقشه -اطالعات آنالین -1

برداری  افزار نقشه ( نرمUSDAمتحده ) وزارت کشاورزی ایاالت

CropScape توانند تخمینی از  را توسعه داده که در آن کشاورزان می

 وسعت زمین را بر اساس نوع محصول به دست آوردند.

توانند ببینند که چه محصوالت زراعی، در کجا و  به سادگی، کشاورزان می

به چه مقدار در حال پرور  است. عالوه بر این، دولت نیز از 

CropScape   در مسائلی مانند امنیت غذایی، تغییر پوشش زمین و

  کند. کش ها استفاده می کنترل آفت

 

 

 

 

در مقیاس جهانی، بخش غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد با استفاده از   

AgroMap  محصوالت غذایی را با پایگاه داده مکانی جهانی خود که از

 آمار کاربری اراضی کشاورزی بدست آمده مرتبط ساخته است.

ریزی در مقیاس بزر ، ابزارهای آنالینی مانند سرسختی  برای برنامه

، آب و هوایی مناسب مناطق رشد را برای انواع (plant hardiness)گیاهی 

 ) نقشه جهانی گرسنگی( کند. مختلف محصوالت تعریف می

 

 

 

  مجموعه راره ارغام شده -سازی  مدل-4

ماناظاور  های مختلف با هم به محققان در حال ادغام کردن ورودی

  سازی و درک بهتر  از تولید محصول هستند. مدل

به عنوان ابزارهاای  GIS   GRASSدر   SWAPو   CAMمدل 

سازی فرآیندهای خاک،  محصول هستند که به شبیه پایش عملکرد

  آب و محصول می پردازند.

( زمانی است که محصوالت تبخیر و تاعار  LGPطول دوره رشد )

کامل را با استفاده از آب دریافتی از بار  و رطوبت خاک دارند. هر 

نوع محصول رطوبت خاص موردنیاز خود را دارد که باعث دشاواری 

  شود. می LGPدر محاسبه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
یک منب  مهم از اطالعات در مورد هوا، آب و هوا و تحوالت کشاورزی در سراسر جهان 

NOAA 

مدل های مختلفی در زمینه کشاورزی وجود دارد که  در ادامه باه 

  تعدادی از آن ها اشاره می شود.

EPIC بازده محصول و آب موردنیاز آبیاری را با توجه به تغییارات ،

ا ارات   AGNPSکاه مادل  درحاالای کند. آب و هوایی مدل می

شرایط  VSMBکند و مدل بینی می کشاورزی بر کیفیت آب را پیش

رطوبت خاک مناطق کشت را  با توجه به تبخیر و تاعار ، باار ، 

  .کند سازی می رواناب و عوامل دیگر شبیه

دانشمندان امکان دریافت اطالعات دیجیتال پایه را از مشااهادات 

تصویر از: وزارت کشااورزی  به دست آوردنای  هواپیما یا ماهواره

 متحده ایاالت
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  تقاضای آینده غذا-9

  توان نیازهای جمعیت رو به رشد را تأمین کرد؟ چگونه می

تکنولوژی کشاورزی، با تولید اطالعاتی مانند نقشه تغذیه جهان به امنیت 

  کند. غذایی در جهان کمک می

ای  های ماهواره های تاریخی یاد بگیریم؟ داده توانیم از داده آیا ما می

های کشاورزی در  لندست مشخصات منحصر به فرد از وضعیت زمین

کند. هنگامی که شما روند تاریخی کاربری اراضی را در  گذشته فراهم می

کشت به اندازه کافی برای  های قابل کنید، آیا زمین برابر زمان رسم می

  خدمت به جمعیت رو به رشد وجود دارد؟

درصد آب در آن به بخش کشاورزی می رود  91کشت در عربستان سعودی که  های قابل زمین

 USGSتصویر از: 

هایی تهیه می شوند که هدفشان باال بردن آگاهی در مورد گرسنگی  نقشه

هایی مانند نقشه  هایی است که نیاز به نقشه جهانی و شناسایی مکان

 و تجزیه و تحلیل امنیت جهانی غذا دارند. FAOگرسنگی 

  فناوری کشاورزی -گیری  نتیجه

ها، هواپیماهای بدون سرنشین، نقشه وب و  کشاورزی دقیق، ماهواره

های  آوری های پیچیده، فهرستی هستند که نشان دهنده برخی از فن مدل

 شود. های کشاورزی استفاده می کشاورزی هستند  که امروزه در زمین

های هرز، مواد مغذی،  خاک، علف -کشاورزی مدرن عالوه بر شناخت دانه 

آالت و آب و هوا، نیاز به دانش بیشتر در زمینه  حشرات، بیماری، ماشین

 های دیگر دارد.

کند  این روند در حال ظهور، بستری را برای کشاورزان باهو  فراهم می

  تر و با دانش بیشتر انجام دهند. که فعالیت های کشاورزی را سری 
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 تصحیح اتمسفری رر سنجش از رور به چه معنا استت؟

دانشجو  کارشناسی ارشد سنجاش ازدور وسایاساتام  -تهیه کننده: امیرحسین احراری

اطالعات جغرافیا

جذب پخش اتسمفری باعث تغییر امواج الکترومغناطیاسای عاباوری از 

امواج الکترومغناطیسی طی دو مرحله تحت تا یر اتمسفر  اتمسفر میگردند.

بار اول زمانی است که امواج از خورشید به ساطاح زمایان  قرار میگیرند.

میرسند و بار دیگر زمانی است که امواج بازتاب و گسیل شاده از ساطاح 

در همین رابطه ایرادیاناس  زمین به سمت سنجنده در حال بازگشت است.

در حالی که  اشاره به آن تابشی دارد که از خورشید به سطح زمین میرسد.

رادیانس نیز اشاره به تابش الکترومغناطیسی رسیده به ساناجاناده دارد. 

جذب امواج الکترومغناطیسی باعث کاهش میزان انرژی رسیده به سنجنده 

اما این در حالی است که پخش الکترومغناطیسی باعث افازایاش  میگردد.

درجه روشنایی های  بت شده در تصویر میگردد و بااعاث افازایاش ا ار 

 های مجاور در تابش صورت گرفته از پیکسل هادف مایاگاردد.-پیکسل

هردوی این فرایندها بر روی کیفیت تصاویر ماهواره ای اخذ شده تا یرگذار 

هستند و به عنوان مهم ترین عواملی هستند که بواسطه آن فرایند تصحیح 

  اتمسفری بر روی تصویر صورت میگیرد.

  چگونه امواج الکترومغناطیسی با اتمسفر کنش پیدا میکنند؟

 ابتدا خورشید امواج الکترومغناطبسی را به سمت زمین تابش می نماایاد.

امواج الکترومغناطیسی که از این طریق به سطح زمین میرسند با عاناوان 

نشان داده میشود.اما این در  شناخته میشوند که با نماد  انرژی رسیده

ها توسط گازها و آئروسل های موجود  حالی است که بخشی از این انرژی

 در اتمسفر پیش از آنکه به سطح زمین برسند، پخش و یا جذب مبشوناد.

 فرایند  در چنین شرایطی انجام اگر که شما تنها یک تصویر داشته باشید

تصحیح اتمسفری چندان نیازی به آن نمی باشند مگر در شرایطای 

که تصویر بسیار غباری شده باشد. عموما تمامی پیکاسال هاایای 

توسط درجه مشابه تحت تا یر قرار گرفتند، شما میتوانید ناتاایا  

  مناسبی از آنها با استفاده از رو  های طبقه بندی پیپدا نمایید.

فرایند تصحیح اتمسفری اقدام به حذف و نرمال سازی ا ر جذب و 

پخش امواج الکترومغناطیسی میشود که از پدیده های زمینای باه 

  سنجنده باز میگردند.

چه رو  هایی برای انجام تصحیح اتمسفری در این رابطه استفااده 

  میشود؟

مدلسازی اتمسفری شاید به عنوان پیچیاده تاریان رو  بارای 

تصحیح اختالالت و آشفتگی های اتمسفری بکااربارده مایاشاود. 

استفاده از مدل های اتمسفری زمانی ایدآل است که کاربر اطالعات 

الزم در ارتباط با شرایط اتمسفر در زمان تصویربرداری ماهاواره را 

)به عنوان مثال آگاهی داشتن در ارتباط باا .در اختیار داشته باشد

این در حالی است کاه  میزان آئروسل و رطوبت موجود در جو(. اما

  در اختیار داشت چنین اطالعاتی از اتمسفر بسیار نادر است.

 Dark Objetبرای تصحیح اتمسفری رو  تصحیح اتماسافار 

Subtraction  عموما در این رابطه برای کاربرد های طبقه بنادی

  و آشکارسازی تغییرات پیشنها میگردد.

تاریان و در عایان حاال  در حقیقت این رو  به عنوان ساده

پرکاربردترین رو  تصحیح اتمسفری است. در ایان رو  فار  

برآن است که که کمترین مقدار بازتاب صورت گرفته از یک سطاح 

برایر با صفر است و یا نزدیک به صفر است. کمترین مقادار درجاه 

  روشنایی در هیستوگرام از تمامی پیکسل ها تفریق میشود.

( نایاز LOWTRAN, MODTRANمدل های انتقال تابشی )

  همچنین برای تصحیح تصویر در دسترس هستند.

 نتیجه:

تصحیح اتمسفری ا ر پخش و جذب ایجاد شده توسط اتسمفر بار 

  روی امواج الکترومغناطیسی را از بین میبرد.

با استفاده از رو  تصحیح اتمسفری امکانی فراهم میشود که بتوان 

ویژگی ها و خصیصه های سطح زمین را استخراج نمود، با استفااده 

 Dar Objectروشاهاای  از رفتار های طیفی بدست آمده از آنها.

Subtraction  و مدلهای انتقال تابشی به هاماراه مادل ساازی

اتمسفری به عنوان تکنیکهای مرسومی هستند که از آناهاا بارای 

برخی از داده هاای تصحیح اختالالت اتمسفری استفاده میشود. 

)مانند لندست( در اختیاار  ماهواره ای حتی بصورت بازتاب سطحی

کاباران قارار داده مایاشاوناد کاه از طاریاق وب ساایات 

www.Earthexplorer.usgs.gov .در دسترس است  

http://www.Earthexplorer.usgs.gov
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 روش های انجام بررسی تغییرات

 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری -تهیه کننده: یاسمن لهرابی

های دیجیتالای  های مختلفی برای رو  بندی های گذشته، تقسیم طی سال

تاریان ایان  است. یکی از جدیدترین و جااما  بررسی تغییرات ارائه شده

صورت گرفته که شامل  0112ها توسط لو و همکاران در سال  بندی تقسیم

 رو  فرعی به قرار زیر است: 03گروه اصلی و بیش از  1

 (Algebra(های جبری  روش-1  

(، رگارسایاون (Image Diffrencingاین گروه شامل تفاضل تصاویر 

 Imag Rationg)گیری تصویر) (، نسبتImage Regressionتصاویر )

 (Vegetation Index Differencing) های گیااهای تفاضل شاخص

و تافاریاق پاس  ( (Change vector Analysiآنالیز برداری تغییرات 

هاا دارای یاک  ( است. این رو Background Sabtractionزمینه)

ویژگی مشترک یعنی انتخاب حدود آستانه برای تعیین مناطق تغییر یافته 

ها به جز آنالیز برداری تغییرات، سااده و  باشند. اجرا و تفسیر این رو  می

 باشند. های تغییرات نمی آسان بوده ولی قادر به ارائه ماتریس کاملی از داده

های بررسی تغییرات، تفریق تصاویر است که به  یکی از پرکاربردترین رو 

های تصویری که در تااریا   های رقومی پیکسل سادگی با کم کردن ارز 

های دومین تاری  که دقیقاا  های رقومی پیکسل اول برداشت شده از ارز 

شود. هیستوگرام نتای  تصویر بیانگار  با تصویر اول انطبا  یافته، حاصل می

باشد.ارز  مثابات و  ها از اعداد منفی به مثبت می ارز  پیکسل  محدوده

دهاناده  منفی بیانگر این است که منطقه تغییر کرده و ارز  صفر نشاان

های گیاهی، نوعی تافاریاق  تفاضل شاخص بدون تغییر بودن منطقه است.

آید که برای بررسی تغییرات ماورد اساتافااده قارار  تصویر به حساب می

  ها مؤ ر واقا  شاده این رو  جهت بررسی کاهش و ریز  بر  گیرد. می

است، چرا که با میزان زیتوده سبز و سالم ارتابااط مساتاقایامای دارد. 

های بررسی تغییرات است کاه  ترین رو  گیری تصویر یکی از آسان نسبت

شودپیکسلی کاه  ها انجام می گیری پیکسل به پیکسل داده بر اساس نسبت

   گیری را یک نشان دهد حاکی از عدم تاغایایار در ارز  زمینه نسبت

های مناطقی که ارز  کمتر و بیشتر از یک داشته باشند  منطقه و پیکسل

  نشان دهنده وجود تغییر در منطقه است

 (Transformationرو  های تبدیلی)-0

 Principal) هاای اصالای این طبقه شامل آنالیز ماؤلافاه

Component Analysis ) 

 (،گارام اشامایات Tasselled Capدار) کالهک مناگاولاه

(Gram-Schmidt) 

 ها می باشد،از مزایای این رو ( Chi-Square) و مرب  کای

 کاهش حجم اطالعات مشترک بین باندها و تقویت اطالعات

  متمایز در اجزای  به دست آمده است.

 توانند ماتریس تغییرات فصلی را ارائه دهند ها نمی این رو 

 که تغییرات نوع پوشش را نشان دهد و نیاز به انتخاب

 هایی جهت تعیین مناطق تغییر یافته دارند. دو رو  آستانه

 آخر معموال به دلیل پیچیدگی نسبی، کمتر مورد استفاده قرار

 افزارهای پرداز  تصاویر سنجش از گرفته و در بسیاری از نرم

 اند. دور، گنجانده نشده

 ( Classificationبندی )رو  طبقه -3

 بندی های مقایسه پس از طبقه بندی، شامل رو  گروه طبقه

 (Post-Classification Comparision تلفیق آنالیز ،) 

 (Spectral-Temporal Combined Analysis)زمانی  -طیفی

 Maximization)      ،الگوریتام بایاشایاناه اناتاظاار

Algorithm Expection ) 

 Unsupervized)تعیین تغییرات باه رو  ناظاارت نشاده

Change Detection ) 

 Hybrid Change، بررسای تالافایاقای تاغایایارات )

Detection ) 

 Artificial Neuralهاای عصابای مصاناوعای) و شبکه 

Networks باشند. ( می  
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بندی شده هستند که در آن کیفیت و  ها بر مبنای تصاویر طبقه این رو 

های تعلیمی جهت رسیدن به نتای  مناسب، موضوع ماهامای  کمیت نمونه

ها، قابلیت ایجاد ماتریس تغییارات و کااهاش  است. مزیت مهم این رو 

ا رات جانبی ناشی از اختالف در شرایط محیطی و اتمسفری در تصااویار 

ای است که در مراحل مختلف زمانی و شرایط متفاوت گارفاتاه  چند زمانه

های طیفی مستقلی را در هر فاصله  بندی بندی مجدد، طبقه شده اند. طبقه

زمانی که مورد نظر است، انجام داده و جهت بررسی تغییرات در یک ناوع 

از پوشش، پیکسل به پیکسل یا بخش به بخش را با همدیاگار ماقاایساه 

کند و در قالاب  بندی را به صورت کددهی مشخص می کند. نتای  طبقه می

توانند باا  های تغییر می ماتریس کاملی از تغییرات نمایش می دهد و کالسه

آنالیزهای صورت گرفته، مشخص شوند. این رو  نسبت باه تاغایایارات 

موقتی که در مناطق آموزشی انتخاب شده اتفا  افتاده و ارزشی نادارناد، 

بندی مجدد کامال وابسته به صحات  دهد. صحت طبقه حساسیت نشان نمی

های اولیه است. صحت نهایی از مقایسه ناتاایا  حااصال از  بندی طبقه

 آید که خیلی دقیق است. بندی انجام گرفته، بدست می طبقه

 ( Advanced Models) های پیشرفته مدل-4

 Li-Strahle) استراهلار -ها، شامل مدل بازتابش لی گروه مبتنی بر مدل

Refrectance Model های ترکیب طیفی) ،مدلSpectral Mixture 

Models های برآورد پارامتر بایاوفایازیاکای) (و و مدلBiophysical 

Parameter Estimation Models .است )  

های خطای یاا  ها اغلب، مقادیر بازتابش تصویر به وسیله مدل در این رو 

شاوناد و در  غیرخطی، به پارامترها یا عناصر مبتنی بر فیزیک تبدیل می

توانناد اطاالعاات  مقایسه با پارامترهایی که عالئم طیفی هستند، بهتر می

ها، وقت گایار باودن و  پوشش گیاهی را استخراج کنند. عیب این رو 

های مناسب برای تبدیل مقادیر باازتااباش  مشکل بودن فرایند ایجاد مدل

 .باشد تصویر به پارامترهای فیزیکی می

  های مبتنی بر سیستم اطالعات جغرافیایی روش 5 -1 -5 -2

 و سنجش از دور   GIS، شامل رو GISهای مبتنی بر  رو 

 (Integrated GIS and Remote Sensing Method  و نیز رو )  (Pure 

GIS)   .مزیت استفاده از می باشدGIS هاای آن در  استفاده از قابلیات

هاای  ای مختلف جهت بررسی تغییرات است. طی ساال ترکیب مناب  داده

های هوایای، تصااویار  برای مثال عکس های چند منبعی اخیر ترکیب داده

TM تصاویر ،SPOT های موضوعی قدیمی( به رو  مهم، جهات  و نقشه

 ( Land use/Land cover) بررسی تغییرات کاربری و پوشش اراضی

 .است تبدیل شده

  آنالیز بصری 6 -1 -5 -2

گروه آنالیز بصری شامل تفسیر چشمی، ترکیب تصاویر چند زمانه 

  و رقومی سازی مناطق تغییر یافته بر روی صفحه نمایش

(On- Screen Digitizing of Changed Area )  است. این

برداری کامل از تجربه و  تواند به عنوان روشی جهت بهره رو  می

شود. عیب این رو  لزوم صرف وقت  گر تلقی می دانش فرد تحلیل

زیاد برای بررسی تغییرات در مناطق وسی  بوده و در ضمن بروز 

  رسانی نتای  بررسی تغییرات نیز کار مشکلی است.

 های بررسی تغییرات سایر روش 7 -1 -5 -2

های دیگری نیز وجود دارند کاه  های ذکر شده، رو  عالوه بر رو 

هایی  ها را در یکی از طبقات مذکور قرار داد و نیز رو  توان آن نمی

ها، مختص یک موضاوع  اند. این رو  که هنوز در عمل به کار نرفته

تحقیقی خاص بوده و تاکنون به صورت گسترده مورد استفاده قارار 

 اند.  نگرفته
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  منابع راره های مدل رقومی ارتفاع

 کارشناسی ارشد خاکشناسی -تهیه کننده: شیرین شرفبافی.

آیا می خواهید جهت پیدا کردن مدل رقومی سنجش ارتفاع شانس خود را 

 باال ببرید؟

ما به شما کمک میکنیم که چگونه با استفاده از مناب  ماهواره ای داده 

  را به دست آورید. X,Y,Zهای لیدار، مقادیر رقومی 

 SRTM) ماموریت رارار توپوگرافی شاتل فضایی )-1

سی متاری از ساطاح  SRTMناسا جهت برآورد بی عیب و نقص مدل 

  مورد نیاز دارد. 33زمین به 

 

 

 

 

 

در شااتال فیاایای  0111برای اولین بار در فوریه سال   SRTMمدل 

Endeavour  لود شد که در آن با استفاده از دو گیرنده راداری و یاک

فرستنده تک سیگنالی اطالعات کافی جهت استفااده از مادل رقاومای 

 interferometricسنجش ارتفاع با رو  شانااخاتاه شاده راداری 

synthetic aperture radar    (IN SAR  ) اطالعات  بت می گردد.بااناد

C  نفوذ و پوشش مطلوبتری در سطح زمین دارد  اما مدلSRTM  هاناوز

در مناطق شیبدار در  بت خطوط واقعی کوچکتر، توقف ها و سایه هاا در 

حداکثر دقت مکاانای  0132حال بهبود بخشیده شدن است.در اواخر سال 

در اختیار عموم قارار گارفات.  SRTMممکن داده های  بت شده با مدل 

 11این دومین مدل ارتفاعی تک قوسی است که با قدرت تفکیک مکانای 

متر به خوبی  39متری، سطح کره زمین را در اکثر جاها با  ارتفاع کمتر از 

   پوشش می دهد.

  را دانلود نمایید؟ SRTMاز کجا شما می توانید داده های 

وجود دارد.     USGS Earth Explorerدر سایت    SRTM DEMداده های 

 Dataجهت دانلود محل مورد نظرتان را انتخاب نمایید.در تب تنظیم داده  

sets  به قسمت Digital Elevation > SRTM > SRTM-1-Arc Second 

Global   .بروید  

 USGS Earth Explorer downloadهمچنیاان در سااایت 

guide .جهت شروع شما راهنمایی شده است   

 ASTER Global(    ASTERمتتدل راریومتتتری)   -2

Digital Elevation  

 ASTER  (Advanced  Spaceborne Thermal Emissionتولااد 

and Reflection Radiometer    ) یک پروژه ماشترک بیان ناساا و

زیار  ASTER Global DEMکشور ژاپن بود. داده هاای جهاانی  

  مجموعه ای از پروژه مذکور است.

 ASTER GDEM   متر است کاه  31داده های جهانی با رزولوشن

متری موجود می باشد. با وجود رزولوشن  11در آمریکا با رزولوشن 

درصد سطح زمین( کارباران  91مطلوب و پوشش وسی  آن )حدود 

بعیی مواق  به علت عدم قطعیت داده های محصوالت موجاود در 

  مناطق ابری  رضایت کافی ندارند.

ASTER  از رو  های همبستگی جفت های برجسته و تصااویار

  دیجیتالی استفاده می نماید.

دو تصویر اپتیکی در هنگام عبور هواپیما به طور همزمان از زوایاای 

  مختلف  بت شده است.

http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/instrumentinterfmore.html
http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/instrumentinterfmore.html
http://earthexplorer.usgs.gov/
http://gisgeography.com/usgs-earth-explorer-download-free-landsat-imagery/
http://gisgeography.com/usgs-earth-explorer-download-free-landsat-imagery/
https://lpdaac.usgs.gov/dataset_discovery/aster/aster_products_table/astgtm
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تحت تا یر پوشش ابر هستند. ایان  ASTERباند های مرئی و مادون قرمز 

 passive andصد  نمی کند. در سایت  SRTMموضوع برای باند راداری 

active sensors are different  . تفاوت سنجنده های فعال و غایار فاعاال

  توضیح داده شده است.

به همراه بهبود   ASTER DEMهمچنین به مرور زمان داده های 

 GDEM  0نسخه  0133در اکتبر سال  محصوالت خود بهبود یافته است.

اگر چه در  آن قابل قبول تر بود در اختیار عموم قرار گرفت. 3که از نسخه 

توانست در   ASTER  0هنگام آزمایشات مورد انتقاد قرار گرفت اما نسخه 

البته بسته  عمل کرد. SRTMمناطق کوهستانی ناهموار دقیق تر از مدل 

به نیاز خود تحقیق بیشتری انجام دهید. از کجا می توانید داده های 

ASTER GDEM را دانلود نمایید؟  

را به صورت رایگان از سایت   ASTER DEMشما میتوانید داده های  

USGS Earth Explorer    دانلود نمایید. در تب تنظیم داده ها یاData 

Sets  گزینهDigital Elevation> ASTER .را انتخاب نمایید 

 JAXA’s Global ALOS 3D Worldمدل جهانی -1

ماتاری  11با قدرت تفکیک مکانیALOS World 3Dمدل رقومی جهانی 

طراحی و ارائه   JAXAاز سطح زمین توسط آژانس اکتشافات فیایی ژاپن )

نیز برای عموم قابل دستارس شاده اسات.   DSMشده است. اخیرا مدل 

همچنین در حال حاضر این مدل دقیق ترین اطالعات ارتفاعی جهاان باا 

 DAICHI” (ALOS)“استفاده از ماهواره های مشاهده کننده سطح زمین 

– PALSAR’s L-band .را ارائه می نماید 

 

جهت سنجش ارتفاع جهانای در   JAXA’s SARموزاییک   داده های 

  حال توسعه می باشد.

را دانالاود   JAXA’s Global ALOS 3D Worldاز کجا می توانیاد 

  نمایید؟

بسیار دقیق به صورت آنالین از طاریاق  DSMبه منظور دستیابی به این 

میتوانید اطالعات را دانلاود  JAXA’s Global ALOS بت نام پورتال 

  نمایید.

 

 ( (LIDARآن  تشخیص اپتیک و محدوره-4

شما ممکن است فکر کنید که پیدا کردن لیدار تیری در تااریاکای 

است.ولی به این صورت نیست. به تدری  و به صورت پیوسته ما باه 

  سوی تهیه یک نقشه جهانی لیدار در حرکت هستیم.

منب  برتر داده  9، 3در لیست   Open Topographyدر سایت  

به صورت رایگان و   best LiDAR data sources 9های لیدار 

  آنالین با هم انتخاب .و معرفی شده است.

از آنجایی که در داده های لیدار هیچ کدام دارای پوشاش و دقات 

مطلوب نیست، با استفاده از فیلتر داده های برگشتی از زمین شاماا 

مطلوب از داده های لیدار بسازید. اگر هنوز در  DEMمیتوانید یک 

لینک باال نتوانسته اید چیزی پیدا کنید به معرفی کشور و منطاقاه 

خود دقت داشته باشید. اگر شما به آنها بگویید داده ها را باه چاه 

منظوری استفاده می کنید اغلب برا ی استفاده از داده های رایگاان 

  لیدار به شماکمک خواهند کرد.

  Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA) دلم -1

 زمین تنها سطحی نیست که نقشه ارتفاعی آن تاهایاه مایاشاود.

. نشان داده شده Mars Terrain mapهمانطور که در نقشه های 

است، شما میتوانید برای چرخش در زمینهای ناهموار مری  نیاز از 

Orbiter Laser Altimeter Mars  (MOLA  ).استفاده نمایید  

جهت تاهایاه (  MOLA) بنابراین داده های جم  آوری شده با ابزار 

تشعشعات ساط  شده از مری  استفاده می شود. اگر ایان ماوضاوع 

  شما را تحریک نمیکند من نمیدانم چه بایدکنم ؟

 مری  را دانلود کنید؟  MOLA DEMاز کجا میتوانید داده های 

  DEMقطب داده های   USGS ASTROGEOLOGYمرکز علوم 

توسط یک میدان گرانشی  AEROID مری  است. ارتفاعات باالتر از 

GMM-2B   آن با عدم قطعیات محاسبه گردید که کل مقادیر ارتفاع

 متر  گزار  شده است.. 3

http://gisgeography.com/passive-active-sensors-remote-sensing/
http://gisgeography.com/passive-active-sensors-remote-sensing/
http://earthexplorer.usgs.gov/
http://www.opentopography.org/
http://gisgeography.com/top-6-free-lidar-data-sources/
http://chrisherwig.org/planets/map/terrain/
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    روش های میان یابی راره های محیطی

 عیو هیئت علمی دانشگاه زنجان -تهیه کننده: دکتر یونس خسروی

های محیطی، مستلزم مشاهدات بسایاار و  ی داده اطالع از ماهیت پیوسته

تاوان باا  فرسا است. در این راساتاا، مای بر و طاقت های زمان گیری اندازه

ی مشااهاداتای،  های آماری و تعداد محدودی نقطاه استفاده از برخی ابزار

یاابای  برداری درون های مختلف را در سایر نقاط بدون نمونه مقادیر متغیر

کرد. درون یابی داده های محیطی با استفاده از سه رو  آمار کالسایاک، 

آماری امکان پذیر است کاه  رو  های میان یابی قطعی و زو  های زمین

  در این جا فقط بخش نخست یعنی آمار کالسیک توضیح داده خواهد شد.

  های آمار کالسیک روش

هاای آماار  های تخمین داده های محیطی استافااده از رو  یکی از راه

در این رو  ها به ساختار مکانی موجود در محیط بارای   کالسیک است.

های  به طور کل می توان گفت در رو  عملیات تخمین توجهی نمی شود.

شود و باه  آمار کالسیک موقعیت هر نقطه به طور منفرد در نظر گرفته می

شود. از جملاه رو   نحوه پراکندگی نقاط حول نقطه تخمین توجهی نمی

  :های درون یابی آمار کالسیک موارد زیر می باشد

  ررون یابی نزریک ترین همسایه-1

در این رو  مقدار متغیر در محل نقطه مجهول برابر باا ماقادار آن در 

ی مشاهداتی به آن در نظر گرفته می شود. این رو  به  نزدیک ترین نقطه

  نشان داده شده است. زیرطور شماتیک در شکل 

 ترین همسایگی تخمین به رو  نزدیک                           

بارابار  0z(x(مطابق شکل فو  مقدار تخمین زده شده برای نقطه مجهول 

  است با:

 

از رو  نزدیکترین همسایه برای تهیه نقشه های رنگی بارای داده 

 در شکل زیر: ها استفاده می شود

 

 

 

 

 

                

 نقشه تهیه شده برای نقاط                                 

در  -3توان اینگونه برشامارد:  دو خصوصیت مهم این رو  را می

در زماان  -0زمان توزی  منظم نمونه ها، این رو  مناسب است؛ 

وجود تعداد کم مشاهدات در شبکه نمونه برداری روشای مافایاد 

  است.

 ررون یابی رو جهتی -2 –4-1

در این رو  عمل درون یابی فقط در دو جهت عمود بر هم و در 

  راستای خط واصل نمونه ها انجام می شود:

 

 

 

 

 

  درون یابی دوجهتی     
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 ررون یابی بوسیله مثلث بندی -3 –4-1

این رو  مشابه رو  میانگین وزن دار است. با استفاده از نقاط معلاوم و 

نقطه مجهول مثلث هایی تشکیل می شود که نسبت سطح هر مثلاث باه 

شاود. ایان رو   سطح کلی به عنوان ضریب هر داده در نظر گرفته مای

 .باشد دارای دقت قابل قبولی می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  بندی نقاط مثلث نحوه

 ررون یابی همسایگی طبیعی  -4 –4-1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :در این رو  وزن ها به صورت زیر محاسبه می شوند

 

 

 میانگین متحرک وزن رار   -5 –4-1

این رو  برای محاسبه میانگین وزن های متحرک بکار مای رود. 

را در  aمطابق شکل زیر برای تخمین نقطه دلخواه مربعی به ضل  

مرکز آن قرار داده و میانگین نقاط داخل مرب  محاسبه شده و باه 

  شود. نقطه وسط اختصاص داده می

 دار وزن رو  میانگین متحرک                     
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 Erdas imagingمعرفی نرم افزار 

 کارشناسی ارشد مناب  طبیعی -تهیه کننده: احمد نجفی

مای Earth Resources Data Analysis System عبارت   ERDASمخفف حروف 

 باشد.

وقتی اولین نسخه نرم افزار ارداس ماناتاشار شاد کاه  3319در سال 

 هاردیسک آن به اندازه یک ماشین لباسشویی کوچک بود.

باه شاماا  ( Tabsبرگه ها ) این نرم افزار از نظر ظاهری کاربرپسند است.

کمک می کند تا همه ابزارهایتان را که شامل پرداز  تصویر، طبقه بندی، 

  فتوگرامتری، لیدار، رادار و ...داشته باشید.

  اکنون قسمت های مختلف آن را توضیح می دهیم:

Viewer توانایی خیلی باالیی برای خواندن هر نوع فرمتی دارد.به عنوان =

   AVHRRو سنتینل و اسپات و  Worldviewمثال با تصاویر لندست و 

همچنین شما می توانید ترکیبات مختلفی از باندها را به آسانی مدیاریات 

ارداس می تواند تصاویر شما را با باند پانکروماتیک ترکیب )فیاوژن(  کنید.

  کند.

Lidar tools لیدار انرژی نوری را به زمین میفرستد و زماان رفات و =

برگشت نور را محاسبه می کند و به این ترتیب فاصله را تشاخایاص مای 

دهد. به همین دلیل لیدار یک تصویر خوب و دقیق از ارتفاع و اشیاء روی 

نرم افزار ارداس فرمت لیدار را با فرمت اصلی آن می خواند زمین می دهد.

 (LAS.)  در حقیقت شما می توانید با کشیدن و رها کردن فایل لیادار در

داده ها را مشاهده و ویرایش کنید. داده های لیادار مای   ERDASمحیط 

= ارداس قاادر Terrain tools تواند به صورت سه بعدی نشان داده شود.

را انجام دهد.دهد. در اینجا پستی و بلندی  Terrainاست بیشترین آنالیز 

های فایل رستری با رنگ بندی از هم تفکیک می شوند. یعانای باه هار 

  نرم افزار ارداس می تواند محدوده ارتفاعی یک رنگ اختصاص می دهد.

نقشه های پایه مثل شیب، جهت، خطوط تراز و .... تولید کند. برای 

به الیسنس احتیاج دارید. باا ایان  Stereo analystدستیابی به 

ابزار می توانید عوار  سه باعادی را باا اساتافااده از اصاول 

  فتوگرامتریک اندازه بگیرید.

ابزارهای طیفی= هر عارضه ای بر روی زمین ترکیب خاص خود را 

دارد که طول موج های شبز، قرمز و آبی و مادون قرمز نازدیاک و 

انواع انرژی را جذب و منعکس میکند. یعنی هر عارضه ای نشااناه 

با این ایده محققین کاتالوگی از کتاب خاناه  طیفی خود  را دارد.

های طیفی می سازندکه دارای ترکیبات و ویژگی های منحصر باه 

فردی از مواد معدنی  و گیاهان و غیره است.ارداس به شماا اجاازه 

می دهد در این موضوع با استفاده از کتابخانه طیفی عامایاق تار 

شوید. همچنین راهنمای قدم به قدم برای استفاده از تصاویر هایپار 

  اسپکترال معرفی می کند.

ابزارهایی برای طبقه بندی های نظارت شده و نظارت نشده وجاود 

دارد که علیرغم وجود امکانات خوب جهت طبقه بندی حاتای در 

کار طبقه  Ecognitionحالت شی گرا اما نمیتوانید همانند نرم افزار 

  بندی را انجام دهید.

از نظر محاسبه شاخص های گیاهی هیچ کمبودی وجود نادارد و 

-NDVI  تقریبا به صورت جامعی آنها را پوشش داده است. از قبیال

SAVI-GNDVI-RVI-MSAVI-DVI – 

  (Radarابزار رادار )

ارداس ابزارهای خوبی را برای کار با رادار فراهم کارده اسات. باه 

  عنوان مثال:

Sentinel1 – Radarsat- Terrsar  

  (Spatial model editorفیای ویرایشگر مدل )

فیای ویرایشگر مدل جاییست که مجموعه ای از ابزارها را باا هام 

ترکیب می کند. هنگا می که همه را با هم اجرا میکنیدمی توانایاد 

کارتان را خودکار یا اتوماتیک کنید. شبیه به مدل بیلدر آرک جای 

آی اس این فیا به شما اجازه می دهدیک روند تکاراری را بارای 

یاک  به عنوان ماثاال اینکه به پاس  برسید ساده و سفارشی کنید.

 موقعی که شما فایل برای تبدیل به رستر وجود دارد.LASفایل 
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LAS  دیگر دریافت می کنید می توانید مدل را بار دیگر اجارا کارده و

  نتیجه مشابهی را با یک فرمول دیگر تجربه کنید.

  پیشینه نرم افزار ارداس:

انتشار یافت. کاه  3319در سال  Erdas 4اولین نسخه این نرم افزار با نام 

  مگابایت فیا اشغال می کرد. 91

معرفی شد. در   Erdas 400نسخه جدیدی به نام  3391در ادامه در سال 

 USو  nasaاین زمان کامپیوترها گران بوده و بوسیله شرکت هایی مثل 

Forest .و ... استفاده  می شدند 

منتشر شد که ارتباطی را بین سنجش از دور و  1ارداس  3390در سال 

ArcInfi .برقرار کرد 

معرفی شد که تا امروز نامش تغیایار   Erdas imagingدر نهایت نرم افزار 

  نکرد.
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Web GIS  چیست؟ 

 Gisplus.irمدیر سایت  -تهیه کننده: منصور ادیبی

را در  GIS، همواره مشکل اساسی، پیچیدگی کار با آن می باشد. لذا سازمان ها همواره ناچارند نیروهای متخصص GIS  برای بهرمندی از مزایای

بر روی رایااناه هاای آن  GISاین زمینه به کار بگیرند. این نیروها با استفاده از تخصص و مهارت خود، اقدام به نصب و راه اندازی نرم افزارهای 

 GISسازمان می نمایند و بدین صورت، استفاده از سامانه های اطالعات جغرافیایی را در سازمان، میسر می سازند. از طرفی استفاده از مازایاای 

که در این رو  مورد اساتافااده  GISبدین نحو همواره نیازمند وجود نیروهای متخصص برای استفاده از این نرم افزارها می باشد. به نرم افزارهای

  مزایا و معایبی دارد. Desktop GISمی گویند. استفاده از  Desktop GISرومیزی )به انگلیسی  GISقرار می دهیم، نرم افزارهای 

 Desktop GISمزایای 

  استفاده از نیروهای متخصص و بهرمندی از مهارت آن ها   *

  و دسترسی به امکانات بیشتر Desktop GISبلوغ نرم افزارهای   * 

  Desktop GISمعایب 

  هزینه باالتر به علت نیاز به نیروهای متخصص  *

  بر روی هر رایانه GISهزینه باالتر به علت نیاز به خرید، نصب و راه اندازی نرم افزارهای   * 

  هزینه باالتر به علت نیاز به رایانه ها با سخت افزار توانمندتر  *
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 GIS پیچیدگی کار با نرم افزارهای  *

 بصورت تخصصی برای پرسنل GIS نیاز به آموز   *

دسترسی به نقشه ها و اطالعات مکانی تنها در ساازماان و عادم  *

 امکان دسترسی از هر جا

  وابستگی به سیستم عامل*        

همانگونه که مشاهده می نمایید، معایب این رو  نسبت به مازایاای آن، 

وزن بیشتری دارند. برای غلبه بر معایب ذکر شاده، رو  دیاگاری در 

بکارگیری سامانه های اطالعات مکانی، پیشنهاد می شود. در ایان رو  

را نصب نماییام،  GISبجای اینکه بر روی هر رایانه سازمان، نرم افزارهای 

بر روی یک رایانه قدرتمند می نمایایام.  GISاقدام به نصب یک نرم افزار 

( مای GIS Server)به انگلیاسای   GISبه این رایانه، سرویس دهنده 

نخواهناد  GISسایر رایانه های سازمان، نیاز به نصب نرم افزارهای  گوییم.

هار  داشت. این رایانه ها نیاز نیست دارای توان پردازشی باالیی بااشاناد.

و وارد کردن آدرس سرویاس دهاناده  رایانه با باز کردن مرورگر وب خود

GIS می تواند به سامانه اطالعات مکانی دسترسی داشته باشد. نرم افازار ،

GIS  که بر روی سرویس دهنده نصب می شود، امکان دسترسی از طریق

افزون بر این، اگر سرویاس دهاناده باه  مرورگرهای وب را دارا می باشد.

اینترنت متصل باشد، می توان از هرکجای دیگر باا وارد ناماودن آدرس 

سرویس دهنده، به سامانه اطالعات مکانی سازمان خود دسترسی داشاتاه 

باشید. بدین نحو، ما دسترسی به سامانه اطالعات مکانی را مبتنی بار وب 

این اصطالح را بصاورت  می گوییم. Web GISفراهم نموده ایم و به آن 

WebGIS  و یاWeb-GIS  نیز بکار می برند. همچنیان باه فارآیاناد

نیاز Web Mappingاستفاده از اطالعات مکانی و نقشه ها از طریق وب، 

  می گویند. این رو  نیز دارای مزایا و معایبی می باشد.

WEB GIS   چیست؟ 

تکنولوژی وب به ما اجازه دسترسی به داده های مکانی و توصیفای را در 

کمترین زمان با کمترین هزینه و در هر مکانی می دهد. با نرم افازارهاای 

، استفاده کننده معموال نیاز دارد که نرم افزار را بخرد و یااد  GISرومیزی 

برای بارگاذاری داده   GISبگیرد که چگونه از ابزار عمومی نرم افزارهای 

تغییر، پرسش و پاس  و دیگر تحلیل ها استفاده کند. در حالایاکاه باا  ها، 

استفاده از وب جی آی اس می توان در یک مرورگر وب، بدون نایااز باه 

با داده ها کار کرد و تحلیل های مورد نایااز را   ، GISنصب نرم افزارهای

 . بکار برد

 Web GISاجزای 

 این اجزا  ،مبتنی بر وب اجزای تشکیل دهنده سامانه اطالعات مکانی

 

 عبارتند از :

  راره ها و اطالعات مکانی

این بخش شامل اطالعات مکانی و نقشه ها می باشد. این اطالعاات 

می توانند به صورت یک پایگاه داده ماکاانای)باه اناگالایاسای 

Geodatabase.در آینده با پایگاه داده  ( مورد استفاده قرار گیرند

مکانی، آشنا خواهید شد. بصورت کلی، اطالعات مکانی در غاالاب 

الیه های نقشه مورد استفاده قرار خواهند گرفت. این الیه ها به دو 

( و الیاه Base Map Layersدسته الیه های نقشه پایه ) به انگلیسی

تقسایام مای   (  ( Operational Layers) به انگلیسی  های عملیاتی

شوند. الیه های نقشه پایه، آن دسته از الیه های نقشه می باشاناد 

که به عنوان نقشه های اولیه در سامانه اطالعاات ماکاانای ماورد 

 Webاین الیه ها بر اساس هدف سامانه  استفاده قرار می گیرند.

GIS متغییر می باشند اما بصورت کلی، تصاویر ماهواره ای، عکس ،

های هوایی، الیه های مرتبط با حمل و نقل و... به عنوان الیه هاای 

پایه ای سامانه اطالعات مکانی تحت وب مورد استفاده قارار مای 

الیه های نقشه عملیاتی، آن دسته از الیه ها می باشند کاه  گیرند.

شما بصورت مستقیم با آنها کار می کنید و یاا ناتایاجاه اجارای 

                                   عملیات اصلی سازمان شما هستناد.

که در شهرداری ها مورد اساتافااده  WebGIS مثال در یک سامانه

قرار می گیرد، نتیجه اجرای یک آنالیز عقب نشینی بر روی یاک 

ملک به عنوان یک الیه عملیاتی مورد استفاده قارار مای گایارد. 

بصورت کلی، نتای  تحلیل های انجام شده، الیه هایای کاه ماورد 

ویرایش قرار می گیرند و نتیجه پرس و جوها به عنوان الیاه هاای 

 عملیاتی مورد استفاده قرار می گیرند.

  GISسرویس رهنده  

، یک رایانه قدرتمند است که بر روی آن یاک GISسرویس دهنده 

  نصب و راه اندازی می شود. GISنرم افزار 
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این نرم افزار این قابلیت را دارد که با استفاده از تکنولوژی وب، کاربران را 

از قابلیت های یک سامانه اطالعات مکانی، بهرمند سازد. قادرت و تاوان 

پرداز  این رایانه بر اساس حجم داده ها و اطالعاات ماکاانای، تاعاداد 

کاربران، پیچیدگی عملیات و تحلیل های مورد انتظار و چند فاکتور دیگار، 

  تعیین می شود.

 درصورتیکه در تعیین مشخصات سخت افزاری یک سرور برای پیاده سازی

Web GIS  مشاورهخود دچار ابهام هستید می توانید با ما یک Web   

GIS رایگان داشته باشید. 

  ابزارهای عملیاتی و تحلیلی

که بر روی سرویس دهنده نصب می شود، دارای ابزارهای  GISنرم افزار 

عملیاتی و تحلیلی می باشد. بصورت پیش فر ، این نرم افزار دارای 

شامل ابزارهای مرور نقشه ها، روشن و خامو   GISقابلیت های پایه 

اما وابسته به هدفی که برای آن  کردن الیه ها، چاپ نقشه ها و... می باشد.

استفاده می کنیم، این نرم افزار ممکن است از سایر ابزارهای  GISاز 

اختصاصی جهت انجام عملیات و تحلیل ها بهرمند گردد. مثال یک برنامه 

ریز شهری ممکن است نیاز به ابزاری داشته باشد که با استفاده از آن با 

انتخاب هر ملک بر روی نقشه، میزان بدهی های عوار  و مالیات آنرا 

با نرم Web GISمحاسبه نماید. یکی از تفاوت های اصلی سامانه 

در ابزارهای آنها می باشد.در سامانه   Desktop GISافزارهای 

WebGIS  تال  می شود که ابزارها از حالت تخصصی خارج شده و به

سادگی توسط همه کاربران مورد استفاده قرار گیرند. لذا مشاهده می 

، ابزارها بصورت سفارشی سازی شده در Web-GISکنیم که در سامانه 

که یک سامانه Web GISآمده اند. در آینده در مورد قابلیت های

  اطالعات مکانی تحت وب باید داشته باشد، بیشتر خواهیم نوشت.

  کاربران

از آنجاییکه سامانه اطالعات جغرافیایی تحات وب باا هادف در 

دسترس قرار دادن نقشه ها و ابزارهای مربوط به آنها از هر کاجاا، 

 Web GISمورد استفاده قرار می گیرند، لذا کاربران ساامااناه 

معموال به دو دسته درون سازمانی و برون سازمانی تقاسایام مای 

  شوند.

کاربران درون سازمان معموال مرورگر وب خود را باز کرده و آدرس 

را تایپ کرده و به سامانه دسترسی پیدا مای  GISسرویس دهنده 

، نایااز باه Web GISاین کاربران برای استفاده از امکانات  کنند.

دسترسی اینترنتی ندارند، چراکه سرویس دهنده و مرورگر وب هار 

دو در یک شبکه قرار گرفته اند. کاربران برون سازمانای ماعاماوال 

افرادی هستند که مجاز به دسترسی به داده ها و اطالعات مکاانای 

 Web GISاین کاربران برای آنکه بتوانند به ساماناه  می باشند.

دسترسی داشته باشند می بایست با استفاده از مرورگر اینتارناتای 

آدرس سرویس دهنده را وارد نمایند. همچانایان الزم اسات تاا 

ناکاتاه حاایاز  به اینترنت متصل شده باشد.GISسرویس دهنده 

اهمیت آن است که هر دو دسته این کاربران بارای اساتافااده از 

ساده، کار باا آن را  Web GISسامانه می توانند با یک آموز  

  .ندارند  GISشروع نمایند و نیاز به آموز  های تخصصی 

 

  Web GISمزایای 

 GIS هزینه پایین به علت عدم نیاز به خرید نرم افزارهای * 

 مجزا برای هر رایانه

هزینه پایین به علت عدم نیاز به خرید رایانه های قدرتمند *

 )تنها یک رایانه سرویس دهنده قدرتمند کافیست(

سهولت در بکارگیری نرم افزار و عدم نیاز به نیروی *

 متخصص

دسترسی به اطالعات مکانی و نقشه ها و تحلیل های مکانی *

 از هر جا 

  عدم وابستگی به سیستم عامل*      

 

  Web GISمعایب 

 افزایش هزینه در سازمان های کوچک* 

  Web GISعدم بلوغ سامانه های*
 

http://gisplus.ir/consultation/
http://gisplus.ir/consultation/
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 اخبتار سنجش از رور

دانشجو کارشناسی سنجش ازدور و سیستم اطاالعاات  -تهیه کننده: مصطفی مهدوی فرد

 جغرافیا

 ناسا: زمین قمر ریگری غیر ماه رارر-1

های اخیر را شاید باتاوان کشاف  ترین کشفیات سال یکی از شگفت انگیز

قمری دیگر برای زمین قلمداد کرد که همانند ماهی دوم بیش از صد سال 

 . ایم گردد اما متوجه آن نبوده است که دور زمین می

ناسا به تازگی تایید کرده است که قمری جدید برای زمین کشاف شاده 

ی ماه ما نیست و ابعاد آن به قدری کاوچاک  اندازه است. البته این قمر هم

توان آن را یک سیارک در اعما  فیا دانست که باه صاورت  است که می

 چرخد. کامال تصادفی دور زمین نیز می

( که در هاوایی قارار دارد 3استاررس-قمر دوم  زمین توسط تلسکوپ )پن

شناسایی شده است.به دلیل مدار چرخش عجیب و غریبی که ایان قامار 

ها به دور مانده است. مدار این قمر بییی شاکال  داشته تا به حال از دیده

بارابار  311تاا  19ی بین  شود قمر جدید در فاصله است که باعث می

 ی خاکی ما بچرخد. ی کنونی ماه از زمین، به دور کره فاصله

شود و صد سال است که  شناخته می(  0139  1)اچ اواین قمر بانام  

در میدان گرانشی زمین گرفتار شده و در این مدت تاوانساتاه از 

روز باه  199۵31ها به دور باشد. به عالوه این قمر در مدت  چشم

روز ماه کناونای ماا  199۵02چرخد که اندکی از  دور خورشید می

  بیشتر است.

متر که دارد یکی  21ی  متری و گستره 311مدار این قمر با پهنای 

ترین مدارها برای رهیابی است. با توجه به شکل بایایای  از سخت

که شی تازه کشاف  رسد مدار این قمر، به اشتباه اینطور به نظر می

شده به دور خورشید چرخیده و سرعت بسیار زیادی دارد. اماا در 

 مواقعی ممکن است قمر با سرعت کم و بسیار دورتر به نظر برسد.

مایالایاون  32ی  با توجه به تحقیقات انجام شده این قمر از فاصله

تر نخواهد شد. این قمر چندین قرن باه  کیلومتری به زمین نزدیک

دور زمین خواهد چرخید و پس از آن مدار خود دور زمین را تارک 

 خواهد کرد.

 تلسکوپ جیمز وب یک قدم به پرتاب نزریکتر شد-2

را به پایان برساناد؛  تلکسوپ جیمز وب ناسا توانسته است ساخت

سال اسات  01البته فقط بخش تلکسوپ را. در حال حاضر بیش از 

کند و اتمام ساخت  که ناسا روی ساخت تلسکوپ جیمز وب کار می

شود. اتمام سااخات  بخشی از آن، موضوعی بسیار مهم محسوب می

های تلسکوپ جیمز وب، بدین معناست که ناسا باه زودی  اپتیک

های سخت خود را روی این تلسکوپ آغاز خواهد کارد تاا  آزمایش

میالدی، سالی که پارتااب جایاماز وب  0139بتواند برای سال 

 ریزی شده است، آماده باشد برنامه
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ترین تلساکاوپ فیاایای  ترین و قوی تلسکوپ جیمز وب قرار است بزر 

هایی که  ی کهکشان ی دنیا باشد. این تلسکوپ توانایی مشاهده ساخته شده

اند را خواهد داشت. برای انجام ایان  دقیقا پس از انفجار بزر  شکل گرفته

ماموریت، تلسکوپ جیمز وب از تکنولوژی فروسرخ استفاده خواهاد کارد. 

کند. جاذب  نور فروسروخ، طول موجی از نور است که از خود گرما آزاد می

هاا باا  ضلعی جذب خواهد شد. این آیناه ی شش آینه 39نور با استفاده از 

باار از  311اند و پوششی از طال که  استفاده از بریلیوم سبک ساخته شده

ها در ابتادا باه  تر است، سطح آن را پوشانده است. آینه موی انسان باریک

صورت بسته به فیا پرتاب خواهند شد و در طول دو هفته و نیم پاس از 

  قرار گرفتن جیمز وب در فیا، باز خواهند شد.

خواهد مطمئن شود که  با این حال، قبل از پرتاب اصلی جیمز وب، ناسا می

ا  را با خوبی انجام دهد. پس از سارهام  تواند ماموریت این تلسکوپ می

ها، مهندسان ناسا آزمایشی انجام دادند تا مطمئن شاوناد  کردن کامل آینه

کنند. قرار است در چاناد مااه آیاناده،  ها خوب کار می های آینه اپتیک

هاایای  هایی برای تست لرز  روی جیمز وب انجام شوند؛ آزمایش آزمایش

  کنند. سازی می های زمان پرتاب موشک را شبیه  که حرکت

ها را به خوبی پشت سر بگذارد، سپس  اگر تلسکوپ جیمز وب این آزمایش

شود تا مقاومت آن  به مرکز فیایی جانسون ناسا در هیوستون فرستاده می

را در دمای بسیار پایین بررسی کنند؛ دمایی که جیمز وب با آن در فیاا 

روبرو خواهد شد. آزمایش هایی دیگری هم در کالیفرنیا و گویان فارانساه 

 ریزی شده است. برای جیمز وب برنامه

شروع شد و در ابتدا قرار بود در  3339ساخت تلسکوپ جیمز وب در سال 

بینی شده بود ساخت جیمز وب  پرتاب شود. در حالی که پیش 0132سال 

های ساخت تلسکوپ برای ناساا  دالر هزینه داشته باشد، هزینهمیلیارد  ۵٫۱

ی فعلی ناسا، تمام کردن تلسکوپ جیمز وب  بیشتر تمام شده است. برنامه

 است. 0139میلیارد دالر و پرتاب آن در سال  9،1ی  با هزینه

 منب : مگ دی جی

 ISSاستقبال از فرور سه فضانورر -3

 3المللی فیایی قرار بود دیشاب) سه نفر از فیانوردان ایستگاه بین

به زمین بیایند. سفر این سه فیانورد قرار بود سه سااعات و  آبان(

، «آناتولی ایتوانتیتشتیتن» نیم طول بکشد. این سه نفر شامل

از آژاناس فیاایای ژاپان  ،«تاکویا اونیشتی» فیانورد روسی،

شدند. هر سه فیانورد نازدیاک باه  از ناسا می «کیت روبینز» و

المللی فیایی مستقر شده باودناد.  چهار ماه بود که در ایستگاه بین

در این مدت زمان، این سه فیانورد در صدها تحقیاقاات عالامای 

فعالیت کرده بودند و کیت روبینز هم اولین کسی بود که در محیط 

  ای را تعیین توالی کرده بود. ان ی کم، دی با جاذبه

 

المللی فیایای،  آبان( بود که فیانوردان ایستگاه بین 31امروز صبح)

با ایان ساه نافار وداع کاردناد. ایان ساه فیااناورد ساوار 

جدا شد و به مدت  ISSشدند. این کپسول سپس از  Soyuzکپسول

روشن شدند  Soyuzدو و نیم ساعت در فیا ماند. سپس موتورهای

 و این کپسول با خارج شدن از مدار، به سمت زمین حرکت کرد.

به زمین برسد. دو بخاش  Soyuzحدود یک ساعتی طول کشید تا 

این کپسول پس از ورود به جو زمین، از آن جدا شادناد و فاقاط 

بخشی که فیانوردان در آن قرار داشتند، باقی ماند. به هنگام فارود 

Soyuz مایل در ساعت داشات؛  932، این کپسول سرعتی برابر با

ا  را  این کپسول برای فرود آمدن با استفاده از چهار چتر، سرعت

کم کرد و دقیقا قبل از رسیدن به زمین، شش موتو روشن شدند تا 

 تر کنند. کپسول را باز هم آرام

 منب : مگ دی جی
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الملل رر   همکاری سازمان فضایی ایران با سازمان های بین  -2

 خصوص کاربررهای فناوری فضایی رر مدیریت مخاطرات طبیعی

به گزار  روابط عمومی سازمان فیایی ایران : دکتر محمد همایون صادر 

در ماراسام  معاون توسعه کاربرد و خدمات فیایی سازمان فیایی ایران 

افتتاحیه کارگاه بین المللی استفاده از فناوری فیایی در پایش خشکسالای 

 0113و گرد و غبار منطقه خاورمیان  گفت: سازمان فیایی ایران از سال 

به عنوان دفتر حامی منطقه ای ساازماان  شمسی(  3199میالدی )سال 

ملل در برنامه استفاده از فناوری فیایی در مدیریت مخاطرات طبیاعای و 

واکنش سری  سازمان ملل متحد فعالیت دارد، همچنین همکاری نزدیکای 

با سایر سازمان های بین الملل در خصوص کاربردهای فناوری فیایای در 

  مدیریت مخاطرات طبیعی و خطر پذیری های آن داشته است.

 

 

 

 

 

 

دبیر کارگاه آموزشی مدیریت طوفان های گرد و غبار و خشکسالی افازود: 

مدیریت چالش  های جهانی امروز در خصوص آلودگی ماحایاط زیسات، 

تخریب جنگل  ها، بیابان زائی، خشکسالی، طوفان هاای گارد و غاباار، 

گازهای گلخانه ای و تغییر اقلیم نیازمند اطالعات دقیق و به روز می باشاد 

که فناوری فیایی می تواند بخش مهمی از آن را جهت پایش در اخاتایاار 

  متخصصین قرار دهد.

دکتر صدر اظهار داشت: تولید سری  داده ها در سطوح منطقه ای و جهانی 

و تبادل اطالعات بین کشورها در چارچوب همکاری  های بین المللی مای   

تواند در این خصوص مؤ ر باشد. در این راستا با همکاری ساازماان مالال 

متحد و از طریق وزارت امور خارجه اقدام به برگزاری یک کاارگااه بایان 

المللی با عنوان کارگاه استفاده از فناوری فیایی در پایش طوفان های گرد 

و غبار و خشکسالی شد تا با حیور متخصصین منطقه  ای و بین الملالای 

امکان تبادل تجربیات فراهم شده و زمینه همکاری  های آتی منطقاه ای 

برای پایش گرد و غبار و خشکسالی در میان کشورهای منطقه با همکااری 

 سازمان های بین المللی و حمایت سازمان ملل متحد فراهم گردد.

 31معاون سازمان فیایی ایران افزود: کارگاه هفته جاری با حیور 

نفر از متخصصین داخلی و خارجی برگزار می شود و نمایندگاان و 

  کشور خارجی از کشورهای لبنان، اتریش، پاکستان، 39متخصصین 

عرا ، ونازوئاال، تاوناس، چایان،   سودان، فرانسه، آلمان، روسیه،

آذربایجان، سوئیس و افغانستان در این هاماایاش حیاور دارناد. 

همچنین متخصصین مربوطه از دانشگاه های کشور و سازمان هاای 

ذیربط از شرکت کنندگان این کارگاه آموزشی مای بااشاناد. از 

سازمان های بین المللی حاضر در این کارگاه میتوان به دفتر فیای 

، دفتر مقابله به بیابانزائای UNOOSA ماوراء جو سازمان ملل متحد

، گروه مشاهدات زمینی سازمان ملال UNCCD سازمان ملل متحد

، UNIDO ، سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحادGEO متحد

  اشاره کرد.

 منب : سازمان فیایی ایران
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 معرفی کتب
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 برخی از بهترین محصوالت سایت را رر زیر مشاهده می کنید:

 )مقدماتی و متوسط(  TERRSETآموزش نرم افزار 
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 آموزش جامع تصحیحات هندسی و راریومتریک
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 برخی از بهترین محصوالت سایت را رر زیر مشاهده می کنید:

 ENVIبزرگترین پروژه آموزش سنجش از رور و نرم افزار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رر ایران کلید خورر. ENVIباالخره جامع ترین و حرفه ای ترین روره آموزشی سنجش از رور با استفاره از نرم افزار 

 از ویژگی های کلیدی و مهم این روره می توان به موارر زیر اشاره کرر:

 ENVI*کاملترین آموزش نرم افزار 

 (ENVI 5.3)*آموزش با آخرین نسخه نرم افزار 

 *تدریس توسط نخبه سنجش از رور کشور، امیرحسین احراری

 جلسه فوق العاره کاربرری11*

 *جزوه خالصه نکات رر هر جلسه

 *جزوه تمارین که رر انتهای هر جلسه به شما راره خواهد شد و تمارینی را که برای شما ررنظر گرفته شده انجام می رهید.

 *آموزش با فایل های تمرینی که هر جلسه به کاربران راره می شور

 *آموزش به صورت کاربرری و پروژه ای است نه به صورت منو به منوی نرم افزار

 *از سطوح مبتدی تا سطوح حرفه ای را رربر می گیرر
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 *ویژگی های ممتاز این روره چیست و چرا باید رر این روره شرکت کنید؟

 است برگزار شور قرار ENVI*کامل ترین روره ای که رر مورر نرم افزار

 امیرحسین احراری *تدریس توسط نخبه سنجش از رور ایران

 *موارری برای اولین بار مطرح شده و آموزش راره می شور

 *به صورت هفتگی بوره و اثر یارگیری چند برابر خواهد شد

 *به همراه راره های تمرینی است و کامال کاربرری خواهد بور

 رر صورت عدم رضایت از روره *تضمین بازگشت وجه

 *موارری که یار خواهید گرفت چندین برابر قیمت روره ارزش رارر

 شد *تفاوتی بین روره های حضوری و غیرحضوری نخواهد بور و فیلم روره حضوری عینا برای روستان غیرحضوری ارسال خواهد
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 این روره شامل چیست؟

 6ساعت و جمعا  3پکیج است و هر پکیج شامل رو جلسه آموزشی است. مدت هر جلسه  5این روره شامل  -1

 ساعت است.

 این پکیج ها به صورت هفتگی ارسال می شور و هر هفته یک پکیج را رریافت می کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضیحات بیشتر از محصول رر سایت زیر:
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 رانشجو کارشناسی زبان انگلیسی -مترجم: پژمان قاسمی

 

یک نشست بین المللی را برای کاربران فن آوری سیستم های اطتالعتات    GISزرو

رر رنیا واقعی که باعث ایجار   GISنشانگر کاربرر این روز جغرافیایی فراهم میکند 

 تفاوت هایی رر جامعه ما هستند میباشد.

کته از  ESRIبرگزار شد. با متدیتریتت 1111رر سال  GISاولین  روز رسمی 

 GISروز  کنندهبنیانگذاران آن میتوان جک رانجرمند و رالف نارر را بعنوان ایجار

نام برر. بنیانگذاران میخواستند تا این روز منبع تالش،  ابتکار ختوب و شترکتت 

 .باشد GISهمگانی مررم ررمورر جغرافیا و 
 

 رر سالهای آتی  GISروزهای 

 2116نوامبر  16چهارشنبه 

 2117نوامبر  15چهارشنبه 

 211۲نوامبر  21چهارشنبه 
برتمامی روستداران جغرافیا و علم سنجش ازرور و سیستم اطالعات جغرافیایی   GISروز جهانی

 مبارک بار.

 


