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 پ یـشـگـفـتـا ر 

 بـه   نـا م   خـد ا و نـد    ـلـ    آ فـر یـن 

شـمـا ر ه   جـد یـد   مـجـلـه   تـخـصـصـی   سـنـجـش   ا ز   د و ر   و   سـیـسـتـ    ا طـ   ـا     جـ ـر ا فـیـا یــی   کــه   بــا   نــا م   

ز مـیـن   نـمـا   مـنـتـشـر   مـیـشـو د   هـ    ا کـنـو ن   شـمـا ر ه   جـد یـد   آ ن   آ مـا د ه   شـد ه   و   ا یــن   شــمــا ر ه   بــعــد   

ا ز   و قـفـه   ا ی   چـنـد   مـا هـه   مـجـد د ا   مـنـتـشـر   شـد .   سـعـی   هـمـه   مـا   ا یـن   ا سـت   کـه   ا ز   ا یــن   شــمــا ر ه   

 بـه   بـعـد   بـه   طـو ر   مـنـمـ    هـر   د و مـا ه   یـ    شـمـا ر ه   جـد یـد   ر ا   مـنـتـشـر   کـنـیـ  . 

د ر   ا یـن   نـسـخـه   سـعـی   شـد ه   مـطـا لـب   مـتـنـو ر   و   کـا ر بـر د ی   ا ز   جــمــلــه   مــطــا لــب   کــنــکــو ر ی   بــر ا ی   

د ا و طـلـبـا ن   کـنـکـو ر   کـا ر شـنـاـسـی   ا ر شـد   سـنـجــش   ا ز د و ر   و ســیــســتــ    ا طــ   ــا     جــ ــر ا فــیــا یــی   

 بـصـو ر     تـخـصـصـی   فـر ا هـ    گـر د د . 

ا ز   هـمـه   خـو ا نـنـد گـا ن   گـر ا مـی   خـو ا هـشـمـنـد یـ    چـنـا نـ ـه   ا نـتـقـا د   یـا   پـیـشــتــهــا د ی   د ا شــتــیــد   مــی   

تـو ا نـیـد   بـه   ا یـمـیـل   مـجـلـه   ا ر سـا ل     کـنـیـد .   هـمـ ـنـیـن   ا ز   مـتـخـصـصـیـنـی   کـه    ـ  قـمـنـد   بــه   تــو لــیــد   

 مـحـتـو ا   هـسـتـنـد   د  ـو     مـیـشـو د   د ر   ا یـن   کـا ر   گـر و هـی   و    ـلـمـی   شـر کـت   کـنـنـد . 

بـا   آ ر ز و ی   مـو فـقـیـت   و   تـشـکـر   ا ز   هـمـه   کـسـا نـی   کـه   د ر   تــهــیــه   مــطــا لــب   ا یــن   شــمــا ر ه   نــقــش   

د ا شـتـنـد .   و   هـمـ ـنـیـن   تـشـکـر   و یـر ه   ا ی   ا ز   جـنـا ب   د کـتـر   مـنـو چـهـر   فـر ج   ز ا د ه   جــهــت   هــمــکــا ر ی   

 د ر   نـشـر یـه   ر ا   د ا ر یـ  . 

 ا حـمــد   نـجـفـی 

 ا ل ف 
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در  112۱تـا  1117دکتر گنجی از سـال  در شهرستان بیرجند به دنیا آمد. 1211محمد حسن گنجی در سال 

هـای دانشـگـاهـی  دانشگاه تهران به تدریس اشت ال داشت و به اولین شخصی که ج رافیای نوین را وارد برنامه

دار بـود و بـه  مدیریت اداره کل هواشناسی را  ـهـده 11۱7تا  1112شود. وی از سال  است، شناخته می کرده

 1121پـرفسـور بـا درجـه اسـتـادی در سـال  شود.  نوان بینانگذار سازمان هواشناسی ایران نیز شناخته می

  بازنشسته شد.

های جنگ را بر  ـهـده داشـت.  استاد گنجی در زمان جنگ در ستاد بسیج مسئولیت بررسی و ارزیابی نقشه جبهه

نیز با  1171بود و از سال   مشاور رئیس سازمان ج رافیایی نیروهای مسلح 1172تا  11۳1  وه بر این از سال 

 اسـت. ها مشـارکـت داشـتـه اجرای برنامه  دانشگاه شهید بهشتی در طراحی و       سمت مشاور دانشکده  لوم زمین

از سوی سازمان جهانی هواشنـاسـی بـه  2111دکتر گنجنی که به پدر  ل  ج رافیای ایران شهر  دارد، در سال 

   نوان دانشمند برتر جهان و دانشمند سال هواشناسی معرفی شده است.

بر اثر زمین خوردن در منزل شخصی خود دچار خـونـریـزی مـ ـزی  1111تیرماه  21پروفسور محمدحسن گنجی، 

شد. پس از آن به بیمارستان پیامبران منتقل و تحت  مل جراحی قرار گرفت که درنـهـایـت درگـذشـت. پـیـکـر 

ایشان پس از تشییع از مقابل دانشگاه تهران جهت خاکسپاری به زادگاهش شهر بیرجند منـتـقـل گـردیـد و در 

  در محل بوستان دکتر محمد حسن گنجی در خیابان توحید ،چهره در نقاب خاک کشید. 1111مرداد ماه  2تاریخ 



 آ ش نـا یـی   بـا   ر و د خـا نـه   هـا ی   ا تـمـسـفـر ی 

 م حـقـد :   د کـتـر   مـنـو چـهـر   فـر ج   ز ا د ه   

بخار آب در جو به صور  مولکولی و بـا حـالـت پـخـش 

نامنم  و آشفته به صور  همرفتی و فرارفتی انتـقـال 

می یابد. شار  مودی بخار آب از سطـح اقـیـانـوسـهـا و 

سطح زمین به الیه های مرزی جو صور  می گیرد. ایـن 

انتقال به همراه هوای گرم به جو انتقال و پـخـش مـی 

شود و مقیاسهای زمانی و مکانی دراز مد  تحت  نوان 

ی  الگوی انتقالی غالب در می آید که با نـام رودخـانـه 

های جوی شناخته می شود، مقدار بخـار آب انـتـقـالـی 

نـزدیـ  بـه   رودخانه های جوی بالغ بر 

  خروجی رودخانه آمازون است.

این رودخانه ها به  نوان یکی از ویرگی های اقـلـیـمـی 

می توانند توفانهای همرفتی خطی بر روی اقیانوسهـا و 

متعاقبا بارشهای سنگین و مخصوصـا اوروگـرافـیـ  را 

ایجاد کند و مخاطرا  گسترده ای را در مناطد ساحـلـی 

به وجـود آوردگـرمـای نـهـان مـوجـود در هسـتـه ی 

سیکلونهای بـرون حـاره بـه تشـدیـد رودخـانـه هـای 

و به  نوان بخشی از گـرد  اتمسفری کم  می کنند 

جهانی ،مقدار زیادی از انتقال بـخـار آب درون امـواج 

گرم مناطد فرارفتی امواج گرم باروکلینی  اتفـا  مـی 

 افتد.

حمل و نقل بخار آب به صور  ی  موضور بـرجسـتـه  

در  ل  هواشناسی برای برای بیش از چنـد دهـه در 

دست بررسی و تحقید محققان قرار داشتـه اسـت و 

لیست زیادی از این تحقـیـقـا  وجـود دارد. بـرآورد 

اولیه از شار بخار آب موجود در جو بر اسـاس انـدازه 

گیری های دستگاه راوین سوند،کم  می کند تـا هـ  

سطح پایین را در حمل و انتقال رطـوبـت نقش بادهای 

بررسی بکند و ه  برآورد دقید از همگرایی شار بخار 

  آب را بدهد.

در حالت دوم اگر بررسی ها و برآوردها به انـدازه ی 

کافی دقید باشندو مطالعه ی بهتری صور  بگیرد مـی 

تواند بسـیـاری از پـارامـتـرهـای دشـوار و مـبـهـ  

 هیدرولوژیکی را نمایان سازد. 

به  نوان مثال نشان داد که چگونه مـیـتـوان از روی 

برآورد تبخیر در سراسر آمریـکـای شـمـالـی، مـقـدار 

بار  را برآورد کرد،   وه بر این اگر مقـدار جـریـان 

آب ه  در بار  دقید بـرآورد شـود مـی تـوان بـه 

 برآورد مقدار آبهای سطحی و زیر زمینی دست یابی .

مقدار زیادی از بخار آب در امتداد قسمتهای جـلـویـی  

 مرزهای همگرایی و قسمت پایین جلوی جت استریمها 
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 رودخانه های اتمسفری در سطح پایین جت استری  ها  

صور  می گیرد. این باند از بخار آب به طـور مـعـمـول 

تنها چند صد کیلومتر در سـراسـر اقـیـانـوس کشـش 

جذبی دارد و با توجه به مقدار زیاد بـخـار آب آن کـه 

شبیه به رودخانه های زمینی است به نـام رود خـانـه 

 .های جوی شناخته شده است

تعریف رودخانه اتمسفری برای اولین بار توسط نیـوئـل 

صور  گرفت.در تعریـفـی دیـگـر  1111و ژو در سال 

آنرا به  نوان انتقال دهنده گازهای  رضـهـای مـیـانـه 

مانند)منواکسید کربن( می شناختندآنها هم نین بـیـن 

رودخانه های اتمسفری و بخار قـطـاری یـا ردیـفـی یـا 

آرایش پر شکل رطوبت که قب  بـه وسـیـلـه افـرادی 

هم ون مکگوری  مورد تحقید قـرار داده شـده بـود 

تمایز قائل شدند. در این تحقید آنها بـررسـی نـقـش 

رودخانه ها و تاثیرا  آنـهـا در آب و هـوای جـهـانـی 

پرداختند و متوجه شدند که رودخانه های  اتمـسـفـری 

نقش حیاتی در انتقال بخار آب  رضهای میـانـی دارنـد 

درصد از حمل و نقل های بـخـار  11به طوری که حدود 

درصـد و بـه صـور   11آب در مساحتی کـمـتـر از 

امتدادی در روی زمین رخ می دهد. تحقیقا  بـیـشـتـر 

در این زمینه نشان داد  که حمل و انتقال رطـوبـت در 

این رودخانه ها، اغلب در مناطد برون حاره  اسـت تـا 

مناطد استوایی و حاره ای. در تحقیقا  دیگر، هـو  در 

مطالعاتی را درمورد گـرد  رطـوبـتـی در  2111سال

طول ماموریت اکـتـشـافـی ازاقـیـانـوس آرام تـوسـط 

NASA در فــاز B ( گــرمســیــری اقــیــانــوس آرامB-

PEMT)   با استفاده از داده های دوباره پرداز  شده

NCEP/NCAR   انجام داده اند و این نتیجـه را ارائـه

دادند که رابطه ی نزدیکی بـیـن گـرد  رطـوبـت در 

مناطد استوایی و توان اکسید کنـنـده ی اتـمـسـفـری 

اثرا  گوناگون  بخار آب اتمسفر وانـتـقـال  وجود دارد.

آن به نواحی اقلیمی توسط سیستمهـای آب و هـوایـی 

مختلف را نمی توان بدون آزمایشـا   ـددی و مـدل، 

زیاد مورد تحقید و بررسی قرار داد زیرا که بـخـار آب 

و هـنـوز   در طبیعت از تنور زیادی بـرخـوردار اسـت.

چنین مدل هایی گاه و بی گاه با وجود نیازهای ضـروری 

در فهمیدن ساختار و دینامی  بـخـار آب اتـمـسـفـر و 

انتقال آن در ت شند و هم نین اط  اتی مـورد نـیـاز 

بود تا مولفه های مدل را توسعه و بـهـبـود بـخـشـد. 

فرآیند های بخار آب مثل انـتـقـال  ـمـودی و افـقـی 

رطوبت و تشکیل ابـر و بـار  از جـمـلـه حـداقـل 

ویرگیهای مثبت مدل فعلی آب و هوا و مـدل پـیـش 

 بینی آب و هوا است.

در مـورد 2111بارتلت اسمیت و همکارانش در سـال

بارشهای اوروگرافی  ساحل غرب کالیفرنیا با استفاده 

مطالعه کرده است کـه وی بـر اسـاس   WRFاز مدل 

مطالعاتش به این نتیجه رسید که این سـیـل  ـمـیـ )

( ناشی از وقـور یـ  رودخـانـه ی 2112دسامبر 11

اتمسفری از طرف اقیانوس آرام شـمـالـی بـه طـرف 

ساحل غربی کالیفرنیا بوده است.که این رودخـانـه در 

ارتباط با ی  جـت اسـتـریـ  قـوی بـوده کـه بـا ـ  

شده،حتی بار  به قسمت بادپناه کوهها ک  کشـیـده 

 بشود. 

نیمن  به شناسایی رودخانه های اتمسفری سیـل آسـا 

برای سواحل شرقی اقیانوس آرام شمالـی پـرداخـتـه 

است وی با استفاده از داده های سیست  مشـاهـدا  

فضایی،یونوسفر و آب و هـوایـی بـه ایـن پـروهـش 

پرداخته است و در این مدل نشان داد کـه رودخـانـه 

های اتمسفری به صور   شارهای بزرگ و  مـودی از 

بخار آب شکل می گیرند و این مدل بـا اسـتـفـاده از 

و مـقـطـی رطـوبـت بـه ARSویرگیهای ترمودینامیکی  

  شناسایی این رودخانه ها می پردازد .

ژان ون به مقایسه و الگورین  های میـکـروفـیـزیـکـی 

به شبـیـه سـازی رودخـانـه هـای   ARW-WRFمدل

ساله در سواحل غربی کالیفرنیا پرداخـتـه  2اتمسفری 

است. وی در این مدل به مطالعه جت اسـتـریـ  هـای 

سطح پایین در ارتباط با گرمای نهان و باد و  مـد الیـه 

وز  باد پرداخته است ولی  این مـدل بـیـشـتـر در 

مورد شد  و مد  بادهای سطح پـایـیـن بـه بـرآورد 

زیادتر از حد طبیعی پرداخت این مدل دارای دو بـانـد 

اسـت. از  (NBB(و بـانـد غـیـر روشـن ( BBروشن )

برای برآورد بـار ، بـرای شـنـاسـایـی ایـن   BBباند

 رودخانه ها استفاده میشود.

  

3  



 ویرگی های رودخانه های اتمسفری

وجود دارد و با تـوجـه بـه سـاخـتـار و سـر ـت زیـاد 

رودبادها، به شکل ی  منطقه ی بـاریـکـی از جـریـان 

رطوبت در سطح پایین جت استری  ها،دیده می شـونـد 

و رطوبت در آن به دلیل باری  بودن جریان به صـور  

اشبار وجود دارد این جریان که ه  مـانـنـد رودخـانـه 

و  1111های سطح زمین نمایان می شود طولی  برابر با 

سـانـتـی  ۳الی  1و  مقی برابر با  ۱11 رضی برابر با 

متر تجمع بخار آب در مرکز جریان و گـفـتـه مـی شـود 

رودخانه های اتمسفری انتقال دهنده بزرگ بـخـار آب 

 بوده و مقدار بخار آب انتقالـی آن بـالـغ بـر 

بیش نزدی  به خروجی رودخانه آمازون است و   

% از حمل ونقل های نصف النهاری بخار آب را به 11از 

صور  مستقی  و غیر مستقی  انجام می دهند. این در 

% ازمحیـط زمـیـن را بـه خـود 11حالی است که  تنها 

اختصاص داده است از نمر شد  تاثـیـر، بـیـشـتـریـن 

میزان تاثیر آن روی سواحل غربی شمـال آمـریـکـا  و 

غرب اروپا  و در بخشهایی ازسواحلی از شـمـال غـرب 

آفریقا می باشد .در انتقال انوار سیستمهای جـوی بـه 

همراه سیستمهای حامل رطوبتی از  رضهای مختـلـف و 

پایین به  رضهای باال ، نقش سامانه هایی با گـرد  و 

جهت نصف النهاری مورد اهمیت قـرار مـی گـیـرد در 

گردشهای نصف النهاری چـنـد بـرابـر گـرد  مـداری، 

انتقال انرژی و ماده را به  رضهای مختلف دارد، زیـرا 

زمانی که جریانا  کام  غربی هستند فقط در  رضـهـای 

ثابت و از ی  منطقه به منطقه ای دیگر با همان  ـر  

 رضهای مختلـف انتقال می یابد و تفاوتهای اقلیمی بین 

بیشتر می شود ولی در گرد  نصف النهاری به دلـیـل 

حــرکــت انــتــقــالــی از  ــرضــهــای پــایــیــن بــه بــاال و 

بالعکس،انتقال انرژی و ماده صور  مـی گـیـرد.کشـور 

 ایران ه  که در  رضهای مختلف قرار گـرفـتـه اسـت

بنابراین نقش سامانه هایی با حرکـت نصـف الـنـهـاری 

مـهـمـتـریـن  برجسته تر و مورد اهمیت قرار می گـیـرد

آب و بار  است و  نصر اقلیمی ه  برای زیست بخار 

به همین دلیل نقش رطوبت در جریانا  نصف النـهـاری 

ه  مورد اهمیت قرار می گیرد به ویره در مناطقی کـه 

ورود بـا یـد   مـسـیــر   به دور از منابع رطوبتی هستند 

سامانه ها مشخص شود. رودخانه های اتـمـسـفـری بـا 

حرکا  مداری و نصف النهاری خود تاثیرا  اقـلـیـمـی 

   زیادی بر روی منطقه ورودی خود به جا می گذارند.

 

 Marty Ralph   ، NOAAتصویری ماهواره ای از ی  رودخانه اتمسفری از  -1شکل

 

 

 (Zhu & Newell.1998) موقعیت جهانی اثر گذاری رودخانه های اتمسفری -2شکل
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 اهمیت رودخانه های اتمسفری

مطالعه رودخانه های اتمسفـری از دو دیـدگـاه دارای 

اهمیت است نخست آنکه این رودخـانـه هـا انـتـقـال 

دهنده حج  زیادی آب شیرین از مناطد گرمسیری بـه 

دیگر مناطد هستند برای مثال گفته مـی شـود حـدود 

ی  سوم آب شیرین کالیفرنیا امریکا توسـط رودخـانـه 

های اتمسفری قابل تامین است  و دوم آنکه  رودخانـه 

های اتمسفری  امل وقور بسیاری از مخاطرا  محیطـی 

از جمله بار  ها و طوفان های سیل آسا می باشد و به 

پی آن به طور مستقی  و غیر مستقی  در وقور زمـیـن 

ل ز  ها و فرسایش خاک و تخریب محصـوال  زرا ـی 

تحقیقا  صور  گرفته نشان می دهـد در   نقش دارد.

هفت سیـل مـخـرب  211۳-1117طول زمستان های 

که در حوضه شمال غرب سان فرانسیسکـو روی داده  

 در ارتباط با رود خانـه هـای اتـمـسـفـری بـوده اسـت

در کالیفرنـیـا،  1117سیل بزرگی که در سال هم نین 

میلیارد دالر خسار  به هـمـراه  1روی داده و بیش از  

داشته است حاصل فعالیت رودخانه هـای اتـمـسـفـری 

  وه بر آنها ی  رودخـانـه اتـمـسـفـری در  بوده است

 211۳شمال غربی اقیانوس آرام در ماه نوامبر سـال 

بار  سنگینی تولید کرد و به دنبال آن سیلی مـخـرب 

میـلـیـون دالر خسـار  بـه  21شکل گرفت که حدود 

دنبال داشت این مثال ها نشان دهـنـده خـطـر جـدی 

فرین های آب و هوایی از جمله خطرا  رودخانـه هـای 

  اتمسفری می باشد.

 مطالعه و شناسایی رودخانه های اتمسفری

برای شناسایی رودخانه های اتمسفری  از داده هـای  

و سمت سر ت باد در تـراز   و نصف اانهاریباد مداری 

هکتوپاسکال و رطوبت جو  و  داده های دمای هوا  111

کــه هــمــه آنــهــا از مــجــمــو ــه داده هــای بــازســازی 

قابل تهیه است. بـرای تـرسـیـ     NCEP/NCARشده

نقشه های  ناصر فو  از آنـهـا اسـتـفـاده مـی شـود 

هم نین تصاویر ماهواره ای برای شناسایی و بـر آورد 

 آب قابل بار  استفاده میشود.

مراحل استخراج آب قـابـل بـار  بـا اسـتـفـاده از 

 :MODISالگوریت  باند فروسرخ نزدی  

با استفاده از تصاویر بدون اغتشاشا  جوی، آب قابل 

 MODISبار  به کم  باندهای بخار آب سـنـجـنـده 

 قابل محاسبه است.

 

محاسبه میزان قابلـیـت  ـبـور جـو بـرای  :درگام اول

 باندهای بخار آب و میزان بازتابندگی ظاهری

قابلیت  بور جو در بانـد جـذبـی مـتـوسـط بـخـار آب 

     :براساس رابطه زیر محاسبه می شود

 :قابلیت  بور جو در باند جذبی ضعیف بخار آب

 

 :قابلیت  بور جو در باند جذبی قوی بخار آب

 

بازتابندگی ظاهری محاسبه شده در باالی p*    که در آن

قابلیت  بور یا شفافیت جو بـرای WT    جو برای هر باند

بازتابندگی ظـاهـری بـا اسـتـفـاده از  .بخار آ ب است

 معادله زیر ارائه می شود

 

بنا به تعریف نسبت رادیـانـس طـیـفـی رسـیـده بـه 

سنجنده به رادیانس طیفی فرودی خورشیدی در باالی 

 .جو را بازتابندگی ظاهری گویند

میزان رادیانس رسیده به سنجنده را مـی تـوان بـه 

 صور  زیر نوشت:

 

 

رادیانس طیفی    L(sensor(   (ʎطول موج ) ʎکه در آن 

در   تـابـش طـیـفـی  L(sun)  (ʎرسیده به سنجنده و )

  بازتابندگی دو راستایی سطح  و   p(ʎ )باالی جو است 
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 Lpath(ʎ )  هـواویـزهـا در  تابش پراکنده شده به وسیله

زمین است کـه مـیـزان  -خورشید -مسیر اپتیکی سنسور

  می باشد.ʎ  L(sensor)درصد  ) 11آن تقریباً 

در مـعـادلـه فـو  انـرژی   p.)ʎ)T. )ʎ)  L(sun)(ʎ) بار  

تابش طیفی بازتابیده خورشید از سطح است کـه بـه ایـن 

 است.ʎ  L(sensor)) درصد  11ترتیب مقدار آن 

تصحیح مقادیر دمای درخشندگی انـدازه گـیـری  :گام دوم

شده به وسیله ماهواره این تصحیح به وسیله رابـطـه زیـر 

 انجام میشود

 

گام سوم: تبدیل قابلیت  بور بخار آب به آب قابل بـار  

یا قابلیت  بور بـخـار آب و بـخـار آب   WTرابطه بین   کلی

را می توان بصـور  نـمـایـی   TPW   (W)قابل بار  کلی 

نشان داد   وه بر این به خاطر اشبار بـودن جـذب بـخـار 

به  نوان مت یر مستقل در   یعنی  Wآب، ریشه دوم 

 . نمر گرفته شده است

 

 :برای این کار از معادله فو  می توان نوشت

 

 

با توجه به زوایای سمت الرأس خورشید و مـاهـواره و در 

را در  Wمی توان مـقـدار (  )cosɵ/1  نتیجه اثر توده هوا

زمین ماهواره تـعـریـف  -خورشید -مسیر اپتیکی سنسور

 کرد

 

زاویه سمـت  0ɵ    زاویه سمت الرأس ماهواره  ɵ  که در آن 

  W*الرأس خورشید و   
یا آب قـابـل بـار  TPW همان  

زمین بـرحسـب  -خورشید -کلی در مسیر اپتیکی سنسور

ضرایب ثابت منطقه ای هستند که    ßو   ɑسانتیمتر است. 

 . بستگی به نور پوشش منطقه و نور دید ماهواره دارد

 ( از ی  رودخانه اتمسفری TPWبر آورد مجمور آب قابل بار ) -1شکل 
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 Cellularمـد لـسـا ز ی     تـوـسـعـه   شـهـر ی   بـا   ا سـتـفـا د ه   ا ز   سـلـو ل   هــا ی   خــو د کــا ر   ) 

Automata) 

 سهرابی مفرد مرضیهم حـقـد :   

 . 

گونه که قرن گذشته را قـرن انـقـ ب صـنـعـتـی  همان

اند، قرن حاضر را هـ  قـرن انـقـ ب شـهـری  نامیده

هـا در  نامند. ایجاد شهرها یکی از بزرگترین انقـ ب می

ها بوده است که موجـب دگـرگـونـی در  فرهنگ انسان

ترین  روابط متقابل انسان با محیط شده است. شهر مه 

هـای  بندی سـکـونـتـگـاه مکان در سلسله مراتب تقسی 

انسانی است که اصوال گرایش به توسعه و گسـتـر  

دارند و آشکارترین شکل ایـن تـوسـعـه کـالـبـدی یـا 

فیزیکی است. رشد و گستر  ی  شهـر در نـتـیـجـه 

 وامل متعدد کالبدی، اجتما ی، فرهنگـی، اقـتـصـادی، 

های مختلف تاریـخـی  سیاسی و نمامی و امنیتی در دوره

ها چهره و منمره جدیدی به کـالـبـد  است، این دگرگونی

های شـهـری،  شهری میدهد.برای درک بهتر از سیست 

سـازی را مـورد  های مدلسازی و شـبـیـه محققان رو 

های فضایی، ابـزارهـایـی  دهند . مدل استفاده قرار می

ی شـهـری، ابـزاری  ارزشمند برای درک فرآیند توسعه

اطـ  ـا  ریزی شهـری و  کمکی برای مدیریت و برنامه

برای تاثیر شهرها بر محیط زیست و اکوسیست  فراه  

ی شـهـری،  سازی سیـسـتـ  پـیـ ـیـده کنند. با مدل می

 مـی   تـو ا ن   و روندهای رشد شهری را الگوهای فضایی 

سازی کرد و درک بهتری از سیـسـتـ  شـهـر بـه  شبیه

 دست آورد.

مدل سلول خودکار به دلیل داشتن ماهیت دینامـیـ  

و هم نین خصوصیا  منحصر به فرد آن در مدلسـازی 

 وار  طبیعی و فیزیکی سطح زمین، کاربرد وسـیـعـی 

چـنـیـن  بینی ت ییرا  کاربری اراضـی و هـ  در پیش

  توسعه اراضی شهری پیدا کرده است.

سـازی اسـت  های خودکار ی  تکنی  مدل مدل سلول

شود. وضعیت سـلـول  که در فضای رستری تعریف می

معموال پوشش و کاربری اراضی آن سـلـول را ارائـه 

دهد و ت ییر در شکل ی  سلول و به شکل دیـگـر  می

وابسته به وضعیت سلول در زمان حـال و وضـعـیـت 

های خودکار بـه  های همسایه است. مدل سلول سلول

مورد تـوجـه  GISهای رستری در  دلیل نزدیکی به داده

تـوانـد  قرار گرفته است.  فضای ی  منطقه شهری مـی

هم ون ترکیبی از تعدادی سلول باشد که هر سـلـول 

های شهری را بـه خـود اخـتـصـاص  بخشی از محدوده

دهد. حج  زیاد و رو به افزایش تحقـیـقـا  نشـان  می

Cدهد که می A  مـد لـسـا ز ی مناسب برای   بـز ا ر ا یـ    
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دینامی  مکانی است و به دلیل طـبـیـعـت مـکـانـی آن 

 ریزان شهری بوده.  بسیار مورد توجه برنامه

هـای مشـتـرک وجـود  ویرگـی GISبین سلول خودکار و 

ی  دارد از جمله: هر دوی آنها اط  ا  را به شکـل الیـه

دهند ، مکان را در واحدهای مجزا سامانـدهـی  ارائه می

کـنـنـد و  کنند، اط  ا  با  ملگرها دست کـاری مـی می

های سـنـجـش از  توان از داده ها را می وضعیت سلول

  دور استخراج کرد.

  مدل اتوماسیون سلولی

توسط دو ریـاضـی  11۱1ی  اولین بار در دهه CAمدل 

سـازی  دان بنام اوالم و نـیـومـن بـه مـنـمـور شـبـیـه

های پی یده در فیزی  و زیست شناسی بـکـار  سیست 

گرفته شده. از آن پس اتوماسیون سلولـی در سـایـر 

های مطالعاتی نمیر مدلسازی شـهـری کـه تـوسـط  حوزه

توبلر با تعریفی که از ج رافیای سلولی ارائه داد مـورد 

های اخیر در موضـو ـا   استفاده قرار گرفت و در سال

گوناگونی شهری هم ون ترافی ، تـ ـیـیـرا  کـاربـری 

زمین، ت ییرا  پـوشـش زمـیـن و غـیـره اسـتـفـاده 

 اند.  کرده

CA  ی  فضای سلولی است که در آن هر سلول حـالـت

های همسایـه  خود را بر اساس حالت قبلی خود و سلول

در واقع قوانـیـن . دهد مطابد با قوانین خاص ت ییر می

انتقال نه تنها بروی حالت قبلی سلول بلکه بروی حالـت 

هـای  شود. سـیـسـتـ  های همسایه نیز ا مال می سلول

ای هستند که رفتار آنها  کـامـ  بـر  دینامیکی گسسته

 ا لـمـا ن   :    2و شامل  اساس رفتار محلی استوار است

قوانین و  زمان، حاال ، همسایگی، فضای سلولی

 باشد. می انتقال

 فضای سلولی-1

هـا  ای ی  یا چند بعدی از سـلـول فضای سلولی شبکه

اولیه) ک سی ( سلولهـا بـه صـور   CAباشد. در  می

اشکال منم ، اغلب به شکل مربع یـا دیـگـر اشـکـال 

منم ) از شش ضلعی و مـثـلـ  نـیـز بـرخـی مـوارد 

شوند. در مـدلسـازی  استفاده شده است( تعریف می

هـای ورودی و  شهری معموال به  لـت طـبـیـعـت داده

هـای هـمـگـن  نویسی، سلـول سهولت محاسبه و برنامه

گیرند؛ اما تحت شرایطی خـاص  مورد استفاده قرار می

های غیر همگن به  ـلـت واقـعـیـتـر  استفاده از سلول

بودن شکل آنها) مانند قطعا  زمـیـن( مـمـکـن اسـت 

  تر باشد. مناسب

 حالت سلول-2

وضعیت سلول، حالتی است که هر سلول در فرایند 

تواند داشته باشد. سلول در مدل اولیه  می CAتکامل 

CA (بود، اما می1و1اغلب دارای وضعیت بولین )  توان

های بیشتری نیز در رابطه با نور نیاز تعریف  وضعیت

مختلف، با  ناصر یکسان، هر  CAکرد. برای دو مدل 

چه تعداد وضعیت تعریف شده برای سلول کمتر 

های  تر خواهد بود. در مدل باشد، آن مدل ساده

ها  شهری با توجه به هدف مدلسازی و وضعیت سلول

های کاربری زمین، ارز  زمین،  بندی معموال طبقه

 گیرند. در  پوشش زمین و غیره مورد استفاده قرار می
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ها به صور  دودویی برخی موارد نیز وضعیت سلول

)باینری(، توسعه یافته یا توسعه نیافته) شهری یا غیر 

  شوند. شهری( تعریف می

 همسایگی-1

رفتار ک ن سیست  خودسازمانده،  CAبر اساس تئوری 

شوند  توسط قوانین انتقال که در سطح خرد تعریف می

های شهری با  در مدل CAگردد. این  ملکرد  کنترل می

خود سلول و تعدادی سلول دیگر در شعار خاصی از 

شود. بر اثر روابط  سلول مورد آزمایش ایجاد می

متقابل بین سلول مورد آزمایش و همسایه آن و تحت 

های مختلف  تاثیر قوانین انتقال، سلول به وضعیت

کند. اندازه همسایگی برای مدلهای  ت یرر پیدا می

 فر  دارد. CAمختلف 

 زمان-۱

ناپیوسته است.مد  مراحل زمانی در  CAزمان در

CAهای زمانی بیشتر،  های مختلف متفاو  است. شکاف

ها  ناپیوستگی بیشتر را در بر دارد و بر  کس. سلول

های مختلفی  حالت T+1وTدر دو مرحله زمانی  CAدر 

تکامل پیدا  T+1،CA تا Tخواهند داشت؛ زیرا از

شهری نیز ناپیوسته  CAخواهد کرد. زمان در مدل 

ها به طور همزمان تکامل  سلول T+1به  Tاست، از

یابند، قوانین انتقال به صور  یکسان در همه  می

ها به طور ه  زمان به  روند و سلول ها به کار می سلول

 شوند. روز می

 قوانین انتقال-2

قوانین انتقال به  نوان موتور اصلی ت ییرا  در 

 مراحلها را طی فرایند تکامل، در  رفتار سلولCAمدل

زمانی مختلف، مشخص و وضعیت آینده سلول را 

کنند. این قوانین، طرز  مل سیست  واقعی  تعریف می

ها را به  ناصر  کنند. هم نین سیست  را منعکس می

کنند که پویایی سیست  در اثر  ای تجزیه می ساده

های مختلفی در تعیین  همین  ناصر است. شیوه

شهری وجود دارد که  CAهای  قوانین انتقال مدل

 شهری شده است.CAهای با   تمایز انوار مدل
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 ط بـقـه   بـنـد ی   تـصـا و یـر   مـا هـو ا ر ه   ا ی 

 م حـقـد :   ا لـهـا م   نـو ر ا یـی   صـفـت 

با توجه به هدف اصلی تکنولوژی سنجش ازدور که شناسایی و تفکی  پدیده های زمینی و قرار دادن آنهـا در 

گروهها یا طبقا  مشخص است، طبقه بندی تصویر را می توان به  نوان مهمترین بخش اطـ  ـا  تـفـسـیـری 

اط  ا  ماهواره ای به شمار آورد. طبقه بندی تصویر، یکی از مولفه های اصلی فرآیـنـد اسـتـخـراج اطـ  ـا  

موضو ی است که از طرید بررسی رابطه بین اثر طیفی و ک سها یا طبقا  مختلف حاصل میـشـود.در گـذشـتـه 

طبقه بندی براساس تفسیر چشمی صور  می گرفت که صرفا براساس تفاو   تن های تصاویر بود که با توجه 

به بوجودآمدن خطاها تفسیر چشمی کارساز نبوده و طبقه بندی با استفاده از کامپیوتر ونرم افـزارهـای خـاص 

رواج پیدا کرد، منمور از طبقه بندی اط  ا  ماهواره ای تفکی  مجمو ه های طیفی مشابه و تـقـسـیـ  بـنـدی 

تصاویر به گروهها یا طبقاتی است که در هر طبقه ، طیف ها با ی  ارز  واحد قرار می گیرند بصـور  واضـح 

طبقه بندی به  مل آمده و در تصویر جـدیـد ، هـر تر بیان شود که وقتی طبقه بندی انجام می شود در واقع ، 

طبقه معرف پدیده ای خاص است. بطور کلی طبقه بندی اط  ا  ماهواره ای از دو رو  اصلی اسـتـفـاده مـی 

 شود که  بارتنداز:

 ( Supervised Classificationطبقه بندی  نمار  شده ) 

 (  Unsupervised Classificationطبقه بندی نمار  نشده )

 که در ادامه به اختصار به بح  طبقه بندی تصاویر ماهواره ای می پردازی .
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 Supervisedطـــبـــقـــه بـــنـــدی نـــمـــار  شـــده )

Classification: ) 

این نور طبقه بندی نیاز به اط  ا  خارجـی در مـورد  

منطقه و ک س های مورد نمر دارد در واقـع کـاربـر بـا 

توجه به شناخت و آگـاهـی از  ـوار  و پـدیـده هـا 

مناطقی را بعنوان نقاط آموزشی مشخص می سازد. ایـن 

رو  به اط  ا  اولیه ای نمیـر تـعـداد کـ س هـا ، 

خصوصیا  آنها و نمونه های معلوم ازهـر کـ س نـیـاز 

دارد. نمونه های معلوم برای هرک س نمونه ای از آن 

ک س می باشدکه خصوصیاتش را باز مـی کـنـد.رو  

طبقه بندی نمار  شده از پرکاربردتـریـن رو  هـای 

طبقه بندی تصاویرمی باشد. تولید نقشه های پوششی 

وکاربری در مقیاس های مختـلـف از مـعـمـولـی تـریـن 

اهداف این طبقه بندی می باشد.از جملـه رو  هـای 

طبقه بندی نمار  شده می توان رو  کمترین فاصلـه 

  وبیشترین شباهت را نام برد.

 

 

رو  های طبقه بندی پارامتری  و غیر پارامتری  در 

زیر مجمو ه رو  های نمار  شده قرار می گیرد. در 

رو  پارامتری  بر اساس پیکسل مـعـلـوم مـعـرفـی 

شده، پارامترهای مختلف را محاسبه کرده و بر اسـاس 

آنها درمورد بقیه پیکسل ها تصمی  گرفت.ودر رو  

پارامتری  از رو  طبقه بندی بیشترین شبـاهـت یـا 

 کمترین فاصله استفاده کرد.

در رو  غیر پارامتری  بـدون مـحـاسـبـه پـارامـتـر

) آماری(، تنها بر اساس معیـارهـایـی کـه از مـقـادیـر 

پیکسل ها بدست می آیند تصمیـ  گـیـری کـرد. در 

رو  غیر پارامتری  از رو  طبـقـه بـنـدی و رو  

 نزدیکترین همسایه استفاده میشود.

 خروجی طبقه بندی نمار  شده



 Unsupervisedطــبــقــه بــنــدی  نــمــار   نشــده )

Classification : ) 

این نور طبقه بندی تنها متکی بر اط  ا  داخل تصویر 

بوده و از کمترین اط  ا  جانبی در آنها استفاده شده، 

بدون دخالت کاربر و بصور  اتومـاتـیـ  صـور  مـی 

گیرد. هزینه و زمان و هم نین اط  ا  مـوردنـیـاز در 

این رو  پایین ولی در مقابل دقت آن پایـیـن اسـت، 

معموال برای انجام طبقه بندی نمار  نشده فقط کـافـی 

است تعداد ک س ها را برای الگوریت  مشـخـص کـرد 

وتصاویر ورودی را به آن معرفی نمود که در نـتـیـجـه 

پیکسل هایی در چندین ک س نامعلوم طـبـقـه بـنـدی 

شده. این طبقه بندی با استفاده از رو  خوشه بنـدی 

انجام می گیرد.این رو  برای رسیدن به جواب نهایـی 

نیازمند تکرار وبهینه سازی می باشد که در اینـصـور  

حج  محاسبا  باال می رود درنتیجه با   صـرف وقـت 

زیادی می شود.الزم به ذکر است که این نتیجه حاصـل 

 شده قابل استفاده نبوده ونیازمند تفسیر می باشد.

 خروجی طبقه بندی نمار  نشده
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 ALOSآ شـنـا یـی   بـا   مـا هـو ا ر ه   

 م حـقـد :   سـیـد   هـد ا یـت   شـیـخ   قـا د ر ی 

 ALOS (Advance Land Observationمـــاهـــواره )

Satellite Data   توسط آژانس تحـقـیـقـا  هـوا فضـای

به فضا پرتاب شد.این مـاهـواره  211۳ژاپن در سال 

سنجنده می باشد: سنجنده پانکروماتی  برای  1دارای 

( جهت تـولـیـد مـدل  PRISMتصویر برداری استرئو ) 

(؛ رادیومتر نـور دو فـعـال در DEMرقومی ارتفا ی )

( جهت مشاهده  AVNIR-2نواحی مرئی و مادون قرمز ) 

فعال   SARدقید پوشش سطح زمین و سنجنده راداری 

که در روز و شب و تـمـامـی شـرایـط آب و   Lدر باند 

هوائی اقدام به تصویر برداری می کند و بـه تـنـهـائـی 

قادر است تا بدون نقاط کنترل زمینی نقشه هـایـی بـا 

  تولید کند. 1:22111مقیاس 

  اط  ا  اولیه دیگر از ماهواره پیشرفته ژاپنی

ژانویـه در  2۱ماهواره پیشرفته ژاپنی  با موفقیت در 

درجـه ای  2/11کیلومتری با زاویه مـیـل  711مدار 

  ALOSکه  مـا هـو ا ر ه نسبت به استوا قرار گرفت. این 

ت ییر نام داده است. در ابتدای   Daichiنام داشت به 

امر این ماهواره به  لت مشک   مشاهده شده توسط 

سیستمهای پایش داخل مـاهـواره در حـالـت امـن )

safety mode قرار گرفت. ولی اکـنـون مـهـنـدسـان )

JAXA  (Japan Aerospace Exploration Agency)   از

فعالیت کامل و درست تمامی سـیـسـتـمـهـا خـبـر مـی 

ژانویه شرور به بررسـی کـارکـرد  21از    JAXAدهند.

ماهواره نموده است. داده های این مـاهـواره بـه دو 

صور   رضه می شوند. بخشی از از این داده هـا بـه 

صور  رایگان در اختیار اهداف غیـر نـمـامـی تـهـیـه 

نقشه قرار خواهند گرفت )تولید سریع نقشه منـاطـد 

 JAXA وسیع  مده ترین هـدف ایـن پـروژه اسـت(.

ا  م نموده است که با این داده ها می تـوان نـقـشـه 

بدون نیاز به نقطه کنتـرل  1:   22111هایی تا مقیاس 

 مـا هـو ا ر ه تهیه نمود. قسمت دیگری از داده های این 
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در اختیار بخش خصوصی با اهداف تجاری قرار خواهـد 

دو سنجنده اصلی این ماهواره  بارتند از یـ  گرفت.

و ی    PALSARبه نام    Lسنجنده راداری فعال در باند 

سنجنده پانکروماتی  به منمور اخذ تصاویر اسـتـریـو 

. این سنجنده پانکـرومـاتـیـ  بـا قـدر  PRISMبنام 

متری می تواند به اخذ تصاویر استریو از  2/2تفکی  

مناطد دلخواه بپردازد. به همراه این سنجنده ها یـ  

سنجنده فعال در بخش مرئی و مادون قرمز نیز به نام 

AVNIR-2    وجود دارد. این مجمو ه قابلیت هـا بـا ـ

شده است تا امید کاربران به دستیابی به داده هـای 

فضایی موثر و متنور ازی  منطقه  تحـت  ـنـوان یـ  

  تصویر از ی  ماهواره بیشتر شود.

 ALOSاط  ا  پایه از ماهواره 

  ـنوان توضـیحا 

ALOS نام 

 نام کامل (Advanced Land Observation Satelliteماهواره پیشرفته مشاهده زمین ) 

 تعداد باندها ۳

 محدوده طیف)نانومتر( 111-1

 زاویه تمایل 11.2

 ارتفار مدار ۳71

 نور مدار مدار مجتمع-خورشید آهنگ

H-IIA rocket موش  پرتاب 

 متصدی فرستنده (JAXAآژانس تحقیقا  هوا فضای ژاپن )

 تاریخ راه اندازی 211۳.11.2۱

 سازنده ان ای سی توشیبا

 مد  فعالیت 2111-211۳

 قابل استفاده برای شاخصها بله

 تشریح ویرگی ماهواره پیشرفته دیده بانی زمین

 شهر ارومیه-(AVNIR-2)سنجنده  ALOS   نمونه ای از تصویر ماهواره
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 ALOSاط  ا  سنجنده های 

PRISM. 1 (:Panchromatic Remote-sensing 

Instruments for Stereo Mapping ابزار سنجش از )

دور پانکروماتی  به منمور نقشه برداری سه بـعـدی و 

 اندازه گیری دقید ارتفار زمین.

AVNIR -2. 2 ( :Advanced Visible and Near 

Infrared Radiometr رادیومتر پیشـرفـتـه مـرئـی و )

جهت دیـده بـانـی پـوشـش  2مادون قرمز نزدی  نور 

 متر. 11سطح زمین با قدر  تفکی  

PALSAR. 3(:Phased Array type L-band Synthetic 

Aperture Radar آرایه فـازی بـانـد)L  رادار دهـانـه

ترکیبی برای دیده بانی زمین در همه سا ـا  شـبـانـه 

 هوا.روز و همه نور آب و 

نام 

 سنجـنده
 استفاده و کـاربرد قدر  تفـکی  فضایی /  ر  نـوار

PRISM. 1 

  

 متر 2.2تفکی  مکانی: 

 کیلومتر )در حالت سه گانه( 12 ر  نوار: 

 کیلومتر71

برای نقشه برداری، برنامه ریزی شهری،  DSMنقشه کشی، ساخت 

 ساحلی و... monitorigکشاورزی، نمار  بر جنگل، 

AVNIR-2. 

2 

 متر11تفکی  مکانی: 

 کیلومتر71 ر  نوار: 

این سنجنده نقشه های بهتر فضایی از پوشش زمین را فراه  می کند ، 

طیف گسترده ای از برنامه ریزی شهری، کشاورزی )تحقیقا  پوشش 

گیاهی(، نمار  بر جنگل، نمار  ساحلی، کنترل آلودگی در بنادر و 

 لنگرگاه ها، نمار  بر گیاهان ، نمار  بر سیل و غیره

PALSAR. 3 

 متر )در حالت وضوح خوب(11تفکی  مکانی: 

  (SARمتر )حالت اسکن 111

 کیلومتر )حالت خوب( 71نوار مشاهده: 

 (SARکیلومتر )اسکن  221-121

، برآورد های زیست محیطی،  DEMاستخراج داده توپوگرافی ، تولید  

نمار  بر جنگل ها، کشاورزی، نمار  بر نشت نفت، رطوبت خاک، بازرسی 

 حمل و نقل و غیره

 ALOSکاربردهای ماهواره 

 کارتوگرافی -1

ALOS   به نقشه برداری و هم نـیـن بـه روز رسـانـی

 مده نقشه های ژاپن و کشورهای دیگر در سـراسـر 

منطقه آسیا و اقیانوس آرام  می پردازد. با اسـتـفـاده 

بسیاری از  داده ها از مکانـهـای مـخـتـلـف،  PRISM از

مانند جاده ها و سازه ها، رودخانه ها و مناطد آبـی و.. 

، مـیـتـوان ALOSرا میتوان استخراج کرد. با داده های 

نقشه برداری دقید تر را انجام داد و بـا داده هـای  

بدست آمده ازاین اط  ا  نیز در پوشش های گیاهی 

 PRISMو خاک را بهتر و دقیقـتـر ارزیـابـی کـرد. از 

میتوان نقشه های توپوگرافی و مدل ارتفـار رقـومـی 

(DEM)   .را به سادگی استخراج کرد 

 نمار   بر منطقه -2

مشاهده ضروری منطقه برای حفظ توسعه پایدار در یـ  

مقیاس جهانی،ارائه اط  ا  در مورد مـحـیـط زیسـت و 

 ALOSمنابع با استخراج داده گرفته شده توسط ماهواره 

 ، حفظ و نگهداری محیط زیست وبهره برداری صحیح از

  ونهایتا رسیدن به توسعه است.

  نمار  بر  وامل حوادث و فاجعه -1

ALOS    می تواند بر روی  ـوامـل فـاجـعـه درژاپـن و

جهان نمار  داشته باشد، همکاری با ماهـواره سراسر 

 های موجود و سیست  های مانیتورینگ   وامل فاجعه

 ALOSاط  ا  سنجنده های 
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به جمـع آوری داده هـای مـربـوط بـه  ALOS هم نین

مکانهایی که پتانسیل حوادث و فاجعه های بزرگ ماننـد 

 فوران آتشفشان، سیل، زلزله را دارند میپردازد.

  نقشه برداری از منابع -۱

پــر د ا ز     باستفاده از تولیدا  این ماهواره با کم  

هایی بـاقـدر  تـفـکـیـ   DEMداده های آن می توان 

متری تولید کرد کـه در شـرایـط فـعـلـی  12/2مکانی 

ایران که داده های مکانی دقید مدل ارتـفـار رقـومـی  

در دسترس نیست میتوان از داده های این مـاهـواره 

  استفاده الزم را برد. DEMبرای تولید 

قادر به مشاهده سـطـح کـل جـهـان در   ALOSماهواره  

 :محدوده های

درصد از مسـاحـت در  ۳1اطراف خط استوا: در حدود -

  ی  روز

درصد از منطقه در یـ   71درجه: حدود  12 رضهای  -

  روز

درجه: هـر مـکـان  22 ر  های ج رافیایی بیشتر  از  -

 در هر روز 

 

)جـلـو، نـادر و  PRISMحالت در طول مشاهده روز: 

  به طور همزمان AVNIR-2 قب( و 

   PALSARحالت مشاهده شبانه: 

قادر به تصـویـر   PALSARو   AVNIR-2نکته قابل توجه 

 برداری به طور همزمان

 ALOSاهداف کـلی ماهواره 

 ALOS یکی از بزرگترین ماهواره رصد زمین در حـال

 توسعه است. اهداف آن  بارتند از:
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 به ارائه نقشه ها برای ژاپن و کشورهای دیگر از جمله منطقه آسیا و اقیانوس آرام )کارتوگرافی(  میپردازد. -1

 ، هماهنگ بین  محیط زمین و وامل توسعه )نمار  منطقه(.«توسعه پایدار»نمار  بر منطقه برای  -2

 نمار  بر امل حوادث و  فاجعه در سراسر جهان )مانیتورینگ فاجعه(، -1

 بررسی منابع طبیعی )منابع نقشه برداری(. -۱

 ALOSنمونه هایی از تهیه نقشه با ماهواره 
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 PyRateآ شـنـا یـی   بـا   نـر م   ا فـز ا ر   جـد یـد   

 م ح ق د :   مـصـطـفـی   مـهـد و ی   فـر د 

با نمار  بر حرکا  سـطح زمیـن دانـشمندان میتواننـد 

درک خود را از چگونگی ت یـیر پوسـته زمیـن در طـول 

زمان باال ببرند. از جمله ت ییرارتفـار زمیـن لـرزه هـای 

شدید و چاله های زمینی توسط فعالیت های بشر مانند 

استخراج بیش از حـد معـادن و آب هـای زیرزمیـنی را 

 با   میشود. 

بـرای جمـع  PyRate نرم افزار متن باز پـایتون بعنـوان

آوری و تجزیه و تحلیل داده هـای سـری زمـانی راداری 

در مطالعه ت ییرا  و جابجایی زمین ایجاد شـده اسـت، 

ایــن نــرم افــزار تکنیــ  بــسیار دقیــد بــرای  کنــترل 

بازبینی و نمار  ماهواره برای شناسایی الگوهای سـطح 

 جنبش که در طول زمان است قابل استفاده می باشد. 

ی  نـرم افـزار بـه زبـان   PyRATEنرم افزار جدید 

پایتون است )در واقع پایتون مبنا( ایـن نـرم افـزار 

و قابل راه اندازی بروی سیـسـتـ    Portable بصور 

های دسکتاپ است، برای پرداز  هـای مـنـطـقـه ای 

کوچ  به پرداز  های چند منـمـور و چـنـد رسـانـه 

 بزرگ قابل استفاده میباشد. 

این نرم افزار  در دانشگاه ملی استرالیا دانشمـنـدان 

   لوم زمین استرالیا را به توانایی پرداز  داده های

 SAR  در مقیاس باال قادر خواهد کرد، این نـرم افـزار

قـابـل    Sentinel-1بروی داده هـای راداری مـانـنـد 

 اجراست.

در کشور استرالیا برای دریافت اط  ا   پروژه هـای 

 به اجرا درآمد. PyRate موجود  لوم زمینی نرم افزار 

 PyRateاستخراجی از نرم افزار  -نقشه ت ییر شکل سطح زمین در سه ناحیه ناشی از معدن کاری ذغال در استرالیا
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 ایران و جهان GISاخبار سنجش ازدور و 

 :   سـیـد   هـد ا یـت   شـیـخ   قـا د ر ی GISم ح قـد 

 م ح قـد   سـنـجـش   ا ز د و ر :   مـصـطـفـی   مـهـد و ی   فـر د 

 بـخـش   سـنـجـش   ا ز د و ر 

 پرتاب آزمایشی ماهواره بر سیمرغ به فضا -1

پایگاه ملی فضایی امام خمینی )ره( با پرتاب آزمایشی مـاهـواره 

بر سیمرغ به فضا به طور رسمی افتتاح شـد. پـایـگـاه فضـایـی 

حضر  امام خمینی)ره( که نخستین پایگاه سکوی ثابت جمهوری 

اس می ایران به شمار می رود مجمو ه  میمی است کـه کـلـیـه 

مراحل آماده سازی، پرتاب، کنترل و هدایت ماهواره برها را بـر 

  هده دارد.

تحقیقا  کشور برای قرار دادن بالن و کشتی فضـایـی در -2

ـــه  الی

رئیس پروهشگاه فضایی ایران از اجرای مطالعاتـی در 

زمینه استفاده از الیه استراتسفر زمیـن خـبـر داد و 

گفت: این مطالعا  به منمور قراردادن بالن، پـهـپـاد و 

کشتی فضایی برای اجرای  ملـیـا  تصـویـربـرداری و 

 های مخابراتی در حال انجام است. حمل محموله

های پروهشگـاه فضـایـی  دکتر  حدادپور تمرکز فعالیت

های سنجـشـی و مـخـابـراتـی  ایران را بر روی ماهواره

دانست و افزود:  اگر بتوانی  به صور  کنتـرل شـده 

در الیه استراتسفر قرار گیری  و جای خود را تـثـبـیـت 

توانی  از این منطقه، خـدمـاتـی را بـه سـطـح  کنی  می

 زمین ارائه دهی  به گونه ای که اگر محموله های

سنجشی و مخابراتی را همراه با این پرنده به این الیـه 

تواند نقش موثری در رله مخـابـراتـی و  ا زام کنی  می

های سنجشی و  کسبرداری داشتـه بـاشـد.  تهیه داده

وی با اشاره به مزیت اجرای این طرح گـفـت: هـزیـنـه 

ها از طرید پهپاد و یا کشـتـی فضـایـی  ارسال این داده

بسیار کمتر از ساخت و پرتـاب یـ  مـاهـواره اسـت. 

حدادپور یادآور شد: اجرای طـرح اسـتـفـاده از الیـه 

استراتسفر زمین برای قراردادن بالن، پهپاد و کشـتـی 

 فضایی در فاز تحقیقاتی و مطالعاتی قرار دارد.

 منبع:ایسنا

ای که همزمان به فضا پرتاپ  ماهواره 71روسیه و  -1

 کرد
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ماهواره به فضا رکورد شکنی کرد. موشـ   71روسیه با پرتاپ 

حامل ماهواره بر که متعلد به کشور روسـیـه بـود، صـبـح روز 

ماهواره که یکی از آنها از نـور مـاهـواره نـمـار  بـر  71جمعه 

ی دیگر از نور کوچ  بـودنـد را بـه فضـا  ماهواره 72زمین و 

از پایگاه فضایی بایکونـور  1A-2پرتاپ کرد. این موش  سایوز 

در قزاقستان پرتاب شد و در ظهر جمعه ماهواره ها با موفقیـت 

 از آن جدا شدند و در سه مدار مختلف کره زمین قرار گرفتند.

ماهواره ماموریتی پی یده و بسـیـار بـزرگ  71پرتاب همزمان 

است که تا کنون در جهان اتفا  نیفتاده بود. جالب است بدانید 

ماهواره  11ماهواره کوچکی که به فضا پرتاب شده اند،  72که 

ماهواره با ساختـار  ۳2متعلد به کشورهای آلمان، ژاپن، کانادا و 

است که توسط کشور آمریکا ساخته شده  CubeSatsنانو به نام 

اند. قرار است ماهواره نمار  بر زمین که ماهـواره بـزرگـتـری 

می باشد در زمینه آتش سوزی جنگل ها و به روز رسانی نقشه 

 های ج رافیایی مورد استفاده قرار گیرد.

 Bigbang.comمنبع:

کشور غنا اولین ماهواره خود را با موفقیت به فضا ارسال  -۱

 کرد

را تـوسـط   GhanaSat-1کشور غنا اولین ماهـواره خـود بـنـام 

به فضا پرتاب و سـپـس سـیـگـنـال هـای آن SpaceXموش  

بـا  2112دریافت نمود. پروژه ساخت این ماهواره در اکـتـبـر 

غـنـا و مـوسـسـه  Koforiduaهمکاری دانشگاه چند مـلـیـتـی 

خـاتـمـه  211۳ژاپن شرور و در دسامبـر  Kyutechتکنولوژی 

دالری ساخت آن توسط سازمان اکتشـاف  21111یافت. هزینه 

 پرداخت گردید. JAXAفضایی ژاپن 

بـا اسـتـفـاده از  GhanaSat-1ماهواره مشاهده زمین 

دوربین هایی با توان تفکی  باال و توان تفکی  پایـیـن 

قادر است خطوط ساحلی را پایش نموده نقشه های آن 

را تهیه کند. از جمله دیگر کاربردهـای ایـن مـاهـواره 

سنجش از دور، نمار  بر معادن غیر قانونی می بـاشـد 

که دولت غنا بدنبال آن است. دکـتـر ریـ ـارد دمـوا، 

اظـهـار  GhanaSat-1هماهنگ کننده پروژه تحقیقاتـی 

داشت که این پروژه شرور جدیدی بـرای کشـور غـنـا 

بوده و راه فعالیت های فضایی را برای کشور باز کـرده 

است. پرتاب موفقیت آمیز این ماهواره توانسته است 

انگیزه ای برای دولت های قاره آفریقـا در مـامـوریـت 

های آتی ایجاد کند. چندین کشور قاره آفریقا از جملـه 

آفریقای جنوبی، نیجریه، کنیا و اتیوپی سازمان فضایـی 

مدیر آفریقایی مـجـمـع اقـتـصـاد  Elsie Kanzaدارند. ،

جهانی ا  م نمود که کشور انگوال نـیـز در سـال آتـی 

 ماهواره ای را به فضا خواهد فرستاد.

 منبع: سازمان فضایی ایران

 تصحیحـا  رادیـومـتـریـکـی وطراحی اکستنشن   –2

Eدر نرم افزار 1اتمسفری تصاویر لندست  N V I  

با طراحی و بـرنـامـه نـویسـی  GIRSتی  سنجش ازدور 

مهندس امیرحسین احراری و مهندس محمدرضا دشت 

آبادی موفد به طـراحـی افـزونـه ای بـرای تصـحـیـح 

برای اولین  1رادیومتری  و اتمسفری  تصاویر لندست

 بار  شدند.

امیرحسین احراری: تا پیش از این کاربران برای انجام 

تصحیحا  رادیومتری  و اتـمـسـفـری بـایسـت هـمـه 

پارامترهای مربوطه را بطور جداگانه و با صـرف زمـان 

بیشتری انجام می دادند. اما اکنون با استفاده از ایـن 

ثانیـه(  21افزونه شما میتوانید با صرف زمان کمتری )

 انجام دهید. ENVIاین تصحیحا  را در نرم افزار 

 مزایای استفاده از این افزونه چیست؟

 سر ت باال 

  اتوماتی  سازی فرایند تصحیحا  رادیومتری 

 دسته بندی مناسب خروجی 
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 قابلیت پرداز  چندین داده بطور همزمان 

 قابلیت خواندن متادیتا فایل 

 قابلیت های محاسبه کدامین پارامترها را دارد؟

 رادیانس 

 بازتاب متاثر از الیه باالیی اتمسفر 

   بازتاب سطحی به روQUAC 

 رادیانس باند حرارتی 

 دما درخشندگی باند حرارتی 

 جدیدترین  ضو خانواده سنتینل رونمایی شد -۳

 تا آغاز  صر جدید در کنترل کیفیت هوا ی  گام فاصله هست

اولین ماموریت کوپرنی  برای نمار  بـر  Sentinel-5Pماهواره 

اتمسفر است. این ماهواره در حال حاضر به منطقه پلسکت در 

اکتبر آماده  11شمال روسیه انتقال یافته و بر اساس برنامه تا 

دقید تر از همیشه و  Sentinel-5Pپرتاب خواهد شد. ماهواره 

به صور  روزانه پوشش جهانی آالیـنـده هـای هـوا را ارایـه 

 خواهد داد. 

جـدیـدتـریـن  «Sentinel-5P» پـی 2ماهواره سنتینل 

های سنتیـنـل شـامـل پـلـتـفـرم   ضو خانواده ماهواره

مکانیکی بصور  شش ضلعی با سه بـال خـورشـیـدی 

است که در زمان قراری گـیـری در مـدار، گسـتـرده 

و ابزارهایی مـانـنـد Tropomiشود و حامل سنجنده  می

Optical assembly،Radiant cooler  و ابزار کـنـتـرل

در طبقه باالی پ تفـرم و  Tropomiمی باشد. سنجنده 

درجه نصب گردیده تا اطمیـنـان حـاصـل  11در زاویه 

شود که به سمت زمین قرارگرفته اسـت. آنـتـن هـا، 

Startrackers و ،Radiant cooler  نیز در طبـقـه بـاالی

ماهواره نصب شده انـد. مـاهـواره مشـاهـده زمـیـن 

Sentinel-5P مـتـر  2.۳1متر ارتفـار،  1.2، در حدود

کـیـلـوگـرم  121 ر  و با احتساب سوخت ماهواره، 

وزن خواهد داشت. مدار ایـن مـاهـواره سـنـجـش از 

دوری به صور  خورشید آهنگ و دامـنـه طـیـفـی آن 

-2112نـانـومـتـر،  711-772نانومتر،  ۱12-271

 1.22-1.22نانومتر بوده و توان تفکی  طیفی  2112

نانومتر دارد. ماموریت این ماهواره پایش اتمسفری بـا 

توان تفکی  زمانی و طیفی باال و افزایـش مشـاهـدا  

، NO2 ،SO2بدون ابر است. بطوریـکـه مـیـزان ازن، 

، فرمالدئید، آیروسل ها، مـونـواکسـیـد UVسطح اشعه 

کربن، متان، ابرها را سنجش می کـنـد. سـاخـت ایـن 

و کشـور  ESAماهواره با همکاری سازمان فضایی اروپا 

-TROPOMI UV-VISهلند انجام گرفته است. سنجنده

NIR-SWIR  ی  طیف سنج پـیـشـرفـتـه ای اسـت کـه

ت   مشترکی با بودجه وزار  امور اقتصـادی   حاصل

  هلند و سازمان فضایی هلند می باشد.
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 GISب خـش   

های دامی  به منمور کنترل   بیماری  GISاستفاده ازسامانه -1

  در قوچان

بـه منمـور   GISرییس دامپزشکی قوچان اسـتفاده از سـامانه  

های دام طیور و آبزیان در این شهرستان  کنترل و پایش بیماری

  را ضروری دانست.

ــایی  ــا  ج رافی ــست  اط   ــروزه سی ــای  (GIS)ام ــه ه در زمین

مهندسی و غیر مهندسی کاربردهای زیادی دارد و حـتی میتـوان 

گفت یکی از بی نمیرترین و کاربردی ترین  ل  ها در دهه اخیر 

بوده و امیدواری  در کشور از متخصصین این  لـ  در کارهـای 

گوناگون بدلیل همه جانبه بودن این  ل   استفاده الزم و کافـی 

کـاربرد خـود را در کنــترل  GISرا بـبری . ایـن بـار 

 بیماری های دامی به رخ دیگر  ل  ها میکشاند .

 به گزار  باشگاه خبرنگاران استانها:

 لیرضا قدرتی رئیس دامپزشکی قـوچـان گـفـت:  

ی  سیست  ثبت اط  ا  ج رافیایـی   GISسیست  

باشد که به جمع آوری اط  ا ، نگهداری، تبدیل  می

های مختـلـف  هایی که درمکان و زمان وگزار  داده

 پردازد. جمع آوری شده است می

کـنـد تـا  وی افزود: سامانه این امکان را فراه  می

بتوان اط  ا  مناسبی در زمینه اقداما  بهداشتی 

در زمینه دام، طیور و آبزیان، آمار وقور بیماری ها، 

ریزی،  آمار تلفا ، در خصوص طیور و وضعیت جوجه

های صادره برای حمل و نقل طیور، شـرایـط بـهـداشـتـی  گواهی

وغیره به صور  روزانه بدست آورده و ایـن مـوارد را مـورد 

 ارزیابی قرار داد.

 لیرضا قدرتی گفت: با ثبت این اط  ا  برای آبزیان و دام و 

های بیماری یا مناطد پرخطر را شـنـاسـایـی  توان کانون طیور، می

ها از جـمـلـه  کرد و اقداما  پیشگیرانه الزم در خصوص بیماری

 واکسیناسیون را با برنامه دقید تری اجرا کرد.

 لیرضا قدرتی گفت: با ثبت این اط  ا  برای آبزیان و دام و 

های بیماری یا مناطد پرخطر را شـنـاسـایـی  توان کانون طیور، می

ها از جـمـلـه  کرد و اقداما  پیشگیرانه الزم در خصوص بیماری

 واکسیناسیون را با برنامه دقید تری اجرا کرد.

 GISدر سـامـانـه ： رئیس دامپزشکی قوچان افزود 

مرکـز پـرور   11۱شبکه دامپزشکی قوچان بیش از 

مـرکـز تـکـثـیـر و پـرور   12طیور و مرتبط با طیور، 

بـا و دامـداری روسـتـا   27۳آبزیان و مرتبط با آن و 

 شوند.  ثبت و رصد می  GISسامانه 
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 : مکان به  نوان ی  سرویس1روند 

تنها محدود به بازارهـایـی  GISاستفاده از  زمانی بود که

هم ون بخش های دولتی، مخابرا ، آب و بر ، و نفت و 

گاز می شد. اما اخیرا بسیار فراگیر و رشد کـرده اسـت 

و اسـتـار  آپ هـا مـزایـای ارایـه   چرا که، شرکت ها

قابلیت ها و اط  ا  بر بستر نقشه را فهـمـیـده انـد و 

دریافته اند که بر بستر نقشه می توان بسیار ساده تـر 

و آن ه در  GISاصول  اط  ا  را به کاربران تفهی  کرد.

آن می توانید انجام دهید نیز به طور چشمگیری تکامـل 

یافته است. ما در حال ورود به  صر خدما  مبتنـی بـر 

GIS       هستی . این به این مـعـنـاسـت کـه مـتـخـصـصـان

امکان ارتباط با مصرف کنندگان را به طـور GISحرفه ای 

مستقی  از طرید برنامه های کاربردی مبتنی بر وب کـه 

امکان دسترسی آسان به صور  تصویری را فراه  مـی 

دارای پیامـدهـای بـزرگـی  GISکنند را دارند. هم نین، 

برای کاربران ی  کسب و کار و یـا یـ  سـازمـان، کـه 

دارای مقادیر زیادی از داده های ج رافیایـی هسـتـنـد، 

می باشد. انجام تجزیه و تحلیل مکانی در بسـتـر وب و 

دسترسی داشتن به الیه های مختلفـی از داده هـا بـر 

توزیع شده، به کاربران اجازه می دهـد   روی سرورهای

که داده ها را گرده  آورده و آنها را منسج  کنند و در 

 . سراسر شبکه به تجزیه و تحلیل آن ها بپردازند

 : تجزیه و تحلیل پیشرفته2روند 

تجزیه و تحلیل مکانی برای هر کسـب و کـاری کـه بـه 

مکان، به  نوان ی  مت یر با ارز  برای موفقـیـت مـی 

نگرد، بسیار مه  است. مکان یابی، ی  تابع بسیار مـهـ  

است که وابسته به تجزیه و تحلیل ج رافـیـایـی اسـت. 

ی  خرده فرو  که قصد راه اندازی فـروشـگـاه هـای 

زنجیره ای جدیدی را دارد، نیاز به شناخت رقبای موفـد 

موجود خود در آن محدوده و هم نین شنـاخـت مـیـزان 

جمعیت مطلوب برای موفقیت در حرفه خود  را دارد. 

تمام این داده ها می توانند بر روی یـ  نـقـشـه قـرار 

داده شوند و بر روی چنین داده هایی،  ملیا  تجزیه و 

تحلیل آماری به منمور تصمی  گیری در مورد محـل یـ  

فروشگاه جدید، صور  پذیرد. نقشه ها این اط  ا  را 

به خـوبـی ارایـه مـی دهـنـد و بـا اسـتـفـاده از وب       

  ا ی جـا د سرویس ها، کارشناسان فنی، به سادگی قادر به 

از زبـان جــ   2117در سـال  GISرخــداد بــزرگ  2  –2

 دانجرموند

 اظهار داشت: esriآقای ج  دانجرموند رییس شرکت 

شه ها ی  راه ساده و کارآمد برای درک سریـع و بـرقـراری نق

ارتباط سریع می باشند. با نگاه کردن به ی  صفحه گسترده، مـا 

سطرها و ستون های داده ای را می بـیـنـیـ . بـا اسـتـفـاده از 

نمودارها و شکل ها، چنین داده هایی می توانند به صور  یـ  

الگو دیده شوند. اما وقتی که همان داده ها بر روی ی  نقـشـه 

به نمایش گذاشته می شوند، ما به طور ناگهانی ی  دیـد کـلـی 

نسبت به اط  ا  خواهی  داشت. ازآنجاکه بسیـاری از مـا در 

حال حاضر با ج رافیا آشنا هستی ، زمانی که مـا بـه مشـاهـده 

داده ها بر روی نقشه می پردازی ، اط  ا  بیشتـری بـرایـمـان 

قابل فه  می باشد. ما ه  اکنون در مرحـلـه ای هسـتـیـ  کـه 

امکان نمایش تصاویر سه بعدی و ارایه اط  ا  بر بستر وب را 

به راحتی داری . راهکارهای تصویرسازی سه بعدی مبتـنـی بـر 

از جمله رایجترین راهکـارهـای   وب، همه جا هستند و نقشه ها

ما در حال سرمایه گذاری بر   esriر د. نمایش اط  ا  می باشند

روی چیزهایی هستی  که کاربران ما شـدیـدا خـواسـتـار آنـهـا 

در حال تحول می باشد  esriهستند. صنعت مکانی به سر ت در

قابلیت ارتباطا  دیجیتال رو به رشد هستی .   و این را مدیون

سـیـسـتـ   در واقع، پنج روند بزرگ موجود در زمینه تکنولوژی

اط  ا  ج رافیایی، بیشتر متمرکز بر قابلیت دسترسی بیشـتـر 

به داده ها و ایجاد بستری برای نمایش این داده ها می باشنـد. 

بخصوص در  صری که سر ت و سادگی دسترسی به اطـ  ـا  

  از ویرگی های مورد انتمار می باشند.
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نقشه ها، نمودارها و جداول و انجام تجزیه و تحلـیـل اطـ  ـا  

می باشند. با در دسترس بودن اط  ا  از طرید رایانش ابـری 

و بهره گیری از نقشـه هـا در  GISدر ی  سازمان، توانایی های 

  سراسر سازمان گسترده شده و امکان پذیر می گردد.

 : تجزیه و تحلیل داده های بزرگ1روند 

دسترسی به مقادیر زیادی از داده که به ما بـیـنـش در مـورد 

محیط و رفتار انسان ها را می دهند، با   ت ییر رو   ملـکـرد 

تکامـل   سازمان ها شده است. این قابلیت هم نین به گونه ای

پیدا کرده است که شامل توانایی ادغام داده های بـزرگ بـرای 

تجزیه و تحلیل مکانی نیز شده است. امروزه هر کسی در سطـح 

تجاری می تواند به میلیاردها داده از مشاهدا  زیست محیطـی 

و یا ده ها هزار تصویر گرفته شده توسط فضاپیماها و ماهـواره 

ها، دسترسی داشته باشد و به راحتی به تجزیه و تحلیـل آنـهـا 

را گستر  خـواهـد  GISبپردازد. این تا حد زیادی رو  سنتی 

داد. سازمان ها و کسب و کارها ه  اکنون می توانند در بـیـن 

انبوهی از منابع داده ای تصویری و ماهواره ای، تـحـلـیـل هـای 

پیشرفته خود را با استفاده از داده های تصـویـری و تصـاویـر 

ماهواره ای از طرید سیست  های چند پـردازشـی و پـرداز  

 موازی، با سر ت زیاد، در دسترس داشته باشند. 

 ب درنگ GIS: ۱روند 

دنیای شهروندان و استفاده کنندگان از فناوری، در حال حـاضـر 

به صور  دیجیتالی به ه  پیوسته می باشد. مردم با یکدیگر و 

 بهینه  و  ا س تـفـا د ه با دولت ها و کسب و کار ها متصل هستند. 

کارآمد از ایـن شـبـکـه گسـتـرده از دسـتـگـاه هـا و 

سنسورها، شاید آخرین روند و اولویت شماره ی  برای 

سازمان هایی است که می خواهند در آیـنـده از لـحـا  

جامع، پیـشـرو بـاشـنـد. گـوشـی هـای  GISداشتن ی  

هوشمند و محتوای رسانه هـای اجـتـمـا ـی کـه تـوسـط 

کاربران تولید می شوند، بکار گرفته خـواهـنـد شـد تـا 

داده های ب درنگ حاصل از اینترنت اشیا را با الیه های 

GIS  بصور  مستقی ، ترکیب نمایند و پس از تجزیـه و

تحلیل، آنها را از طرید اپلیکیشن هـا و بـرنـامـه هـای 

کاربردی آن ین، در اختیار متخصصین و شهروندان قرار 

 دهند. 

  : دسترسی از هر جا2روند 

از فضای سنتی خـود  GIS ی   امل دیگر که با   شده

فراتر رود، آن است که روز به روز، بیشتر مورد پسـنـد 

استفاده کنندگان قرار می گیرد. داده های تولید شـده 

از طرید دستگاه های تلفن همراه، بـا ـ  تـوانـمـنـدتـر 

شـده انـد.  GIS شدن متخصصین و استفاده کنـنـدگـان

همین داده ها در حال استفاده برای ایجاد نسل جدیدی 

از برنامه های کاربردی به کار گرفته می شوند، به نحوی 

که با   تلنگر زدن به  ل  غنی تجزیه و تحـلـیـل شـده 

می تواند ارایه دهنـده   GISاند. تجزیه و تحلیلی که تنها

آن باشد. تجربه کاربری بسیار ساده تـری، هـ  اکـنـون 

با ایجاد مجمو ه ای از بـرنـامـه هـای   GISبرای کاربران

کاربردی و سازندگان این برنامه ها، امکان پـذیـر شـده 

است. از آیفون و یا دستگاه های آنـدرویـد مـی تـوان 

برای جمع آوری داده های ج رافیایی و یا بررسی بصـری 

آنها، در هر کجا و هر زمان استفاده کـرد. کـارشـنـاسـان 

حاضر در محل پروژه، می توانند از این برنامه ها، بـرای 

جمع آوری داده ها و یا برای ارایـه نـتـایـج مشـاهـدا  

میدانی، استفاده کنند. داده های بـرداشـت شـده مـی 

توانند به سر ت به محیط سازمـان مـنـتـقـل شـونـد و 

تجزیه و تحلیل قرار گیرند. این دسـتـاوردهـا را   مورد

 (MOBILE GIS) تحت مـوبـایـل  GIS مدیون استفاده از

 هستی .
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 GISمشاوره کنکور سنجش ازدور و 

 مـشـا و ر :   شـهـا ب   مـر ا د ی 

 شماره جدید مجله زمین نمابا س م و آرزوی توفید برای خوانندگام محترم 

در این شماره از مجله برآن شدی  با توجه به شرور سال تحصیلی جدید و تدارک دواطـلـبـیـن مـحـتـرم کـنـکـور 

کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور و سیست  اط  ا  ج رافیایی جهت آمادگی در آزمون این رشته به معـرفـی 

اجمالی رشته سنجش از دور و گرایش های مربوطه و ه  چنین به معرفی منابع و ذکر نـکـا  الزم در رابـطـه بـا 

آزمون این رشته بپردازی  امید است این مقاله مفید واقع گردد و تی  زمین نما در راستای رسالت خود در جـهـت 

 نشر  ل  و توسعه رشته سنجش از دور و سیست  اط  ا  ج رافیایی قدمی هر چند کوچ  برداشته باشد. 

در طی سال های اخیر با توجه به سند چش  انداز توسعه کشور و پیشرفت های حاصله در صنعت هـوا و فضـا و 

ماهواره و ه  چنین  لوم وابسته همانند  لوم زمین، کامپیوتر، ج رافیا، ژئوماتی  و ... در جهت رشـد و ا ـتـ ی 

میهن  زیزمان و ه  چنین همگام شدن در توسعه  لمی، صنعتی، اقتصادی، کشاورزی، شهری، و سایر زمینه ها بـا 

جامعه جهانی به پیشرفت در رشته های نو و وابسته به تکنولوژی به شد  احساس نیاز میشود. در همین راسـتـا 

رشته سنجش از دور وسیست  اط  ا  ج رافیایی در طی سال های اخیر از جمله رشته هایی محسوب می شود کـه 

می تواند در رشد و توسعه کشور در تمامی زمینه ها نقشی موثر و با هزینه ی کمتر نسبت به سـایـر رشـتـه هـای 

 مشابه ایفا نماید.

، جـ ـرافـیـا،  GISلذا جهت دستیابی به این مه  نیاز به تربیت افراد متخصص و آشنا با  لوم سنجـش از دور و 

ژئوماتی  و سایر  لوم وابسته خواهی  داشت. بدین منمور وزار   لوم در طی سال های اخیر بـا نـگـاهـی خـاص 

اقدام به ایجاد رشته های سنجش از دور و سیست  اط  ا  مکانی در گروه فنی و ه  چنین رشته ی سـنـجـش از 

دور و سیست  اط  ا  ج رافیایی در گروه  لوم انسانی نموده و زمینه را برای ورود   قه مندان بـه ایـن حـوزه 

فراه  نموده است که تی  زمین نما در این شماره به صور  تخصصی به ازمون ورودی رشته سنـجـش از دور و 

  سیست  اط  ا  ج رافیایی در زیر گروه  لوم انسانی می پردازد.

  و در طی سال های اخیر با توجه رشد  لمی کشور و اشبار شدن اکثر رشته های دانشگاهی بسیاری از دانشجویان
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داوطلبین ورود به دانشگاه   قه مند به تحصیل در رشته های کاربردی تر مطابد با نیاز های کشور و هـ  چـنـیـن 

کسب جایگاه ش لی در بازار کار گردیده اند که سنجش از دور وسیست  اط  ا  ج رافیایی نیز از جمله این رشتـه 

ها محسوب می شود. این رشته از بدو ایجاد بصور  رشته ای شناور در مقطع کارشناسی ارشد و در چهار گرایـش 

مطالعا  آب و خاک، مطالعا  شهری و روستایی  مخاطرا  محیطی وهواشناسی ماهواره ای و هـ  چـنـیـن پـذیـر  

محدود در چند دانشگاه خاص در مقطع کارشناسی با  نوان رشته سنجش از دور وسیست  اط  ـا  جـ ـرافـیـایـی 

 اقدام به پذیر دانشجو می نمود و مواد امتحانی در ازمون ورودی این رشته در مقطع کارشناسی ارشد شامل: 

ریاضیا  وآمار، اصول تفسیر  کس های هوایی، ژئومورفولوژی و ج رافیای زیسیتی، آب وهوا شناسی، ج رافیایی 

شهری و روستایی و زبان انگلیسی بوده اند. نکته ای که در اینجا قابل تامل است این بود که مواد آزمون ورودی 

دارای ارتباط ناچیز و بسیار اندکی با مفهوم و محتوای مطالب تدریس شده در دانشگاه بود و داوطلبین پس از 

قبولی که اکثرا ه  از رشته ای غیر مرتبط همانند منابع طبیعی در ک س درس این رشته حاضر می شدند با 

انبوهی از مفاهی  مواجه می شدند که هیچ نور آشنایی قبلی با آن ها نداشتند. لذا ایجاد ی  سری ت ییرا  

 اساسی در آزمون ورودی الزم به نمر می رسید.

 1۳همزمان با توزیع دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال  12اولین ت ییر در آزمون ورودی در سال 

ا مال گردید که آب و هواشناسی از مواد امتحانی آزمون حذف گردید و به جای آن ماده درسی سنجش از دور و 

سیست  اط  ا  ج رافیایی به مواد ازمون اضافه گردید و برای اولین بار با طرح سواالتی مرتبط و مفهومی آزمونی 

 متفاو  تر از آن چه که در قبل وجود داشت برگزار گردید. 

ا مال گردید که در طی جلسه ی شورای  الی برنامه ریزی درسی در  1۳دومین ت ییرا  در این رشته در سال 

ت ییراتی را بدین شرح در رشته سنجش از دور و سیست  اط  ا   21/1/1۳در تاریخ  112مصوبه ای به شماره 

 ج رافیایی ا مال گردید:
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مواد آزمون ورودی شامل: مبانی سنجش از دور و سیست  اط  ا  ج رافیایی، مبانی پایگاه داده، ریـاضـیـا  

 و آمار، زبان خارجه می باشد.

به جای چهار گرایش قبل از این پس تمامی دانشگاه های کشور در دو گرایش سنجش از دور و سـیـسـتـ  

 اط  ت ج رافیایی اقدام به پذیر  دانشجو می نمایند.

جای بسی خوشحالی بود که وزار   لوم پس از سال ها با نگاهی تخصصی اقدام به ایجاد تـ ـیـیـرا  بـنـیـادی در 

رشته سنجش از دور وسیست  اط  ا  ج رافیایی نموده است. با ا مال این ت ییرا  مواد آزمون ورودی با اصـل 

رشته کام  مرتبط میگردید و به جای چهار گرایش قبلی که چندان تفاوتی ه  بین آن ها وجود نداشت دو گـرایـش 

تخصصی به وجود می آمد که به طبع آن سبب باال رفتن راندمان دانشجو در طی زمان تحصیل و ه  چـنـیـن فـارغ 

 التحصیل های قوی تری نسبت به سابد می شد. 

سازمان سنجش برای اولین بار اقدام به توزیع بخش جداول رشته های دفترچه ثـبـت  1۳ولی در مرداد ماه سال 

نمود که در کمال تعجب از ت ییرا  مصوبه وزار   ـلـوم فـقـط بـنـد  17نام ازمون ورودی کارشناسی ارشد سال 

ت ییر در گرایش ها منمور شده بود. این که در بروکراسی اداری کشور چه سازوکاری وجود دارد و چه سازمانی در 

نهایت متولی ا مال سیاسیت های  لمی، دانشگاهی کشور می باشد جای بسی سوال است که پرداخـتـن بـه هـمـه 

  جوانب آن در این مقال نمی گنجد.

نیز برگزار می گردد اما امید است در  17در سال  1۳در نهایت کما فی السابد ازمون ورودی به همان شیوه سال 

طی سال های آتی  نگاه کارشناسی تر و تخصصی تری به رشته محبوب سنجش از دور وسیست  اط  ا  ج رافیایی 

 ا مال گردد.



در طی سال های گذشته مشکل دیگری که برای داوطلبین آزمون ورودی رشته سنجش از دور وسیست  اطـ  ـا  

ج رافیایی وجود داشت نبود منابعی کامل و جامع بود که پوشش دهنده ی حداکثری مواد آزمون باشد و داوطـلـب 

 در نهایت با انبوهی از منابع مواجه می شد که در نهایت نیز سبب بی انگیزگی و ات ف وقت وی می شد.

لذا تی  مجله زمین نما با بررسی آزمون های سال های قبل و با نمر خواهی از اساتید و رتبه های برتر سـال هـای 

 اخیر اقدام به جمع آوری لیستی از منابع نموده است که تا حد ممکن پوشش دهنده ی مواد آزمون ورودی باشد.

  لیست منابع کنکور کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی: 

 اصول تفسیر  کس های هوایی:

  انتشارا  تهران -زبیری و دالکی -اصول تفسیر  کسهای هوایی 

  الجوردی و  لوی-تفسیر  کسهای هوایی و استریوسکوپی 

  انتشارا  خواجه نصیرالدین طوسی-مجید همراه -مبانی فتوگرامتری 

  مبانی سنجش از دور و سیست  اط  ا  ج رافیایی:

 انتشارا  آزاده-یوسف رضایی و باقرفاطمی -مبانی سنجش ازدور 

 انتشارا  دانشگاه تهران-دکتر سید کاظ   لوی پناه -اصول نوین سنجش ازدور 

  انتشارا  دانشگاه تهران-دکتر سیدکاظ   لوی پناه و مسل  لدنی -سنجش ازدور و سامانه های اط  ا  ج رافیایی 

  انتشارا  دانشگاه تهران-دکتر محمود زبیری و مجد -مبانی سنجش ازدور و کاربرد آن در منابع طبیعی 

 Introductory Digital Image Processing , PHD.Jensen 
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  انتشارا  دانشگاه تهران-دکتر سیدکاظ   لوی پناه -سنجش ازدور حرارتی 

  انتشارا  پیام نور-قهرودی و بابایی -در آمدی برسیست  های اط  ا  ج رافیایی 

  انتشارا  سمت-دکتر  لی محمدی -مبانی  لوم و سیست  های اط  ا  ج رافیایی 

 انتشارا  سمت-سیست  های اط  ا  ج رافیایی و تصمی  چند معیاری اکبر پرهیزکار 

  مرکز نشر دانشگاهی-ترجمه رحی   لی  باسپور -سیست  های اط  ا  مکانی از دیدگاه محاسباتی 

  ژئومورفولوژی و ج رافیای زیستی:

  انتشارا  پیام نور –فرج اله محمودی  -ژئومورفولوژی ساختمانی  

   انتشارا  پیام نور –فرج اله محمودی  –ژئومورفولوژی دینامی  

  انتشارا  پیام نور–فرج اله محمودی  –ژئومورفولوژی اقلیمی  

  انتشارا  قومس –محمود   یی طالقانی  –ژئومورفولوژی ایران  

  انتشارا  سمت–اص ر نیشابوری  –ج رافیای زیستی  

  انتشارا  پیام نور–شهریار خالدی  –ج رافیای زیستی  

  انتشارا  قومس–شهریار خالدی  –ج رافیای زیستی  

  انتشارا  پیام نور –جداری  یوضی  -ژئومورفولوژی ایران  

 ج رافیای شهری و روستایی:

 انتشارا  سمت–حسین شکوئی  –یدگاه های نو در ج رافیای شهری د  

  انتشارا  سمت– باس سعیدی  –مبانی ج رافیای روستایی  

  انتشارا  سمت–مهدوی  –مقدمه ای بر ج رافیای روستایی  

  انتشارا  پیام نور–نمریان  –ج رافیای شهری ایران  

 تبریز –فرید   –ج رافیا و شهر شناسی  

 ریاضیا  و آمار:

 ریاضی سال اول دبیرستان  

 ریاضی سال دوم دبیرستان برای رشته های نمری و فنی و حرفه ای  

 ریاضی سال سوم دبیرستان تجربی  

 ریاضی پیش دانشگاهی تجربی  

  انتشارا  اثبا  -رنجبران  –ریاضیا  و کاربرد در مدیریت و اقتصاد  

  پارسه-طورانی -آمار و احتمال 
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  حل تمامی تست های ده سال اخیر ریاضی و آمار برای کنکور ارشد رشته های اقتصاد و حسابداری و سنجش از دور و

  سیست  اط  ا  ج رافیایی

  زبان تخصصی و  مومی:

  جهان شاهی و یوسف زاده -زبان  مومی زیر ذره بین)آموز  واژگان( انتشارا  نگاه دانش  

  )جهان شاهی و یوسف زاده -انتشارا  نگاه دانش -زبان  مومی زیر ذره بین جلد دوم )گرامر  

  )جهان شاهی و یوسف زاده -انتشارا  نگاه دانش  -زبان  مومی زیر ذره بین جلد سوم)تست  

   برای بخش تخصصی بهترین منبع خواندن کتاب های تخصصی این رشته مثل پرداز  تصویر پروفسور جنسن و مقاال

  این رشته هست و منبع مشخصی وجود ندارد

  در رابطه با کتب معرفی شده ذکر نکاتی ضروری به نمر می رسد:

 این لیست برای هر دو گرایش جدید یعنی سنجش از دور و سیست  اط  ا  ج رافیایی صاد  می باشد. -1

با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفا  داوطلبین شرکت کننده در آزمون این رشته از رشته  لوم انسـانـی مـی   -1

باشند و بعضا از پایه ریاضی قوی برخوردار نبوده لذا منابع معرفی شده برای ریاضیا  و آمار شـامـل کـتـب پـایـه 

 می باشد( نیز می باشد. 11 و اوایل دهه 11دبیرستان )نمام قدی ، منمور نمام آموز  در دهه 

کتب به رنگ قرمز منابعی هستند که با توجه به سواال  سال های قبل امکان طرح سوال از آن ها محتمل تـر و -۱

 جهت مطالعه در اولویت باالتری نسبت به سایر کتب قرار دارند.

 کتب به رنگ مشکی بعد از کتب قرمز دارای اهمیت هستند. -2

منمور از منابع تکمیلی در این لیست کتبی است که داوطلب پس از مطالعه منابع اصلی در صور  کافی بـودن  -۳

 زمان و ص ح دید نمر خود یا مشاور تحصیلی اقدام  به مطالعه آن ها می نماید و با رنگ سبز مشخص گردیده اند.

کتب با رنگ مشکـی و کـتـب   –در نهایت ترتیب مطالعه کتب با توجه به درجه اهمیت بصور : کتب قرمز رنگ  -7

 سبزرنگ تکمیلی، می باشد.

 کتب تست پرداز  به  لل زیر دارای کارآیی سابد جهت مطالعه نمی باشند:  -1

 ت ییرا  در منابع در طی سال های اخیر.

 حذف بخش هیدرواقلی  بصور  کلی از کنکور. 

 پایین بودن سطح سواال  ریاضی و آمار خصوصا در جلد اول. 

پوشش ندادن سواال  بخش سنجش از دور و سیست  اط  ا  ج رافیایی به  لت اضافه شدن ایـن بـخـش 

  در طی سال اخیر

لذا به داوطلبین محترم پیشنهاد می شود فقط جلد های دوم و سوم این مجمو ه با احتیاط و پاالیش مـطـالـب مـهـ  

  مطالعه شوند.
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 توصیه می شود داوطلبین محترم جهت شرور به مطالعه نکا  زیر را مد نمر داشته باشند:

قبل از انجام هر کاری الزم به نمر می رسد که داوطلب خود را برای انجام ی  روند مستمر چند ماهـه جـهـت 

مطالعه آماده نماید و از هر مسئله ای که سبب فاصله گرفتن وی از فضای مطالعه و یا قطع رونـد مـطـالـعـه 

 ایشان میگردد دوری نماید و با آمادگی کامل از نمر روحی و روانی اقدام به شرور مطالعه نماید.

بر همگان واضح است که حفظ روند مستمر در انجام امور سبب موفقیت می گردد لذا توصیه اکید مـی شـود 

 داوطلبین محترم با برنامه ریزی و ت   روند مستمر مطالعه خود را حفظ نمایند.

دقیقه ای آزمون اقدام به مطالعه جهت آمادگی در آزمون نمایند و حـذف هـر کـدام از  11با توجه به زمان 

مواد آزمون )همانند زبان خارجه که پاسخ ندادن به سواال  آن بسیار رایج گردیده است( با توجه به زمان 

 آزمون و دروسی باشد که در آن دارای پایه قوی تری هستند.

 تمامی دروس دارای ضریب دو بوده به جز ریاضیا  که دارای ضریب سه می باشد.

زمان پیشنهادی برای مطالعه روزانه شش الی هشت سا ت می باشد و الزم وضـروری اسـت کـه داوطـلـب 

 سا ت مطالعه نماید. ۱1الی  1۳مجمو ا در طی ی  هفته 

توصیه می شود مطالعه با دروس پایه ای همانند ریاضی و آمار، سنجش از دور وسیست  اط  ا  ج رافیـایـی 

 و زبان انگلیسی آغاز شود و رفته رفته به سایر دورس بسط داده شود.

کتب پیشنهادی جهت شرور به مطالعه کتب پایه ریاضی دبیرستان، کتاب دکتر فاطمی، کتاب دکتر  لی محمدی 

 و کتاب دکتر زبیری و مهندس دالکی و برای بخش زبان شامل ل ا  و واژگان است.

مسئله ای که در میان بسیاری از داوطلبین دیده شده و بسیار ه  در رابطه با آن مشکل وجود دارد خـ ـصـه 

نویسی از منابع جهت مرور سریع در روزهای پایانی است؛ متاسفانه بسیار دیده شده است که داوطلـب از 

روز اول شرور به مطالعه اقدام به نوشتن خ صه کتب می نماید! ولی باید متذکر شد که خ صه نویسی بـه 

معنای نوشتن مطالب کتاب نیست کما اینکه با توجه به حج  باالی منابع داوطلب با انبوهی از مطالـب دسـت 

نویس در پایان مواجه خواهد شد که حتی فرصت مرور آن ها را ه  نخواهد داشت. لذا توصیه اکیـد مـی 

شود که پس از مطالعه کافی و تسلط بر منابع موجود جهت سازماندهی دانسته ها در ذهن خود، اقـدام بـه 

 خ صه نویسی و نکته برداری شود.

از میان موسسا  آموزشی هیچ موسسه ای که ارائه دهنده ی خ صه منابع، تست تـالـیـفـی و آزمـون بـرای 

رشته سنجش از دور و سیست  اط  ا  ج رافیایی  باشد وجود ندارد جز چند موسسه معدود که تـجـربـه 

نشان داده است بسته های آموزشی آن ها  م  از کیفیت الزم برخوردار نبوده و نـتـایـج مـفـیـدی بـرای 

 داوطلب به همراه نداشته اند.

 سوال طرح نمی شود. Arc GISاز مباح   ملی همانند نرم افزار های مرتبط با این رشته مثل 

با توجه به اضافه شدن بخش سنجش از دور وسیست  اط  ا  ج رافیایی در سال گذشته جهت تسـت زدن 

 در این بخش به مجمو ه سواال  آزمون ارشد  لوم ج رافیایی مراجعه شود.
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در شماره بعدی مجله با نگاه تخصصی تری به مسائل فنی مرتبط با کنکور ارشد و دکتری سنجش از دور و سیسـتـ  

اط  ا  ج رافیایی همانند نحوه تست زنی، معرفی بخش های مه  تر کتب معرفی شده، نکاتی در رابـطـه بـا حـفـظ 

 شرایط ایده آل روحی و روانی، نحوه نگه داری مطالب با توجه به حج  باالی منابع و ...خواهی  پرداخت.

 در پایان باید گفت که صبر و ت    نصر اصلی موفقیت است...
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 معرفی  سایت 

 م ح ق د :   مـصـطـفـی   مـهـد و ی   فـر د 

  آشنا کنی . 1قصد داری  شما را بایکی از جدیدترین سایت دانلود تصاویر ماهواره لندست 

   /https://libra.developmentseed.orgسایت   

ایجاد شده و در پایگـاه داده ایـن سـایت  1این سایت فقط برای دانلود تصویر ماهواره لندست نکته قابل توجه: 

 تصاویر ماهواره ای دیگر موجود نمی باشد.

 از قابلیت های این سایت:

 دسترسی آسان به تاریخ مورد نمر برای دانلود تصویر 

 تعیین روز و شب تصویر برای دانلود  

 تعیین درصد ابرناکی و آفتابی تصویر

 امکان انتخاب باندهای مورد نیاز جهت استفاده کاربر برای دانلود

 نیاز به ریجستر کردن و  ضویت در سایت نیست

 شماره

 ابتدا بروی تقوی  کلی  کنید -1

 از این قسمت نسبت به تعیین تاریخ های مورد نمر تصویر اقدام میکنی  -2

 (۳نقطه )محدوده( مورد نمر خود را انتخاب کنید)بعنوان مثال -1

 نسبت به روز و شب منطقه )تصویر( مورد نمر اقدام میکنی  -۱

 بروی تصویر مطابد تاریخ و روز و شب تعیین شده انتخاب کنید -2
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را  Download Bundleبه حسب نیاز یکی از این دو گزینه را انتخاب میکنیـ ،اگـر گـزیـنـه 

 برای دانلود آماده میشود ZIPانتخاب کنی  تمامی باندها در ی  فایل 
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از قابلیت های ویره این سایت  این است که میتوان به حسب نیاز باندهای خود را از طـریـد 

انتخاب و نسبت به دانلود آنها اقدام کرد. شکل فو  محیط انتخابی  Download Bandsگزینه 

  را نشان میدهد. Download Bandsباند مورد نیاز در گزینه 
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 .به لین  زیر مراجعه کنید 1:221111برای دانلود نقشه های توپوگرافی کل ایران با مقیاس 

 

http://www.lib.utexas.edu/maps/jog/iran/index_map.html 

 

 پس از باز شدن لین ، روی محدوده مورد نمر کلی  کنید.

 

 از قابلیت های ویره این سایت  دسترسی به ژورنال های  لمی و کسب اط  ا   لمی می باشد.

 

http://www.lib.utexas.edu/ 
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 معرفی کتب 

 

 کتابها در کانال قرار میگیرد PDFبزودی 
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 ز م ی ن   ن مـا هـا ی   مـنــتـشـر   شـد ه   


