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رشته ی کاربردی و مهم نقشه برداری - به 
ویــژه در ســال های اخیــر - بــه عنــوان یــک 
پــل  میــان علــوم مختلــف در شــاخه های 
گونــان شــناخته شــده و بــه همیــن ســبب، 
ظرفیــت بســیار باالیــی در جهــت تحقیــق، 
بحــث و مطالعــه در راســتای توســعه ی 

زمینه هــای مختلــف مهیــا کرده اســت.
یکــی از اساســی ترین الزامــات در دنیــای 
امروز، حفظ و به روزرسانی آگاهی فردی و 
اجتماعی در کنار فراگیری دانش آکادمیک 
اســت؛ از ایــن رو تــاش کردیــم تــا به جهت 
ارتقــای ســطح علمــی مخاطبیــن رشــته 
 نقشه برداری، مرجعی مفید فراهم کنیم.

آن چــه در دســت داریــد، شــماره ی ســوم 
»نشــریه ی ژئوماتیــک« حاصــل تجربــه و 
زیســت چهارســاله ی مــا از تحصیــل در 
رشته ی نقشه برداری ست، که به همت و 
کوشش تعداد قابل توجهی از دانشجویان 
ایــن رشــته، در بــازه ی زمانــی بهــار ۱۳۹۹ تــا 
زمســتان ۱۴۰۰ تهیــه شده اســت؛ بدیهــی 
اســت کــه ذوق و قریحــه فــردی هــر یــک از 
این افراد در کنار اطاعات و پژوهش های 
علمی شــان، نتیجــه ای درخــور را حاصــل 
می نماید، که امید اســت مورد توجه شــما 

عزیــزان قــرار بگیــرد.
همچنیــن از تمامــی همراهان مــان در ایــن 
مسیر، به ویژه جناب آقای دکتر مطیعیان 
کــه همــواره بــه صــورت خالصانــه در  کنــار 

مــا بودند، متواضعانه ســپاس گزاریم.

ارادتمند مبینا رضاعلیزاده
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آشــنایی با مهندسی ]1[

نقشه برداری
رضا نعیمایی

دانشجو ارشد گرایش فتوگرامتری
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رشــته ی مهندســی نقشــه برداری، كــه امــروزه گاهــی اوقــات مهندســی ژئوماتيــك نيــز خوانــده می شــود، در واقــع 
ــن اطاعــات  ــردازش و تحلیــل ای ــرون زمیــن و در نهایــت پ ــا ب ــه ســطح، درون و ي ــوط ب جمــع آوری اطاعــات مرب

می باشــد.
عــاوه بــر ايــن، از آن جــا كــه در گذشــته كليــه فعاليت هــای مزبــور بــه تهيــه ی نقشــه از محــدوده ای از زميــن منجــر 
می شــده، لــذا بــه نــام رشــته ی مهندســی نقشــه برداری متــداول گشــته اســت و همچنیــن، بــه ســبب آن كــه هــر نــوع 
فعاليــت و ساخت وســاز عمرانــی در نخســتين گام مســتلزم اســتفاده از نقشــه بــوده اســت، ايــن رشــته از جملــه 
گرايش هــای مهندســی عمــران بــه حســاب آمــده اســت. امــا امــروزه، بــا گســترش دامنــه ی فعاليت هــای مهندســين 
ايــن رشــته، شــاهد حضــور آن هــا در ســاير كاربردهــای علمــی، تحقيقاتــی و صنعتــی )اعــم از كنتــرل ســدها، 
برج هــای بلنــد، هدايــت هواپيماهــا، پيش بينــی زلزلــه، باستان شناســی، پزشــكی، ســاخت قطعــات صنعتــی و ...( 
هســتیم -  بــه هميــن دلیــل، شــايد نــامِ مهندســی ژئــودزی و ژئوماتيــك را بتــوان دارای وجــه تســميه ی مناســب تری 

بــرای ايــن رشــته دانســت.

ويژگی های تحصيلی

ــذا واضــح  از آن جــا كــه هــدف عمــده در ایــن رشــته، بــرآورد مختصــات و جمــع آوری اطاعــات از زميــن اســت، ل
اســت كــه دو مســئله به عنــوان مبنــای رشــته ی نقشــه برداری مطــرح می باشــد: اوالً، از آن رو كــه مختصــات، يــك 
كميــت رياضــی اســت، محاســبات رياضــی )از هندســه اقليدســی، مثلثــات و هندســه فضايــی گرفتــه تــا رياضيــات 
مهندســی پيشــرفته و هندســه ديفرانســيل( جــزء مبانــی رشــته محســوب می گــردد؛ ثانيــاً، بــه ســبب آن كــه موضــوع 
مــورد مطالعــه، نقــاط زميــن می باشــند، لــذا آگاهــی از فيزيــك و ديناميــك زميــن و اجــرام ســماوی ديگــر، قطعــاً 
نقــش به ســزايی در پيشــرفت ايــن رشــته بــازی خواهــد کــرد. از همیــن رو، ناگفتــه پيداســت كــه اوليــن قــدم 
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موفقيــت بــرای دانشــجويان و فارغ التحصيــان رشــته ی مهندســی نقشــه برداری، مطالعــات عميــق و دقيــق در 
حــوزه ی رياضيــات كاربــردی و فيزيــك می باشــد.

ــل ذكــر بعــدی و از ويژگی هــای خــاص ايــن رشــته، تعــداد نســبتاً زيــاد واحدهــای درس هــای عملــی  نكتــه ی قاب
اســت؛ چــرا كــه بــرآورد مختصــات و تهيــه ی نقشــه، در مرحلــه ی اول، مســتلزم جمــع آوری اطاعــات زمينــی 

ــود. خواهــد ب
در حــال حاضــر یكــی از خصوصیــات منحصربه فــرد گرا یــش تحصیلــی ژئوماتیــك ایــن اســت كــه ا یــن رشــته، 
تمامــی خواســته ها و ســا یق تئور یــك و عملــی دانشــجو یان را پوشــش می دهــد. شــا یان ذكــر اســت کــه جا یــگاه 
كنونــی رشــته ی نقشــه بردار ی - از حیــث تئــور ی و عملــی - در كشــور، قابلیــت رقابــت بــا مســائل روز دنیــا را نیــز 
دارد؛ بــه شــرط آن كــه در زمینه هــا ی عملــی و كاربردهــا ی مختلــف نیــز زمینه هــا ی فرهنگــی الزم بــرا ی ارجــاع كار 

بــه فــارغ التحصیــان مهندســی نقشــه برداری كشــور، فراهــم شــود. 
در کنــار تمــام مــوارد علمــی گفته شــده، عاقــه بــه حضــور در محیط هــای کارگاهــی و توانایــی برقــراری ارتبــاط 
گروهــی ســالم بــرای فعالیــن ایــن رشــته، نکتــه ای بســیار حائــز اهمیــت اســت؛ چــرا کــه ماهیــت نقشــه برداری بــه 
گونه ایســت کــه بــا تعــداد کثیــری از صنایــع، ارگان هــا و ســازمان ها مرتبــط بــوده، از ایــن رو توانایــی مدیریــت 
فعالیت هــای عملــی شــغلی در کنــار به روزرســانی علمــی، بــرای مهندســین فعــال در ایــن رشــته، از اهمیــت باالیــی 

برخــوردار اســت.
بــا توجــه بــه آن چــه گفتــه شــد، رشــد و پیشــرفت یــک نقشــه بردار در گــروی مطالعــات تئوريــك، مشــاهدات 
عملــی، تقویــت روحیه ی تیمــی،  توانایــی بــاالی جســمی بــرای حضــور در کارگاه هــا و ... بــوده و در عيــن حــال، 
نظــر بــه گســترش تكنولوژ هــا ی نــو، می بایســت تــاش در راســتای مطالعــه و كار بــا نرم افزارهــا ی بی شــمار موجــود 

در ا یــن رشــته را در اولویــت فعالیت هــا قــرار داد.
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همــواره فتوگرامتــری در بیــن نقشــه برداران از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار بــوده 
بــدون سرنشــین  هواپیماهــای  تعــداد  افزایــش  بــا  اخیــر  ســال های  در  اســت؛ 
نقشــه برداری  بــرای  پهپادهــا  بــه  نقشــه برداران  عاقــه  پهپادهــا،  یــا   )UAV(
هوایــی نیــز بیشــتر و بیشــتر شــده اســت. پهپاد هــا مزایایــی را فراهــم کردنــد 
تــا فتوگرامتــری حتــی بیشــتر از قبــل بــه چشــم بیایــد. بــرای درک دلیــل ایــن 
موضــوع، اجــازه دهیــد پهپــاد را بــا رقبــای خــود مقایســه کنیــم و توضیــح دهیــم کــه 
ــرای بعضــی از فعالیت هــای نقشــه برداری زمینــی مناســب تر  چــرا فتوگرامتــری ب
ــد یــک مــدل ســه بعدی از مجموعــه عکس هــای  ــد تولی ــری فراین اســت. فتوگرامت
دو بعــدی اســت. اگــر تعــداد ایــن تصاویــر، مناســب و کافــی باشــد، فعالیــت وارد 
مرحلــه مثلث بنــدی خواهنــد شــد و در نهایــت ابــر نقــاط ســه بعدی اســتخراج 
می شــود. ابــر نقــاط تولیــد شــده بــا پهپــاد در مقایســه بــا رقیــب اصلــی خــود 
ــر می باشــد - بنابرایــن  ــر و  انعطاف پذیرت ــر، کم حجم ت )یعنــی LiDAR(، کم هزینه ت
ــا انتشــار  همیشــه دنبال کننــدگان و طرفــداران خــود را داشــته اســت. LiDAR ب
پالــس لیــزر بــه ســمت نقطــه و اندازه گیــری زمــان بازگشــت کار می کنــد. برخــاف 
فتوگرامتــری، اکثــر لیدارهــا دارای سیســتم  Push Broom هســتند - یعنــی فقــط 
بــه یــک خــط دیــد مســتقیم نیــاز دارنــد. ایــن امــر می توانــد آن را بــرای برنامه هــای 
خــاص )ماننــد نقشــه برداری از مناطــق بــا پوشــش گیاهــی زیــاد( مناســب تر کنــد. 
 LiDAR پهپادهــا مقرون به صرفــه هســتند، ایــن در صورتــی  اســت کــه تجهیــزات
گران قیمت ترنــد؛ امــا فتوگرامتــری صرفــاً بــه یــک دوربیــن DSLR )کــه بــر روی 

مهدی محمدی
دانش   آموخته کارشناسی  نقشه برداری
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سیســتم  ایــن  همچنیــن،  می شــود.  خاصــه  نرم افــزار  و  شــده(  نصــب  پهپــاد 
انعطاف پذیرتــر می باشــد و بــه راحتــی قابــل دسترســی قــرار می گیــرد، ولــی اغلــب 

ــه تجهیــزات و اپراتورهــای متخصــص لیــدار ســخت اســت. مواقــع دســتیابی ب
هواپیماهــای  از  نقشــه برداری  فعالیت هــای  بــرای  پهپادهــا،  حضــور  از  قبــل 
مخصــوص ایــن حــوزه، اســتفاده می شــد )البتــه ناگفتــه نمانــد کــه هم اکنــون 
بــرای  اســتفاده می شــود(.  از هواپیماهــا  بــرای پروژه هایــی در ســطح کشــوری 
اجــرای یــک فعالیــت نقشــه برداری هوایــی، اجــاره ی هواپیمــا بــا یــک دوربیــن 
ســازمان های  بــا  هماهنگــی  همچنیــن  اســت؛  گران قیمــت  تخصصــی،  هوایــی 
مربوطــه همیشــه مشکل ســاز بــوده و از طرفــی، هواپیماهــا دارای محدودیــت 
ارتفــاع پــرواز و زاویــه  دیــد می باشــند. بــه همیــن دلیــل، تــا قبــل از ظهــور پهپادهــا 
ــوده اســت. مســلماً  ــی و LiDAR ســخت ب ــری هوای ــن فتوگرامت ــری بی تصمیم گی
لیدارهــا و هواپیماهــای نقشــه برداری جایــگاه ویــژه خــود را دارنــد، ولــی بــرای 
پروژه هــای کوچــک )مثــل شــهر ها و اســتان های کوچــک( نقشــه برداری هوایــی 
ــا روی  ــا پهپــاد بــه عنــوان گزینــه ای جــذاب مــورد توجــه نقشــه برداران اســت. ب ب
کار آمــدن پهپادهــا، فتوگرامتــری و لیدارهــا هــر دو از ایــن جهــش تکنولــوژی ســود 
بردنــد ولــی فتوگرامتــری برنــده بزرگتــری بــوده اســت، چــرا کــه طراحــی پهپادهــا 

مســتقیماً روی نقــاط قــوت فتوگرامتــری تکیــه دارد.
بــرای به دســت آمدن ابرنقطــه ای دقیــق، موقعیــت لیــدار و نقطــه کنتــرل مــورد نظر 
بایــد بــا دقــت بــاال معلــوم باشــد - کــه ایــن امــر در پهپادهــا نیازمنــد یــک سیســتم 
GPS RTK اســت که در پهپادهای ســطح باال و گران قیمت گنجانده شــده اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه فتوگرامتــری، مــدل را بــر اســاس ارتبــاط بیــن پیکســل های 
درون عکــس و همپوشــانی تعــداد زیــادی از تصاویــر شــکل می دهــد و نیــاز بــه 
موقیــت دقیــق حســگر نــدارد، حتــی بــرای دقــت بیشــتر می تــوان از ایســتگاه های 
کنتــرل زمینــی نیــز اســتفاده کــرد.  بــه طــور خاصــه، انعطــاف فتوگرامتــری در 
شــرایط مختلــف و کاهــش قابــل توجــه در هزینــه و زمــان و مشــکات عملیاتــی، 
باعــث ایجــاد شــرایط کارآمــد بــرای اســتفاده از پهپــاد در فتوگرامتــری شــده اســت.

در فتوگرامتــری، یکــی از پارامترهــای حیاتــی بــرای پردازش دقیق داده ها، پوشــش 
ــن دو عکــس اســت کــه می بایســت دارای همپوشــانی در حــدود ۶۰  مشــترک بی
تــا ۹۰ درصــد )از کنــار و از جلــو( باشــد کــه مقــدار آن بــه ســاختار ســطح زمیــن و 
ــی  ــا لیــدار معمول ــه کار گرفتــه شــده بســتگی دارد. نقشــه برداری ب ســخت افزار ب
تنهــا بــه ۲۰ تــا ۳۰ درصــد همپوشــانی بیــن خطــوط پــرواز نیــاز دارد کــه ایــن موجــب 

افزایــش ســرعت اخــذ داده هــا می شــود.
علــم  در  شــگرفی  تحــول  پهپادهــا  ظهــور  شــد،  بیــان  پیش تــر  کــه  همان طــور 
نقشــه برداری ایجــاد کــرده و در بســیاری از مــوارد، مزایــای قابــل توجهــی نســبت 
بــه دیگــر روش هــا دارد؛ امــا شــایان ذکــر اســت کــه بــا وجــود تمــام مزایــا، انتخــاب 
روش اخــذ داده در یــک پــروژه، وابســته بــه عوامــل بســیار زیــادی از جملــه، نــوع 
منطقــه، ارتفــاع، مســاحت، شــرایط جــوی و.. می باشــد و انتخــاب بهینه تریــن 

ــک مهنــدس نقشــه بردار اســت.  ــف ی ــن وظای ــزار اخــذ داده، از مهم تری اب

 Bluesky  عکاسی هوایی شرکت

Bluesky International شرکت
 عکس هــای بــا وضــوح بــاالی خــود را 
برای پشتیبانی از یک پلتفرم هوش 
مصنوعــی جدید برای نقشــه برداری 
از زیرســاخت های ســبز، بــا هــدف 
ســبب  کــه  مکان هایــی  شناســایی 
افزایــش تنــوع زیســتی در بریتانیــا 

می شــود، ارائــه داده اســت. 
Gentian، شــرکت توســعه دهنــده 
ایــن پلتفــرم بــا اســتفاده از تصاویــر بــا 
 ،Bluesky وضوح 12.5 سانتی متر از
یــک سیســتم مبتنــی بــر الگوریتــم 
یادگیری ماشــینی پیشــرفته را توسعه 
خــودکار  طــور  بــه  کــه  اســت  داده 
تعــداد ســاختمان ها بــا بام های ســبز را 
 Gentian .شناســایی و ثبــت می کنــد
بــه مقامــات محلــی کمــک می کنــد 
ــا ســبب کشــف ظرفیــت پیشــرفت  ت
بهبــود  و  ســیل  کاهــش  منطقــه، 
کیفیــت هــوا، افزایــش ارزش امــاک 
موجــود، جلوگیــری از تأثیــرات منفــی 
تغییرات آب و هوایی و از دست دادن 

تنــوع زیســتی شــوند.
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شــاید ســال ها قبل، کمتر کســی برای تردد در شــهر و یا برای پیدا کردن ســریع ترین مســیر 
از اپلیکیشــن های مکانــی اســتفاده می کــرد، ســرویس های تاکســی آنایــن را می شــناخت، در 

یــک نرم افــزار بــه دنبــال نزدیک تریــن پیتزافروشــی می گشــت و یــا در یــک شــهر غریــب ترجیــح 
مــی داد به جــای پرســیدنِ مســیر مناســب، از نرم افزارهــای waze، گوگل مــپ و ... اســتفاده کنــد. 

امــا بــا گذشــت زمــان و پیشــرفت علــم و تکنولــوژی، و پدیــدار شــدن علومــی همچــون GIS، تمامــی ایــن 
روش هــا بــرای یافتــن مکانــی مناســب ایجــاد شــدند.

GIS یــک سیســتم اطاعاتــی اســت، کــه بــا پــردازش بــر روی داده هــای مکانــی و جغرافیایــی، بــه کســب اطاعــات 
ــه  ــزار ب ــن اب ــه  کارگیــری ای ــا ب ــردازد. ب ــی در ارتباطنــد می پ ــا موقعیــت مکان ــه  نحــوی ب ــی کــه ب ــا پدیده های در رابطــه ب

کمــک شــبکه های اطاع رســانی جهانــی، یــک زمینــه  کاربــردی در جهــت معرفــی توان هــا و اســتعدادهای مکانــی یــک 
منطقــه در ســطح جهانــی ایجــاد می شــود. گســترش روزافــزون شــبکه ی کاربــران ایــن سیســتم ها از جملــه نــکات اساســی 

ــد. ــه قابلیت هــا و توانایی هــای ایــن سیســتم بیفزای ــد ب اســت کــه می توان

بــا “سیســتم اطاعــات  GIS مخفــف اصطــاح »Geographical Information System« اســت کــه در فارســی 
مکانــی” و یــا بــا اصطاحــات دیگــری همچــون “سیســتم اطاعــات جغرافیایــی” و “ســامانه ی اطاعــات مکانــی” نیــز 

شــناخته می شــود. شــروع GIS را می تــوان بــه تشــکیل سیســتم اطاعــات جغرافیایــی کشــور کانــادا CGIS مرتبــط 
دانســت. پــروژه ای کــه پیشــگام در معرفــی ایــن تکنولــوژی و حتــی عمومی ســازی اصطــاح GIS بــود. بعدهــا 

و در ســال 1965، کارل اســتینیتز در دانشــگاه هــاروارد بــه کمــک یــک برنامــه کامپیوتــری تهیــه ی نقشــه، 
معــروف بــه syMap، ایــن تکنولــوژی را بــه مرحلــه ی کاربــردی رســاند.

همزمــان بــا ظهــور GIS در کانــادا، سیســتم اطاعــات جغرافیایــی ایــاالت متحــده آمریــکا نیــز توســعه 
یافت و در این سیســتم عکس های هوایی، نقشــه های توپوگرافی، خاک شناســی، زمین شناســی، 

پوشــش گیاهــی و کشــاورزی بــه طــور گســترده مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. در طــی ســال های 
اخیــر، میــزان تولیدکننــدگان نرم افزارهــای GIS فزونــی یافته اســت؛ به طوری کــه مهم تریــن 

ایــن شــرکت ها کــه عمدتــاً صنعــت GIS را رهبــری نمــوده و بــازار نرم افزارهــای GIS را 
در دســت دارنــد، شــرکت های ESRI و INTERGRAPH می باشــند. درســال های 

اخیــر شــرکت های Microsoft، Oracle و IBM نیــز بــه جمــع تولیدکننــدگان 
نرم افزارهــای GIS پیوســته اند و فعالیت هــای گســترده ای را شــروع کرده انــد. 

همــگام بــا فعالیت هــای فــوق، کتاب هــای متعــددی نیــز در ایــن زمینــه 
انتشار یافته و در حال حاضر چندین مجله علمی و تجاری ماهانه 

و فصلــی دربــاره GIS و کاربردهــای آن منتشــر می شــود.
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در حالی کــه ســابقه ی فنــاوری GIS درکشــورهای غربــی، از جملــه کانــادا و آمریــکا، بــه بیــش از 40 ســال می رســد، فنــاوری 
GIS در اغلــب کشــورهای درحــال توســعه بســیار جــوان اســت. در ایــران، اولیــن مرکــزی کــه بــه طــور رســمی اســتفاده از 
سیســتم اطاعــات جغرافیایــی را در کشــور آغــاز کــرد ســازمان نقشــه برداری کشــور بــود؛ کــه در ســال 1369 براســاس 
مصوبــه ی مجلــس شــورای اســامی، عهــده دار طــرح بــه کارگیــری ایــن سیســتم شــد. فعالیت هــای اجرایــی ایجــاد 
سیســتم اطاعــات جغرافیایــی در وزارت صنایــع و معــادن، از فروردیــن 1371 آغــاز گردیــد و هم اکنــون از ایــن 
ــا فعالیت هــای آن اســتفاده می گــردد. از دیگــر مؤسســاتی کــه در  ــاط ب ــه طــور گســترده در ارتب سیســتم ب
زمینــه ایــن سیســتم فعالیــت می کننــد، می تــوان شــهرداری تهــران، وزارت مســکن و شهرســازی، وزارت 
جهــاد کشــاورزی، مؤسســه ی بین المللــی زلزله شناســی و مهندســی زلزلــه و ســازمان جنگل هــا و 
مراتــع را نــام بــرد. در دانشــگاه های کشــور نیــز تاکنــون از ایــن سیســتم بــه عنــوان یــک فنــاوری بــا 
قابلیــت بســیار بــاال بــرای در اختیــار قــرار دادن طراحــی پروژه هــا و کاربــرد آن در رشــته های 

مختلــف، چنــان کــه بایــد اســتفاده نگردیــده اســت.
نارســایی   های موجــود در  بــرای حــذف  از سیســتم اطاعــات جغرافیایــی  اســتفاده 
نقشــه   ها آغــاز شــد. در عمــل، اســتفاده از نقشــه   ، اطاعــات چندانــی را از مناطــق 
مختلــف ارائــه نمی  دهــد. بــه عنــوان مثــال، یــك نقشــه ی توپوگرافــی از یــك 
منطقــه ی شــهری فقــط می  توانــد خیابان هــا و بلوك   هــای ســاختمانی و نهایتاً 
فضا هــای ســبز را نشــان دهــد. ولــی اطاعاتــی از قبیــل مالكیــت اراضــی، 
سیســتم  های لوله كشــی آب و فاضــاب، پراكندگــی جمعیــت و  … 
كلیــه اطاعــات توصیفــی و آمــاری اســت کــه در ایــن نقشــه ها 
وجــود ندارنــد و حتــی قابــل گنجانــدن در آن هــا نمی  باشــند. 
قطعــه  از  كاملــی  نقشــه ی  شــامل   GIS ســامانه ی  امــا 
زمین هــا و خیابان هــا، سیســتم لوله كشــی و انتقــال نیــروی 
بــرق، كانال كشــی آب  هــای ســطحی و  … می باشــد. همچنیــن 
در کنــار ایــن اطاعــات، اطاعاتــی مربــوط بــه مالكیــت قطعــات 
زمیــن، تعــداد ســاكنان، مســاحت، قیمــت اراضــی در ســال جــاری و 
بســیاری اطاعــات دیگــر، توســط گروه  هــای آمارگیــری جمــع آوری شــده 
و در جــداول خاصــی کــه بــه اصطــاح »attribute table« گفتــه می شــود 
ــذا  همان طــور كــه ذكــر شــد، سیســتم اطاعــات  نگهــداری و ذخیــره می  شــوند. ل
جغرافیایــی، یــك ســامانه ی اطاعاتــی اســت كــه هرگونــه اطاعاتــی را می  تــوان بــه 
صــورت جــداول توصیفــی و یــا نقشــه وارد آن نمــود و ســپس انــواع آنالیزهــا را بــر روی 
ایــن اطاعــات انجــام داد و هــر نــوع خروجــی از  آن هــا به دســت آورد. بــه ایــن وســیله، 
عــاوه بــر دسترســی صحیــح و ســریع بــه داده هــای موردنیــاز در یــک حجــم وســیع، امــکان ارائــه 
و بــه تصویرکشــیدن اطاعــات مکانــی و موضوعــی در قالــب نقشــه، جــدول و نمــودار، ویرایــش و 

به هنــگام نمــودن داده هــا وجــود دارد. 
از بــدو ظهــور GIS، ایــن پدیــده در مدیریــت منابــع طبیعــی - شــامل برنامه ریــزی کاربری اراضی، پیش بینی 
ــع خــاک و حیــات وحــش - مــورد اســتفاده  ــر مناظــق جنگلــی، مناب مخاطــرات طبیعــی، مدیریــت و نظــارت ب
قرار گرفــت. امــروزه کاربــرد GIS از دامنــه ی بســیار گســترده ای برخــوردار شــده و عــاوه بــر اســتفاده ی دانشــمندان 
علــوم زمیــن )از جملــه جغرافیــا، زمین شناســی، هیدرولــوژی، اقلیم شناســی، زیست شناســی و …(، در امــور مربــوط 

بــه راه و ترابــری، مخابــرات، بــرق، کشــاورزی، مدیریــت شــهری، معــدن و… نیــز مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.
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روش مشــتق گیری یکــی از مهم تریــن قابلیت هــای ســنجش ازدور در طبقه بنــدی اطاعــات اســت کــه در آن همپوشــانی بیــن 
مناطــق جذبــی از بیــن رفتــه و تبایــن طیفــی، باالتــر مــی رود؛ بــه همیــن دلیــل بــا اســتفاده از ایــن روش، اســتخراج اطاعــات 
از اهــداف زمینــی بهتــر صــورت می پذیــرد. همچنیــن از روش منحنــی بازتابندگــی نیــز بــه جهــت اســتخراج اطاعــات بیشــتر، 
در کنــار ایــن روش اســتفاده می شــود. بــرای اســتفاده از تحلیل هــای به دســت آمده از روش مشــتق گیری تصاویــر، الزم 
اســت تــا یکبــار فراینــد حــذف فرکانس هــای بــاال انجــام شــود - کــه معمــوالً ایــن فراینــد بــا اســتفاده از فیلترهــای نرم ســازی 

صــورت می گیــرد، کــه از ایــن رو، ایــن فراینــد را فرآینــد نرم ســازی می نامنــد.

هنــگام کار بــا حجــم بســیار بزرگــی از داده هــای ابــر طیفــی، ســرعت پــردازش داده هــا از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت  
ــه حســاب  ــه ب ــرای تســریع در عملیــات طبقه بنــدی از مهم تریــن تصمیم گیری هــا در ایــن زمین و انتخــاب روش مناســب ب
می آیــد. کدگــذاری یکــی از روش هــای ســریع در انجــام ایــن عملیــات می باشــد کــه تــا بــه امــروز شــناخته شــده اســت. در 
ایــن روش، بــا اختصــاص دادن یــک رشــته کــد بــه هــر طیــف بازتابندگــی، می تــوان عملیــات مــورد نظــر را انجــام داد. البتــه 
از روش  کدگــذاری عــاوه بــر اســتفاده بــرای افزایــش ســرعت پــردازش داده هــای ابــر طیفــی، بــرای محاســبه ی شــباهت ها 
و تفاوت هــای تصاویــر نیــز مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد؛ ازایــن رو، انتخــاب روش کدگــذاری مناســب، مــاک صحیحــی 

بــرای رســیدن بــه نتایــج دقیــق در طبقه بنــدی تصاویــر ماهــواره ای بــه حســاب می آیــد.

طبقه بندی و تفکیک تصاویر ماهواره ای، در اســتخراج اطاعات مورد نیاز از مناطق تحت پوشــش از اهمیت بســیار باالیی 
برخــوردار اســت. طبقه بنــدی بــه تمامــی اعمالــی گفتــه می شــود کــه جهــت اســتفاده بهینــه و آســان از اطاعــات، بــر روی 
 ،information اخــذ شــده از تصاویر ماهواره ای بــه  data تصاویــر ماهــواره ای انجــام می گیرنــد، یــا بــه عبــارت دیگــر، تبدیــل
بــه نحــوی کــه بتــوان از آن هــا بــه آســانی اســتفاده کــرد را طبقه بنــدی عــوارض می گوینــد. از کارآمدتریــن روش هــای مــورد 
اســتفاده بــرای طبقه بنــدی در چنــد دهــه اخیــر می تــوان بــه روش هایــی ماننــد اســتفاده از منحنــی بازتابندگــی، کدگــذاری 

داده هــای طیــف بازتابندگــی، مقایســه کدهــای حاصلــه و ... اشــاره کــرد.

مبینا رضاعلیزاده
دانش آموخته کارشناسی  نقشه برداری
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ــه  ــری را ارائ ــق دو روش مشــتق گیری و کدگــذاری، الگوریتم هــای کارآمدت ــا تلفی ــق شــدند ب در طــی زمــان، محققــان موف
دهنــد؛ Benjathapanum و همکارانــش در ســال 1997 میــادی، بــرای طبقه بنــدی داده هــای مرئــی، مشــتق دوم 
داده هــا را به دســت آوردنــد؛ ســپس طیــف بازتابندگــی به دســت آمده را کدگــذاری نمــوده و وارد شــبکه عصبــی بــا معمــاری 
پــس انتشــار خطــا کردنــد تــا بتواننــد داده هــا را طبقه بنــدی کننــد؛ نتایــج حاصلــه بیان گــر دقــت بــاالی ایــن تلفیــق در 

ــدی گذشــته اســت. ــا روش هــای طبقه بن مقایســه ب

از دیگــر روش هــای تلفیقــی می تــوان بــه روش پیشــنهادی مهنــدس رضایــی در ســال 2008 میــادی اشــاره نمــود؛ وی 
پــس از اســتفاده از مشــتق بــرای اســتخراج پدیده هــای جذبــی و به دســت آوردن موقعیــت باندهــا، روشــی بــرای تشــخیص 
داده هــای ابــر طیفــی بــا اســتفاده از ایــن موقعیت هــا را ارائــه داد. ســپس بــا ترکیــب رابطــه به دســت آمــده بــا روش 

کدگــذاری، الگوریتمــی مناســب بــرای شناســایی طیف هــای مختلــف داده هــای ابــر طیفــی معرفــی کــرد.

CBOSE نیــز از دیگــر روش هــای تلفیقــی اســت؛ کــه در ایــن روش، از کدگــذاری داده هــای طیفــی و مشــتقات آن اســتفاده 
ــا شــباهت  ــا چنــد بیــت بــه منظــور تفکیــک بیــن گونه هــای گیاهــی ب شــده  اســت. ایــن روش بــه صــورت ترکیبــی از یــک ت
طیفــی نســبتاً بــاال ارائــه شــده اســت. نتایــج اســتخراج شــده از روش CBOSE بــا بــه  کارگیــری دســتورات طبقه بنــدی مختلــف 
)ماننــد SVM، ML، SAM( و معیــار Hamming )بــه عنــوان معیــار شــباهت بــا داده هــای زمینــی( مــورد ارزیابــی قــرار 

گرفــت. 
اِعمــال ایــن روش بــر روی تصاویــر ابرطیفــی ماهــواره ی AVIRS از منطقــه Indian pines کــه داری پوشــش گیاهــی بــا 
ــه نمــود.  ــری را ارائ ــر و دقــت باالت ــج مطلوب ت ــا دیگــر روش هــای کدگــذاری، نتای گونه هــای مختلــف اســت، در مقایســه ب
در میــان روش هــای کدگــذاری، روش CBOSE بــا تعــداد بیت هــای متفــاوت بــه نســب دیگــر روش هــا، دارای متوســط 
دقــت طبقه بنــدی باالتــری اســت. همچنیــن افزایــش تعــداد بیت هــا یــا بــه نوعــی افزایــش تعــداد حــد آســتانه ها منجــر 
بــه تفکیک پذیــری بیشــتر بیــن بازتابندگــی گونه هــای مختلــف شــده و هــر کــدام از گونه هــا، کدهــای متفاوتــی نســبت بــه 

ــه خــود می گیــرد. ــر ب حالــت اســتفاده از حــد آســتانه کم ت
نتایــج نشــان می دهــد روش CBOSE در مقایســه بــا کدگذاری هــای SFPC، SDFC، SFBC، SPAM، بــه ترتیــب و به طــور 
متوســط 20%، 16%، 11% و 17% از دقــت باالتــری برخــوردار اســت. تمامــی ایــن نتایــج بــدون اســتفاده از مشــتق به دســت 

آمــده اســت و در صــورت به کارگیــری مشــتق، دقــت طبقــه بــه طــور متوســط تــا 8% افزایــش خواهــد یافــت.

اهمیت پایش مناطق سیل زده
در پایــش ســیل، میــزان آب موجــود در مناطــق ســیل زده، 
بــه کمــک تصاویــر اپتیکــی اخـــذ شــده توســط ماهــواره 
هـــای sentinel-1 و sentinel-2، اســتخراج می شــوند؛ 
به عنــوان مثــال، در ســیل رخ داده در ســال ۱۳۹9 در 
اســتان خوزســتان ، تصاویــر اخــذ شــده توســط ماهــواره ی 
sentinel-1، باعــث کشــف پهنــه ی آبــی در منطقه شــده 
اســت. ایــن اطاعــات در اختیــار اکیپ هــای کمک رســانی 
قرار داده شــد، تا با شناســایی روســتاها و مناطق در گیر 
ســیل، اقدامــات الزم بــه ســرعت انجــام شــود. هم چنیــن 
محــدوده ی  نظیــر  اطاعاتــی  ســیل،  وقــوع  از  پــس 
زمین هــای کشــاورزی درگیــر ســیل و مســاحت آن هـــا، 
قابـــل اســتخراج اســت. بــرای پایــش تغییــرات ناشــی از 
وقــوع ســیل، از دو تصویــر اخــذ شــده در زمان هــای قبــل 

ــه، اســتفاده می شــود . و بعــد از وقــوع حادث



دوربین ژیروتئودولیت
در نقشــه برداری، ژیروتئودولیــت ابــزاری اســت متشــکل از یــک قطب نمــای ژیروســکوپی کــه بــر روی یــک تئودولیــت ســوار شــده 
اســت. ژیروکامپــس یــا قطب نمــای ژیروســکوپی از اثــر جامــع ســرعت زاویــه ای چرخــش زمیــن و میــدان گرانــش اســتفاده می کنــد 
تــا محــور چرخــش ژیروســکوپ دارای دو درجــه آزادی بــه طــور خــودکار، شــمال واقعــی را پیــدا کند. بنابرایــن از ژیروتئودولیت برای 
تعیین جهت شــمال حقیقی اســتفاده می شــود. این دســتگاه، ابزار اصلی برای جهت یابی در نقشــه برداری معدن و مهندســی 
تونــل اســت کــه در آنجــا رصــد ســتارگان امــکان پذیــر نیســت و ســامانه تعییــن موقعیــت جهانــی GPS نیــز کار نمی کنــد. کیفیــت 
شــبکه های ژئودتیــک بــرای هدایــت ماشــین های حفــاری تونــل )TBM( در داخــل تونل هــای طوالنــی تــا حــد زیــادی بــه اســتفاده 
صحیــح از ژیروســکوپ بســتگی دارد. ایــن شــبکه ها بــر اســاس یــک دســته نقــاط کنتــرل در ورودی تونــل مشــخص شــده و هــر 
ایســتگاه را بــا اســتفاده از مشــاهدات پیمایشــی در طــول تونــل بــه یک دیگــر متصــل می کننــد. بــرای تعییــن ثابــت ژیروتئودولیــت، 
انجــام رصدهــای نجومــی بــا دقــت بــاال روی ســتارگان ضــروری اســت. از آن جایــی کــه مشــاهدات نجومــی را نمی تــوان در داخــل 
تونل هــا انجــام داد، بایــد از آزیموت هــای ژئودتیــک بــرای محاســبات اســتفاده کــرد؛ بــا ایــن حــال، از نظــر تئــوری نمی تــوان ایــن 

آزیموت هــا را بــا آزیموت هــای نجومــی بــه دســت آمــده توســط ژیروتئودولیــت مقایســه کــرد.

اندازه گیری دینامیکی و فتوگرامتری ]5[
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ــزارآالت اندازه گیــری تحــرک و تغییــر  ــر، اب در دهه هــای اخی
شــکل ســازه ها رشــد زیــادی کرده انــد. از ایــن اطاعــات بــرای 
درک اصول فیزیکی ســازه ها و پایش حرکت آن ها اســتفاده 
می شــود. روش هــای اندازه گیــری مرســوم فقــط در چندیــن 
محــل امــکان اندازه گیــری را فراهــم می کننــد. سنســورهای 
معمولــی نیــاز بــه ســیم بــرای انتقــال نیــرو و داده دارنــد کــه 
ایــن امــر موجــب می شــود در برخــی اندازه گیری هــا قابــل 
اســتفاده نباشــند. بــرای نمونــه از ایــن گــروه از تجهیــزات 
و   accelerometer، LVDT می تــوان  مرســوم،  انــدازه 
ــل  ــه دلی ــر ب ــد دهــه اخی ــرد. در چن ــام ب strain-gages را ن
پیشــرفت چشــم گیر قــدرت محاســباتی کامپیوترهــا، فراهــم 
بــودن فضــای ذخیره ســازی بــا حجــم بــاال و همچنیــن ظهــور 
و پیشــرفت دوربین هــا، تکنولــوژی اندازه گیــری اپتیکــی رشــد 
زیــادی داشــته اســت. اندازه گیری هــای اپتیکــی بــه دو گــروه 

کلــی تقســیم می شــوند:
1. تکنیک های مبتنی بر لیزر

2. روش هــای اســتفاده از نــور ســفید کــه بــا نــام سیســتم های 
ــر نیــز شــناخته می شــوند کــه فتوگرامتــری  ــر تصوی مبتنــی ب

در این دسته قرار می گیرد. 
فتوگرامتــری یــک روش اندازه گیــری غیــر تماســی اســت کــه 

علیرضا تیغ نورد
دانش آموخته کارشناسی  نقشه برداری
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 CCD سنســورهای  توســط  ثبت شــده  متوالــی  تصاویــر  از 
CMOS یــا Infrared بــرای شناســایی الگوهــا و عــوارض 
تصویــر و یافتــن مختصــات آن هــا اســتفاده می کنــد. بــرای 
اندازه گیــری جابه جایــی در صفحــه می تــوان از یــک سیســتم 
تــک دوربیــن اســتفاده نمــود - امــا بــرای اندازه گیری هــای 

ســه بعدی نیــاز بــه دوربین هــای اســتریو می باشــد.
تکنیک هــای فتوگرامتــری بــر اســاس نــوع تارگــت بــه 3 دســته 

زیــر تقســیم می شــوند:  

:Point tracking
در ایــن روش، یک ســری تارگــت اپتیکــی )معمــوالً یــک نقطــه 
دایــره ای بــا کنتراســت بــاال( بــر روی جســم نصــب می شــوند. 
 ellipse finding الگوریتــم  توســط  دایره هــا  ایــن  مراکــز 
بــرای  می شــوند.  محاســبه  آن هــا  مختصــات  و  شناســایی 
محاســبه ی جابه جایــی در حیــن انجــام آزمــون، مختصــات 
مراکــز دایــره بــا مراحــل قبلــی مقایســه می شــوند، تــا تغییــر 
شــکل آن هــا به دســت آیــد. در ایــن روش معمــوالً تعــداد 

اندازه گیــری می شــوند. نقــاط  از  انگشت شــماری 

:Digital image correlation
ایــن روش بــر اســاس تغییــرات پیوســته درجــات خاکســتری 
الگوهــای نصب شــده بــر روی جســم عمــل می کنــد. ســطح 
یــک  توســط  آزمایــش  انجــام  از  قبــل  موردنظــر  جســم 
speckle pattern بــا کنتراســت بــاال کــه به صــورت رنــدوم 
ایجــاد شــده اند پوشــانده می شــود. pattern از یک ســری 
facet تشــکیل می شــود - کــه ســایز آن بیــن 15/30 پیکســل 
تشــکیل  نقطــه  چندیــن  از   facet هــر  می باشــد.  مربعــی 

 facet شــده اســت. بــه دلیــل ســاختاِر رنــدوم ایــن الگــو، هــر
دارای شــدت روشــنایی یکتــا در تصویــر می باشــد. نرم افــزار 
می توانــد جابه جایــی را بــا اســتفاده از تابــع همبســتگی بیــن 
زمانــی  گام هــای  در  خــود،  متناظــر   facet بــا   facet هــر 

ــد. بعــدی، محاســبه کن

:Target-less approaches
در ایــن روش، هیچ گونــه تارگــت اپتیکــی یــا الگــو بــرای یافتــن 
تغییــر شــکل ســازه وجــود نــدارد و از عــوارض خــود جســم 
شــکل  تغییــر  محاســبه  و  رهگیــری  بــرای  لبه هــا(  )ماننــد 
اســتفاده می شــود. دقــت ایــن روش نســبت بــه دو روش بــاال 
کمتــر اســت - امــا بایــد در نظــر داشــت کــه همیشــه امــکان 
الگوریتم هــای  معمــوالً  نــدارد.  وجــود  تارگــت  از  اســتفاده 
edge detection و pattern matching در ایــن روش 

مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 
در کنار تکنیک های بیان شــده، اســتفاده از فتوگرامتری برد 
کوتــاه بــرای جابه جايی ســنجی ســازه های بــزرگ مقيــاس نیــز 
بســیار کارآمــد اســت. فتوگرامتــری بــرد کوتــاه در ايــن حــوزه 
دارای ويژگی هــای منحصــر بــه فــردی همچــون عــدم نيــاز 
بــه تمــاس مســتقيم بــا ســازه در حيــن برداشــت مشــاهدات، 
دســتيابی  و  عارضــه  از  مشــاهدات  ســريع  اخــذ  امــکان 
بادرنــگ بــه نتايــج بــا کمــک اتوماتيک ســازی الگوريتم هــا، 
قابليــت ثبــت مشــاهدات آنــی از عــوارض متحــرک و امــکان 
ــرای پردازش هــای آينــده در  ايجــاد آرشــيوی از مشــاهدات ب

صــورت نيــاز می باشــد.
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در ایــن قســمت ســعی شــد اثربخشــی و پتانســیل GIS در 
حرفــه ی NBA بــا اســتفاده از ابزارهــای جدیــد معرفــی شــود. 
در اولیــن اقــدام از GIS بــرای تکنیک هــای تحلیــل حرکتــی در 
ــی آمــاری،  ــا اســتفاده از ابزارهای ــازی اســتفاده می شــود و ب ب

داده هــای مکانــی جمــع آوری و الگوبــرداری می شــود. 
ــرای نمایــش مــکان و حرکــت  ــزارArcGIS  ب الگوهــا در نرم اف
بــا  کــه   Golden State Warriors تیــم  دو  بازیکنــان 
بنفــش  رنــگ  بــا   the Sacramento Kings و  زرد  رنــگ 
صفحــه  ایــن  در  اســت.  شــده  اســتفاده  اســت،  مشــخص 
ــم  ــری دو بازیکــن شــماره 10 و 12 را مــی بینی نمایــش، جایگی
کــه بــه اقتضــای پستشــان )point guard( اغلــب در بــاالی 
نقطــه ی پنالتــی جای گیــری می کننــد. بــه ایــن شــکل می تــوان 
تاکتیک هــای فنــی تیم هــا را مــورد بررســی قــرار داد و بهتریــن 

اســتفاده ازGIS  در آنالیزهای ورزشــی اخیراً مورد بررســی قرارگرفته اســت. سیســتم های اطاعات جغرافیایی )GIS(، مولد 
بی شــمار روش هــای تحلیلــی اســت؛ همچنیــن ابزارهــای منحصربه فــردی را ارائــه می دهــد، ازجملــه تجزیه وتحلیــل مکانــی 
در مســابقات NBA کــه نتایــج مکانــی را بــه مخاطبــان به طــور گســترده اطــاع می دهــد. بســکتبال، ورزش منحصربه فــردی 
ــه  ــده دارد؛ همچنیــن ازآن جایی کــه تیم هــا ب اســت و چگونگــی اســتفاده از فضــا و زمــان نقــش مهمــی در تعییــن تیــم برن
معیارهــای مکانــی زیــادی مرتبــط می شــوند، انجمــن ملــی بســکتبال NBA دســتخوش تغییــرات بســیاری شــده اســت؛ از 
جملــه ایــن تغییــرات می تــوان بــه فناوری هــای مختلــف و تجزیه وتحلیل هــای زمانــی و مکانــی اشــاره کــرد. بــا درنظرگرفتــن 
ــرای  ــی ب ــد تجزیه وتحلیــل مکان ــرای توســعه روش هــای جدی ــی )GIS(  فرصتــی ب ایــن مــوارد، سیســتم های اطاعاتــی مکان
عملکــرد تیــم ایجــاد می کنــد. GIS توانایــی منحصربه فــرد و قدرتمنــدی بــرای تعییــن کمیــت داده هــای مکانــی دارد، و 
همچنیــن می توانــد از مجموعــه متنوعــی از تحلیــل داده هــا اســتفاده کــرده و ارتبــاط مکانــی داده هــا را مدل ســازی کنــد. بــا 
ایــن حســاب، GIS یــک بســتر مفیــد بــرای انجــام تجزیه وتحلیــل مکانــی و آمــاری اســت و بــرای یــک ورزش هماننــد بســکتبال 
ــن  ــردی اســت. بنابرای ــر از فضــا در زمیــن دارد، بســیار کارب ــه اســتفاده مؤث ــادی بســتگی ب ــا حــد زی کــه در آن موفقیــت ت

علی سیادتی
دانش آموخته کارشناسی  نقشه برداری
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 Spatial( نقشــه یــا ترکیــب را بــرای مقابلــه بــا تیــم مــورد نظــر بــه کار گرفــت. در ایــن پژوهــش، از تحلیل هــای مکانــی
Analyze( در بررســی نقــاط اثرپذیــری حملــه بازیکنــان NBA اســتفاده شــده اســت. طبــق تحقیــق انجــام  شــده، تمــام 
بــه کســب امتیــاز شــده، بررســی و در سیســتم  تــا 2011 توســط بازیکنــان منجــر  حمله هایــی کــه در ســال های 2006 
مختصــات مکانــی کارتزیــن مدل ســازی شــده اســت؛ در نتیجــه، نقــاط قــوت و ضعــف تیم هــای مختلــف شناســایی می شــود. 
بســکتبال شــدیداً نیازمنــد تحلیل هــای مکانــی اســت؛ زیــرا ورزشــی مکان مبنــا اســت کــه بازیکنــان در قالــب تیــم بــه صــورت 
جمعــی و به صــورت انفــرادی در آن نقــش مهمــی دارنــد. ازجملــه تحلیل هــای مکانــی می تــوان بــه شــیوه ی بــازی، مربی گــری 
و تصمیمــات اجرایــی اشــاره کــرد؛ مدیریــت ایــن تصمیمــات بــه الگوهــای مکانــی وابســته و مرتبــط اســت؛ همچنیــن بــا 
به کارگیــری پیوســته از آمارهــای پیشــرفته مکانــی، عملکــرد بازیکنــان و اســتراتژی مربیــان توســعه می یابــد. در ســال های 
ــه  ــک بســکتبال جهــان )NBA(، ب ــا )EuroLeague( و لیــگ شــماره ی ــژه در لیــگ بســکتبال اروپ ــه وی ــر بســکتبال، ب اخی
روشــی بســیار علمــی و آمــاری پیشــرفته تری نزدیــک شــده اســت. ایــن منجــر بــه ایجــاد بررســی پیشــرفته آمــار بــرای رســیدن 
بــه درکــی بهتــر از عملکردهــای بازیکنــان و همین طــور اطاع رســانی و کمــک بــه تصمیمــات مربــی شــده اســت. ایــن امــر 
توســط پیــت آنانــد و ژانــگ در ســال 2010 منعکــس شــده اســت. کــه در آن توانایــی امتیــازآوری و همین طــور توانایــی پرتــاب 
شــوت در شــروع مجــدد تیم هــا بررســی شــده اســت. همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت ایــن آمــار در حــال بهبــودی بــرای رســیدن 
ــرای نمایــش  ــی ای ب ــان اســت. محققــان در تحقیقــات خــود مــدل فضای ــری از نحــوه ی شــوت زنی بازیکن ــه نتیجــه ی بهت ب
درصــد خطــای اقــدام بــه پرتــاب، کــه اصطاحــا در بســکتبال بــه ایــن آمــار )Field Goal Percentage( یــا )%FG( گوینــد، 
ارائــه دادنــد و از آن بــرای تهیــه ی نقشــه ی کروپلــث )choropleth( اســتفاده کردنــد. کروپلــث یــک نقشــه موضوعــی 
اســت کــه در آن منطقه هــا بــا رنگ هــای مختلــف تفکیــک شــده اند و در آن الگــوی متغیرهــای آمــاری داده شــده مقایســه 
ــط،  ــان در محی ــد حضــور ســایر بازیکن ــث ســاده از داده هــای مختلفــی مانن ــک نقشــه ی کروپل ــرای نمایــش ی می شــوند. ب

میزبانــی یــا مهمانــی، کوارترهــای مختلــف بــازی و ... اســتفاده می شــود.
مطالعات نشــان می دهند که NBA به ســرعت در حال پیشــرفت بوده، و با توســعه شــرایط رقابتی، به کمک فراهم ســازی 
زمینه هــای مختلفــی از جملــه فنــاوری ، برنامه هــای کاربــردی و مجموعــه داده هــای جدیــد، بــه منظــور افزایــش قابلیت هــای 
تحلیــل مکانــی – زمانــی می باشــد. GIS بــه عنــوان یــک فنــاوری نویــن در NBA در حــال تکامــل بــوده، و رویکردهــای 
مهمــی ماننــد تجزیــه و تحلیــل داده هــا را مهیــا می ســازد. اســتفاده موثــر از GIS می توانــد ابــزاری تاثیرگــذار در شناســابی 

کاربردهــای فضایــی، و رســیدن بــه اســتراتژی های مناســبی در NBA باشــد.

ArcGIS نقشه نقطه ای نرم افزار

NBA از شوت های منجربه امتیاز

در فصل های 12-2011 و 2012-13
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 پــس از ایــن دوران، در قــرون وســطای میــادی، خوارزمــی 
دانشــمند ایرانــی بــار دیگــر شــعاع کــره ی زمیــن را انــدازه 
گرفــت کــه 1.6 برابــر شــعاع اوراتســتنس بــود. در دوران 
ســوم تاریــخ ژئــودزی ســفرهای کلمبــو و مــاژالن بــه اکثــر 
نقــاط دنیــا و گســترش دانــش جغرافیایــی باعــث ایجــاد هنــر 
و صنعــت کارتوگرافــی شــد. از بهتریــن نقشــه هایی کــه بــا 
اســتفاده از ایــن علــم در اون برهــه ی زمانــی کشــیده شــد 
می تــوان بــه نقشــه ی امریگــو و سپرســی اشــاره کــرد. امــا پــدر 
 )Flemish mercator( ایــن صنعــت، فلمیــش مرکاتــور
ــزده میــادی دو منجــم  ــوده و هســت. در اواســط قــرن پان ب
آلمانــی و لهســتانی بــه نــام هــای کپلــر و کوپرنیــک دســت 
بــه کشــفیات و اثبات هــای جالبــی در مــورد ژئــودزی زدنــد: 
کپلــر مســیر اکلپتیــک زمیــن  را بــه دور خورشــید اثبــات کــرد 
و قواعــد آن را کشــف کــرد و کوپرنیــک مرکزیــت خورشــید در 

بیــن منظومــه ی شمســی را کشــف کــرد.
 امــا بــا مخالفــت عقایــد پوســیده و مغزهــای منجمــد افــراد به 
ظاهــر متدیــن دوره ی خــود، تــا نزدیکــی  مــرگ  رفــت. در ایــن 
میــان، برنئــو دانشــمند ایتالیایــی حتــی زندگــی خــود را در 
ایــن راه، بــه جــرم ارتــداد، از دســت داد. امــا در ســال 1979 
پــاپ پــل دوم بــه خاطــر ایــن عمــل از جهانیــان عذرخواهــی 
کــرد. در ســال1615   هویگنــس هلنــدی اولیــن زمــان ســنج 
هــم  دانشــمند  قوانیــن  از  اســتفاده  بــا  را  پاندولــی  دقیــق 
دوره ی خــود، نیوتــون، ســاخت. توســط ایــن ســاعت، براولــی 
حرکــت نوتیشــن زمیــن را کشــف کــرد. نیتــون در ایــن زمــان 
قانــون جاذبــه را کشــف و قوانیــن آن را بــا همــکاری دکارت و 

الپنیتــز بــه اثبــات رســاند.

ــخ دارد. پــس از پیشــرفت  ــدای تاری ــه بلن ــودزی قدمتــی ب ژئ
آگاهــی در جامعــه بشــری، انســان بــه بررســی محــل زندگــی 
ــا  ــن بررســی ها باعــث شــد ت خــود یعنــی زمیــن پرداخــت؛ ای
بــه مــرور آشــنایی بــا ویژگی هــای زمیــن بیشــتر شــود. پــس از 
گذشــت قــرون متمــادی، تــاش انســان بــرای کســب دانــش 
در مــورد زمیــن، و حتــی فراتــر از آن بــود تــا بــه بررســی 
ســتارگان و دیگــر ســیارات پرداخــت. در مــورد علــم ژئــودزی 
معنــی  بــه  »ژئــودزی«  كلمــه  یونانــی  ریشــه  بــه  می شــود 
)تقســیم كــردن زمیــن( اشــاره كــرد. این تعریف نشــان دهنده 
تاریخچــه ایــن علــم می باشــد؛ کــه در آن بــا تهیــه نقشــه هایی 
از زمیــن بــه تجزیــه و تحلیــل وضعیــت ایــن ســیاره پرداختــه 
می شــود. تقریبــاً اواخــر قــرن 19 میــادی دانشــمندی بــه 
اســم هاملــت )F.R Hamlet( ژئــودزی را این گونــه تعریــف 
کــرد: ”علــم اندازه گیــری و تهیــه نقشــه از ســطح زمیــن“. 
حــال ایــن تعریــف بــه نظــر فشــرده، به طــور کلــی بیانگــر آن 
چیــزی اســت کــه امــروزه به عنــوان ژئــودزی ارائــه می شــود.

بــه زمــان  اولیــن بررســی های مفهومــی در مــورد ژئــودزی 
دیســک  یــک  زمیــن،  از  او  تصــور  کــه  برمی گــردد  تالــس 
شــناور در اقیانــوس بــود ســپس  شــخصی هم-عصــر تالــس 
بــه  نــام آناکســیماندر )Anagsimonder( زمیــن را جســمی 
مســطح امــا بــه حالــت اســتوانه ای فــرض کــرد. در ســال های 
 )Oratstens( اوراتســتنس  میــاد  قبــل   296 تــا   194
ــا اســتفاده از زاویــه ی خورشــید  دانشــمند رومــی توانســت ب
و اختــاف عرض هــای جغرافیایــی، شــعاع زمیــن و از همــه 

مهم تــر کــروی بــودن زمیــن را کشــف کنــد.

کوثر رستان
دانش آموخته کارشناسی  نقشه برداری
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در اواســط قــرن 20 تکنولــوژی انســان رو بــه صعــود نهــاد 
و در خــال جنگ هــای جهانــی طــرح و نیــاز بــه دســتگاه 
هــای ژئــودزی رو بــه افزایــش گذاشــت؛ بــه حــدی کــه اولیــن  
کامپیوترهــا باعــث دگرگونــی در ایــن علــم شــدند. پــس از 
جنــگ، ســاختمان دســتگاه ها پیشــرفت کردنــد، بــه گونــه ای 
کــه فاصله یاب هــای اکترواپتیکــی )دیســتومتر( بســیار دقیــق 
پــا بــه عرصــه ی وجــود نهادنــد. در قــرن معاصــر، بــا اختــراع 
لیــزر )کــه یکــی از فرضیــات آلبــرت انیشــتین بــود( ایــن امــواج 
جــای خــود را بــه امــواج همســوی لیــزر دادنــد، کــه بــرد آن هــا 
و ســرعت و دقــت آن هــا را بــاال بــرد. در ایــن میــان، دقــت 
از  جدیــد  گونــه ای  و  شــد  بــرده  بــاال  بســیار  تئودولیت هــا 
دســتگاه های ژئوماتیــک - بــه نــام توتــال استیشــن - وارد بــازار 
شــدند؛ ایــن دســتگاه شــامل یــک کامپیوتــر، یــک تئودولیــت 
کامــل و یــک دیســتومتر بــود. در ســال هــای 1950 میــادی 
بــا پرتــاب اولیــن ماهواره هــا توســط شــوروی و آمریــکا ایــن 
علــم پــای خــود را بــه خــارج از مرزهــا گذاشــت بــه طــوری 
کــه تمــام ماهواره هــا از ایــن علــم اســتفاده می کردنــد؛ ماننــد 
ــام سیســتم تعییــن موقعیــت اینرشــیال کــه  ــه ن ــی ب محصول
ســاختمانی بســیار پیچیده شــامل کامپیوتر ها شتاب ســنج ها 

و ژیروســکوپ ها اســت. 
از  بعــد   1960 ســال  در  ژئوفیزیــک  بــا  ژئــودزی  ارتبــاط 
فرضیــه ی پلیــت ژئوتکنیــک در ســطح جهانــی مقبــول واقــع 
شــد، کــه ژئــودزی بــه حرکت هــای نســبی صفحــه ای کــره ی 
زمیــن پرداخــت. در قــرن 20 و 21 آنچنــان ایــن علــم بــر تمــام 
ــن یــک  ــوان آن را در ای ــر گذاشــته کــه نمی ت ــا تاثی زندگــی م
صفحــه نــام بــرد و درواقــع بایــد کتابخانه هــای عظیمــی بــرای 

آن نوشــت.
خورشــیدی   1357 تــا   1330 ســال های  در  نیــز  ایــران  در 
ســازمان جغرافیایــی و نیرو هــای مســلح کارهــای مربــوط بــه 
ژئــودزی را انجــام می دادنــد کــه موجــب گســترش شــبکه های 
 1:50000 نقشــه های  همچنیــن  و  شــد  کاســیک  ژئــودزی 
پوششــی از کشــور را تولیــد کردنــد. پــس از انقــاب ایــران، و 
تاســیس ســازمان نقشــه برداری کشــور، کارهــای مربوطــه بــه 
ایــن ســازمان واگــذار شــد - گســترش شــبکه هــای ژئــودزی و 

ثقل ســنجی یکــی از اهــداف ایــن ســازمان بــود.



نقشه برداری از ماه ]8[
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نخســتین نقشــه های مــاه، فقــط اندکــی بهتــر از طرح هــای ابتدایــی بــود و تنهــا شــامل نواحــی ای می شــد کــه رو بــه ســمت 
ــن نقشــه ها  ــه ای ــات بیشــتری ب ــه ســوی مــاه نشــانه روی شــدند، جزئی ــی کــه نخســتین تلســکوپ ها ب ــن داشــتند. زمان زمی
اضافــه شــد. در ســال های اخیــر، از فضاپیماهــا بــرای تهیــه نقشــه های جزئــیِ کل ســطح مــاه اســتفاده می شــود. نخســتین 
نقشــه های چاپــی مــاه، نماهایــی را بــه تصویــر کشــیده بودنــد کــه درواقــع، از پشــت تلســکوپ قابــل  رؤیــت بــود و همچنیــن، 
از اســامی التیــن بــرای نام گــذاری عــوارض مــاه اســتفاده کردنــد. نواحــی روشــن تر شــامل رشــته کوه ها بــود و نواحــی تیــره 
)کــه گمــان می رفــت مناطــق پوشــیده از آب باشــند( بــه نــام دریــا یــا اقیانــوس نامیــده شــدند - بــه همیــن دلیــل از اســامی 
دریاچه هــا، خلیج هــا و مرداب هــا در نام گــذاریِ عــوارض مــاه اســتفاده شــد. از جملــه ی ایــن اســامی می تــوان بــه ”الکــوس”، 
”ســینوس” و ”پاولــس” اشــاره کــرد. دو نقشــه   ی مهــم و تأثیرگــذار در اواســط قــرن 17 میــادی توســط ستاره شناســانی بــه  
نام هــای ”یــان هولیــوش” و ”جیووانــی ریشــیولی” تهیــه شــدند. نقشــه ی ریشــیولی )کــه در شــکل بــاال نمایــش داده  شــده 
اســت( بــرای اولیــن بــار سیســتم نام گــذاری التیــن را معرفــی کــرد. زمانــی کــه ایــاالت  متحــده پــروژه ی آپولــو را معرفــی کــرد، 
نقشــه برداری از عــوارض مــاه بــه مســئله ای کامــاً جــدی و ضــروری بــدل شــد. بــه  منظــور کســب آمادگــی بــرای اعــزام انســان 
بــه مــاه، پنــج مأموریــت در نظــر گرفتــه شــد کــه هــدف از ایــن مأموریت هــا، نقشــه برداری از 99 درصــد ســطح مــاه و تهیــه 

نقشه هایی با دقت مکانی 60 متر بود.   
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ــن از ســطحی زمخــت برخــوردار اســت. تفــاوت ارتفــاع بیــن  ــد زمی مــاه هــم مانن
مرتفع تریــن قلــه و عمیق تریــن دره ی مــاه در حــدود 20 کیلومتــر اســت. لیدارهــای 
ارتفاع ســنج - کــه در مأموریــت کلمنتایــن در ســال 1994 اســتفاده شــدند - بــا 
دقــت، نقشــه های توپوگرافــیِ  ســطح مــاه را تهیه کرده انــد. مرتفع تریــن نواحــی 
مــاه در ســوی پنهــان آن و همچنیــن در بخــش مرکــزیِ شــمال آن قــرار دارد. 
قطــب  در  ”آیتکــن”  بســتر  منطقــه ی  در  نیــز  مــاه  بخش هــای  کم ارتفاع تریــن 
جنــوبِ آن واقــع  شــده اند. از فاصلــه ی دور، بخش هــای بزرگــی از مــاه را نواحــی 
تیــره  پوشــانده اســت؛ این هــا دهانه هــای عظیمــی هســتند کــه بســتر آن هــا بــا مــواد 
ــا نامیــده می شــوند. نواحــی روشــن تر، زمین هــای مرتفع تــر  مــذاب پرشــده و دری
برخــوردیِ  گودال هــای  و  عارضه هــا  زمین شــناختی،  نظــر  از  و  هســتند  مــاه 
جدیدتــری بــه شــمار می رونــد؛ کــه بــا مــوادِ فوران کــرده در اثــر برخــورد، پوشــیده 

شــده اند.
نقشــه های مــاه می تواننــد عــوارض نامرئــی ای را نیــز از ایــن قمــر را آشــکار ســازند؛ 
مــواردی ماننــد تغییــرات دمــای ســطحی مــاه و میــدان گرانشــی آن. گرانــش مــاه 
باعــث وارد آمــدن نیرویــی نامتــوازن بــر فضاپیما هایــی می شــود کــه در مــدار آن 
قــرار دارنــد، و در نتیجــه، ایــن فضاپیماهــا نمی تواننــد در یــک مســیرِ بیضی شــکلِ 
کامــل حرکــت کننــد. بــا اندازه گیــری ایــن تفاوت هــا و اغتشــاش های مــداری، 
ــِف مــاه  ــی در نواحــی مختل ــه چگونگــیِ توزیــع چگال ــد ب ستاره شــناس ها می توانن
دســت  یابنــد. کاوشــگرهای مغناطیســی نیــز توانســته اند نواحــی ای را روی مــاه 
پیــدا کننــد کــه دارای ویژگی هــای مغناطیســی چشــم گیرتری نســبت بــه بقیــه 
نواحــی اســت - کــه آن را ”مگنــون“ می نامنــد. رنگ هــای متفــاوت در ایــن نقشــه 
نشــان دهنده ی توزیــعِ متفــاوِت چگالــی در مــواد مــاه و کشــش گرانشــیِ مختلــف 
نواحــی اســت. نواحــیِ چگال تــر )کــه ”مــس کان“ نامیــده می شــوند( بــا رنگ هــای 

متمایــل بــه قرمــز نشــان داده  شــده اند.



پایش ارتفاع آب دریاچه ارومیه ]9[

ــوان  ــه عن ــه ب ــی دریاچــه ی ارومی ــر مســاحت آب نظــارت ب
یکــی از بزرگتریــن دریاچه هــای آب شــور در دنیــا، بــه 
کمــک تصاویــر ماهــواره ای و فنــاوری ســنجش از دور، 

می گیــرد. صــورت 
بــا اســتفاده از تصاویــر ماهــواره لندســت ۸ از خردادمــاه 
۱۳۹۹ تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تغییرات سطح آب دریاچه 
ــه و مســاحت ســطح آب  ــرار گرفت ــه مــورد پایــش ق ارومی
آن بــرآورد شــده اســت. بر/رســی ها نشــان می دهــد کــه 
کمتریــن مســاحت ســطح آب دریاچــه مربــوط بــه تاریــخ 
ــع و بیشــترین  ــر مرب ــان ۱۳۹۹ حــدود ۳۰۰۷ کیلومت ۳ آب
مســاحت ســطح آب مربــوط بــه تاریــخ ۲۹ خــرداد ۱۳۹۹ 
بــا حــدود ۳۴۶۶ کیلومتــر مربــع اســت. بــا اســتفاده از 
ســامانه پایــش ماهــواره ای کرانــه مســاحت ســطح آب 
دریاچــه ارومیــه در تاریــخ ۱۴ اردیبهشــت ۱۴۰۰ حــدود 
۳۱۶۳ کیلومتــر مربــع بــرآورد شــده کــه در مقایســه بــا 
زمــان مشــابه ســال گذشــته کــه مســاحت دریاچــه حــدود 
۳۵۲۹ کیلومترمربــع بــوده، مســاحت ایــن دریاچــه حدود 

۱۰ درصــد کاهــش داشــته اســت. 

دوره رایگان ISRO به مدت 15 هفته 

شــرکت کنندگان در دوره، بــا اصــول پایــه ی ســنجش از دور، 
سنســورهای مشــاهدات زمینی، ســنجش از دور دمایی، آثار 
طیفــی در ویژگی هــای لندکاورهــای متفــاوت، تفســیر تصاویر 
 hyperspectral دوِر  از  ســنجش  تکنولــوژیِ  و  دیــداری، 
آشــنا خواهنــد شــد. ایــن کــورس همچنیــن مباحــث زیــر را 

پوشــش خواهــد داد:
1- سنجش از دور و پردازش تصاویر دیجیتال

2- سیستم جهانی جهت یابی ماهواره
 Geographic Information( 3- سیستم اطاعات مکانی

)System
4- کاربردهــای ســنجش از دور و سیســتم اطاعــات مکانــی 

)RS and GIS applications(

شــرکت کنندگان مشــتاق، می تواننــد در وب ســایت اصلــی 
بــرای دوره نام نویســی کننــد:

https://onlinecourses.swayam2.ac.in
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]10[ ESRI محصول جدید شرکت

ESRI در تکنولــوژی Arc GIS Image، امــکان پــردازش 
پایــگاه  از  آمــده  دســت  بــه  تصاویــر  روی  بــر  آنالیــز  و 
ماهــواره ی مایکروســافت را فراهــم خواهــد کــرد. بــا وجــود 
پایــگاه Azure orbital، دیتــا از شــبکه های ماهــواره ای 
 microsoft’s نــام  بــه  ابــری ای  فضــای  بــه  مســتقیماً 
azure cloud تزریق می شود.این کار فرصت همکاری 
و اســتفاده از خدمــاِت Azure را، بــه صــورت محاســبه، 
فضــای ذخیره ســازی و پــردازش هــوش مصنوعــی، ایجــاد 

می کنــد. 
Arc GIS Image، زمــان تأخیــر حاصلــه از جمــع آوری 
دیتــا تــا انتقــال نتایــج در ماموریت هــای حیاتــی را بــه طــور 

بــارزی کاهــش خواهــد داد.



]13[ Schneider Digital PluraView مانیتور   

ایــن نمایش گــر یــک تجســم بــدون پــرش و بــا وضــوح بــاال 
بــرای کاربــر فراهــم می کنــد تــا یــک تجربــه ی اســتثنایی دیــد 

ســه بعــدی را بــه عمــل آورد.
Schneider Digital ســازنده نســل بعــدی و بســیار بهبــود 
یافتــه مانیتورهــای واقعــی 3D اســت که دارای فناوری تقســیم 
پرتــو بــرای مشــاهده محتــوای ســه بعدی بــا باالتریــن کیفیــت 

استریوســکوپی )هولوگرافیــک( ممکــن اســت.
ســری مانیتورهای PluraView با وضوح حداکثر 4K در هر 
مانیتور، سهولت و راحتی بی نظیری را برای مشاهده، تجزیه 
و تحلیــل و ویرایــش محتــوای ســه بعــدی فراهــم می کنــد. در 
حــال حاضــر، بیــش از 150 برنامــه کاربــردی ســازگار بــا اســتریو 

بــه مانیتورهــای PluraView متصــل می شــوند.

هتل فضایی با گرانشی شبیه به ماه ]11[

شــرکت گیــت وی فاندیشــن )Gateway Foundation( از طــرح اولیــه یــک هتــل 
تجــاری - فضایــی رونمایــی کــرد کــه شــبیه بــه یــک چرخ بــزر با قطر 190 متر اســت. 
این هتل با نام ایســتگاه ون براون )Von Braun Station( از 24 ماژول ســاخته 
شــده و هــر هفتــه 100 نفــر می تواننــد در آن اقامــت کننــد. بــه گفتــه تیــم آالتــوره 
)Tim Alatorre( طــراح ارشــد ایــن پــروژه، پیش بینــی می شــود ایــن هتــل فضایــی 
تــا ســال 2025 وارد مرحلــه خدمات دهــی شــود و هــر هفتــه 100 توریســت در آن 
اقامــت کننــد. آالتــوره در ایــن بــاره می گویــد: بــه تدریــج ســفر بــه فضــا به یک گزینه 

عــادی بــرای تعطیــات انســان های روی زمیــن تبدیــل می شــود.
این هتل همچنین دارای رســتوران، کنســرت های موســیقی، ســالن نمایش فیلم و 
محــل ســمینارهای آموزشــی خواهــد بــود. طــراح ایــن هتــل تخمیــن می زند ایســتگاه 

مذکور گنجایش 400 نفر را داشــته باشــد.

   GPS و شناسایی افراد مستعد ابتا به آلزایمر ]12[

طــی تحقیقــات یــک تیــم مطالعاتــی بــه رهبــری ســایه بیــات، 
اســتادیار ایرانی تبــار دانشــگاه کلگــری در بخــش مهندســی 
ژئوماتیــک بــر روی نحــوه ی رانندگــی گروهــی از افــراد بــاالی 
65 ســال، نتایــج قابــل توجهــی در مســیر پیش بینــی ابتــا بــه 

بیمــاری آلزایمــر، حاصــل شــد.
بــه طــور خــاص، افــراد مبتــا بــه آلزایمــر پیــش بالینــی معمــوالً 
آهســته تر رانندگــی کــرده و تغییــرات ناگهانی ایجاد می کنند، 
در شــب کمتــر ســفر می کننــد و بــه طــور کلــی مســافت ها 
کمتــری را طــی می کننــد. آن هــا همچنیــن هنــگام رانندگــی از 
مقاصــد مختلــف کمتــری بازدیــد کــرده و بــه مســیرهای کمــی 

محدودتــر پایبنــد بودنــد.
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مهندســی نقشــه برداری یکــی از رشــته هایی اســت کــه در نظــام مهندســی ســاختمان قــرار دارد. ایــن رشــته نســبت بــه 
ســایر رشــته ها از لحــاظ علمــی و بــازار کار، جایــگاه مناســبی دارد و بــا ایجــاد تغییراتــی مثبــت بــه کمــک تکنولــوژی در 
ــر، اصفهــان و دانشــگاه  ــن رشــته در دانشــگاه های تهــران، خواجــه نصی مســیر درســتی در حرکــت اســت. در گذشــته، ای
امــام حســین تهــران، تحــت عنــوان دروس نقشــه برداری در رشــته مهندســی عمــران تدریــس می شــد. ایــن دروس متشــکل 
ــا توجــه بــه ظرفیــت  ــا عناویــن نقشــه برداری 1 و نقشــه برداری 2 بــود. پــس از آن و برحســب لــزوم ب از 6 واحــد درســی ب
دروس نقشــه برداری، تصمیــم بــه جداســازی ایــن دروس بــه عنــوان رشــته ی مهندســی نقشــه برداری گرفتــه شــد. در آن 
ــا گســترش  ــود. ب ــا گروه هــای مختلــف مهندســی ب ــی و مهندســی ب ــل، یــک دانشــکده ی فن زمــان دانشــگاه نوشــیروانی باب
ــدا کــرد. ــزوم تاســیس پی ــز ل ــه دانشــکده ای مســتقل، رشــته ی مهندســی نقشــه برداری نی ــل شــدن ب  گــروه عمــران و تبدی

دروس نقشــه برداری پــس از تاســیس ایــن رشــته در دانشــگاه نوشــیروانی توســط دو نفــر از اســاتید و تعــدادی از مدرســین 
حق التدریســی ارائــه می شــد. در ســال های اولیــه ی ورود رشــته ی نقشــه برداری بــه دانشــگاه نوشــیروانی، بــا همــت و 
تــاش مســئولین، امکانــات و لــوازم مــورد نیــاز گرایش هــای مختلــف ایــن رشــته فراهــم شــد؛ کــه از جملــه آن می تــوان بــه 
دســتگاه های ترازیــاب، دوربین هــای تئودولیــت، دوربین هــای توتــال استیشــن، جی پی اس هــای تــک فرکانــس، ســه پایه، 
ژالــون و ... کــه در عملیات هــای مختلــف نقشــه برداری مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد اشــاره کــرد. همچنیــن می تــوان گفــت 

رشته نقشه برداری در دانشگاه نوشیروانی



گــروه نقشــه برداری دانشــگاه نوشــیروانی بــا توجــه بــه تعــداد 
علمــی در گرایش هــای مختلــف و ضمــن  اســاتید هیئــت 
توجــه بــه قدمــت چندیــن ســاله و امکاناتــی کــه دارد، قطــب 
 نقشه برداری استان های مازندران، گیان و گلستان است.

فتوگرامتــری،  گرایــش   5 شــامل  نقشــه برداری  مهندســی 
ژئــودزی، ســنجش از دور، سیســتم های اطاعــات مکانــی 
می تواننــد  دانشــجویان  و  اســت  هیدروگرافــی  و   )GIS(
تــا مقطــع دکتــری نیــز در ایــن رشــته تحصیــات خــود را 
رفتــن ســطح علمــی دانشــگاه ها،  باالتــر  بــا  ادامــه دهنــد. 
شــرایط اخــذ مجــوز، جهــت ارائــه ی گرایش هــای مختلــف 
در دانشــگاه از ســوی شــورای گســترش، ســخت تر می شــود 
ــا اســتانداردهای وزارت  ــق ب و هــر گرایــش می بایســت مطاب
ــا توجــه بــه اینکــه دانشــگاه نوشــیروانی  علــوم ارائــه شــود. ب
نســبت بــه دانشــگاه های هــم تــراز از ســطح باالیــی برخــوردار 
اســت، ایــن دانشــگاه موفــق بــه کســب مجــوز جهــت ارائــه ی 
گرایش هــای فتوگرامتــری و ســپس گرایــش GIS در مقطــع 
شــد. نقشــه برداری  مهندســی  رشــته ی  ارشــد   کارشناســی 

گــروه نقشــه برداری دانشــگاه نوشــیروانی در نظــر دارد بــا 
ــودزی، ســنجش از دور و  اخــذ مصوبه هــای گرایش هــای ژئ
فناوری هــای مــکان محــور، شــرایط گســترش رشــته را فراهــم 
افزایــش  اداری،  کامــل شــدن چــارت  تــا در صــورت  کنــد 
گــروه  بیشــتر،  امکانــات  جــذب  و  علمــی  هیئــت  اعضــای 
نقشــه برداری را بــه دانشــکده ی نقشــه برداری متشــکل از 

گروه هــای مختلــف تبدیــل نمایــد.
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به کارگیــری فنــاوری اطاعاتــی و هوشمندســازی ندارنــد. فناوری شــهر هوشــمند 
بــا جامعــه و  بــه صــورت مســتقیم  بــه مســئوالن یــک شــهر اجــازه می دهــد 
زیرســاخت های شــهری تعامــل برقــرار کننــد و بتواننــد بــه راحتــی آنچــه را  کــه 
اتفــاق می افتــد و در حــال تحــول اســت پایــش کننــد. حرکــت بــه ســمت شــهر 
ــه  ــه میــل خــود ب ــر اســت و اگــر ب هوشــمند امــروزه یــک ضــرورت اجتناب ناپذی
ســوی تحقــق شــهر هوشــمند حرکــت نکنیــم، در آینــده، ایــن مهــم بــر مــا تحمیــل 
خواهــد  شــد. اطاعــات مکانــی بــه عنــوان ســتون فقــرات چنیــن سیســتمی عمــل 
تلفیــق  و  بــا جمــع آوری   )GIS( اطاعــات جغرافیایــی  کــه سیســتم  می کنــد؛ 
ایــن نــوع اطاعــات، از طریــق آنالیــز داده هــا بــه تصویرســازی اطاعــات مهــم و 
کاربــردی می پــردازد. ایــن اطاعــات بــه منظــور واضح تــر جلــوه دادن عــوارض 
مهــم مکانــی، تهیــه  نقشــه ها و پیش بینــی نتایــج و مدیریــت صحیــح یــک شــهر 

شــهر، ســکونت گاهی نســبتاً بــزرگ و دائمــی، بــا تراکــم بــاالی جمعیــت می باشــد کــه دارای پیشــینه ای بیــش از هفــت هــزار 
ســال اســت. امــروزه 54% از مــردم جهــان در شــهرها زندگــی می کننــد کــه انتظــار مــی رود تــا ســال 2050 بــه 66% برســد 
در حالــی کــه شــهر ها تنهــا 2 درصــد از کــره زمیــن را پوشــش می دهنــد! در مجمــوع بــا رشــد کلــی جمعیــت، شهرنشــینی در 
عــرض ســه دهــه آینــده، 5.2 میلیــارد نفــر دیگــر را بــه شــهرها اضافــه خواهــد کــرد. تقاضای خدمات شــهری بیشــتر می شــود 
ــت، باعــث  ــزی و مدیری ــدون برنامه ری ــد. شهرنشــینی ب ــع محــدود تــاش می کنن ــرای تعــادل بودجه هــا و مناب ــران ب و رهب
به وجــود آمــدن مخاطــرات زیــادی از جملــه مشــکات مســکن، حمــل و نقــل، مشــکات بهداشــتی، آلودگــی هــوا و افزایــش 
همه گیری هــای جهانــی ماننــد ابــوال و کرونــا شــده اســت. الزمــه بهبــود شــرایط اســتفاده از سیســتم های مکان محــوری 
اســت کــه از طریــق داده هــای مکانــی، قابلیــت درک سیســتم های پیچیــده شــهری را دارا و موجــب افزایــش کارایــی و امنیــت 
شــهر باشــد. ایــن داده هــای مکانــی مربــوط بــه موقعیــت شــهرها و عــوارض موجــود در آنهــا اعــم از طبیعــی و مصنوعــی اســت 

کــه شــامل اطاعاتــی چــون خدمــات شــهری نیــز می باشــد.

 بــا وجــود چنیــن سیســتمی، مفهــوم ”شــهر هوشــمند“ تحقــق پیــدا می کنــد؛ کــه ایــده آن ادغــام فنــاوری اطاعــات و 
ارتباطــات )ICT( و دســتگاه های مختلــف متصــل بــه شــبکه اینترنــت اشــیاء )IoT( اســت. شــهرهای هوشــمند در دنیــا 
بــه ســرعت در حــال پیشــرفت هســتند، بــه گونــه ای کــه شــهرهای بــزرگ بــرای مدیریــت بهتــر و کارآمدتــر چــاره ای جــز 

محدثه قربانی
دانش آموخته کارشناسی  نقشه برداری
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بــه کار گرفتــه می شــوند. نقشــه ها قــدرت نمایــش وضعیــت یــک پدیــده را بــه خوبــی در دل خــود جــای داده انــد و بــا نــگاه و 
ذهــن مخاطــب خــود ارتبــاط دقیقــی برقــرار می نمایــد. حــال هرچــه پردازنــده قوی تــر باشــد، مفهومــی گویاتــر را بــه نمایــش 

درمــی آورد.
 مراحــل به کارگیــری سیســتم اطاعــات جغرافیایــی در تحقــق پــروژه شــهرهای هوشــمند شــامل مراحلــی همچــون ورودی، 
مدیریــت، آنالیــز و خروجــی داده هــا اســت؛ کــه در بخش هــای مختلفــی همچــون جانمایــی دقیــق عــوارض یــک شــهر 
می تــوان از آن بهــره بــرد. بــه عنــوان مثــال بــرای طراحــی یــک شــهر هوشــمند، احــداث یــک شــهر جدیــد و یــا مدیریــت یــک 
شــهر هوشــمند، بــه یــک پایــگاه عظیــم داده مکانــی احتیــاج دارد. از طرفــی ایــن سیســتم، ابــزار مهمــی در مدیریــت داده هــا 
نیــز می باشــد؛ کــه بــا جمــع آوری و یک پارچــه ســازی داده هــای حاصــل از منابــع مختلــف، منجــر بــه اســتخراج اطاعــات 
موردنیــاز و همچنیــن کشــف روابــط موجــود میــان داده هــای مکانــی می شــود. همچنیــن بــا تلفیــق و آنالیــز داده هــای مکانــی، 
بــه تصویرســازی اطاعــات مهــم و کاربــردی می پــردازد؛ درنهایــت امــکان مشــاهده، تحلیــل و تجســم  داده هــای مختلــف را 
از طریــق ارائــه ی نقشــه، مــدل، گــزارش و نمودارهایــی فراهــم می کنــد. ایــن امــر منجــر بــه ایــن می شــود کــه برنامه ریــزان 
شــهری بــه صــورت واقع بینانــه بتواننــد ســناریو های مختلــف طراحــی شــهری را قبــل از اجرایــی شــدن طرح هــا شبیه ســازی 
کننــد. همچنیــن برنامه ریــزان شــهری بــا اســتفاده از ایــن تکنولــوژی، بــه راحتــی می تواننــد تأثیــر ابعــاد و شــکل های 
مختلــف ســاختمان ها بــر محیــط شــهری را، قبــل از تصمیم گیــری نهایــی شبیه ســازی کننــد، کــه ایــن خــود تأثیــر به ســزایی 
ــزان  ــه بررســی نحــوه و می ــدی، ب ــا اســتفاده از GIS ســه بُع ــوان ب ــۀ یــک شــهر ایفــا می کنــد. حتــی می ت در مدیریــت بهین
ســایه اندازی ســاختمان ها بــر محیــط پیرامــون خــود پرداخــت و حتــی وجــود یــک بحــران و پیامدهــای پــس از آن را مــورد 

بررســی دقیــق قــرار داد.
یکــی دیگــر از کاربردهــای GIS در راســتای تحقــق شــهرهای هوشــمند، مکان یابــی دوربین هــای مــدار بســته اســت؛ کــه بــا 
در نظــر گرفتــن معیارهایــی همچــون میــزان ازدحــام جمعیــت، ترافیــک در جاده هــای اصلــی و فرعــی یــک شــهر و یــا کاربــری 
یــک منطقــه محقــق می شــود. در نهایــت دیگــر کاربردهــای ســامانۀ اطاعــات جغرافیایــی ســه بُعــدی شــهری می تــوان بــه 
ــر ویــژه ی عابریــن پیــاده، مدیریــت شــبکه ی آب رســانی و تشــخیص ترکیدگــی لوله هــا، اســتفاده ی بهینــه  جداســازی معاب
از توزیــع نیــروی انســانی، طراحــی شــبکه ارتباطــی، مدیریــت بحــران، کنتــرل کیفیــت آب از دیــدگاه بهداشــت، بــه ویــژه 
یافتــن آســان ترین و ســریع ترین مســیر در مــوارد کمک رســانی اضطــراری توســط پلیــس و نیروهــای امــدادی، پیش بینــی 
مســیر انتشــار آتــش در آتش ســوزی های بــزرگ، ســیل، تعییــن مســیر بهینــه و اقتصــادی بــرای لوله هــای آب، نفــت، گاز، 
و طراحــی مراکــز توزیــع و فــروش بــا توجــه بــه توزیــع و تراکــم جمعیــت، اشــاره نمــود؛ کــه بــا ایجــاد ســناریوهای مختلــف، 

بتــوان در کمتریــن زمــان و هزینــه، بهتریــن تصمیــم را در راســتای تحقــق شــهرهای هوشــمند اخــذ نمــود.

خط مشهور میسون و دیکسون

 حاصل یک پیمایش دقیق نقشه برداری 
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و  تکامــل  بــه  منجــر  می توانــد  علف کش هــا،  بیش ازحــد 
مقــاوم شــدن علف هــای هــرز شــود و بــر رشــد و عملکــرد 
محصــوالت زراعــی تأثیــر بگــذارد. عــاوه بــر ایــن، ایــن روش 
می توانــد عامــل تهدیــدات محیط زیســتی، افزایــش هزینــه 
و هــدر رفــت زمــان باشــد. بــرای غلبــه بــر مشــکات فــوق، 
علف هــای  مدیریــت  از  دقیــق،  کشــاورزی  شــیوه های  در 
ســایت  ایــن  می شــود.  اســتفاده   )SSWM( ســایت  هــرز 
به جــای اســپری کــردن علف کــش در کل زمیــن، بــه کاربــرد 
اشــاره دارد.  از علف کش هــا  اســتفاده  متغیرهــای مکانــی 
ســامت محصــوالت زراعــی یکــی از عوامــل بســیار مهمــی 
اســت کــه بایــد مــورد بررســی قــرار گیــرد؛ بــرای شناســایی 
به موقــع بیماری هــا و جلوگیــری از شــیوع مشــکات، بایــد 
قــرار  نظــارت  تحــت  را  زراعــی  محصــوالت  مــداوم  به طــور 
داد. در روش ســنتی، ایــن کار توســط متخصصــان انســانی 
به طــور مســتقیم صــورت می گرفــت کــه بســیار زمان بــر بــود، 
زیــرا فقــط یــک محصــول، بــه صــورت کامــل بازرســی می شــد 

و از پتانســیل های نظــارت مــداوم جلوگیــری می کــرد.
در کشــاورزی دقیــق، کنتــرل بیماری هــای خــاص در محــل 
صــورت می گیــرد. بیماری هــا بــه علــت ایجــاد تغییراتــی در 
قابــل  محصــوالت  بیوشــیمیایی  و  بیوفیزیکــی  ویژگی هــای 
مبتنــی  داده  پــردازش  فن آوری هــای  هســتند؛  تشــخیص 
بــر پهپادهــا به منظــور شناســایی تغییــرات در زیســت توده 
گیاهی و ســامتی آن ها از اطاعات تصویربرداری اســتفاده 
می کننــد؛ بنابرایــن، بیماری هــا را می تــوان در مراحــل اولیــه 
خــود شناســایی کــرد و کشــاورزان را قــادر بــه دخالــت در 

اســتفاده از پهپادهــا بــرای نظــارت بــر محصــوالت کشــاورزی، 
ــی  ــرای به دســت آوردن داده هــای میدان امکانــات بزرگــی را ب
بــه روش ســاده، ســریع و مقرون به صرفــه در مقایســه بــا 
روش هــای قبلــی ارائــه می دهــد. همچنیــن فــن آوری مبتنی بر 
پهپــاد، به عنــوان آینــده ای بــرای ســنجش ازدور در کشــاورزی 
دقیــق در نظــر گرفتــه می شــود. توانایــی پهپادهــا بــرای پــرواز 
بــا  تصاویــری  آوردن  به دســت  باعــث  پاییــن  ارتفاعــات  در 
ــاال از محصــوالت زراعــی )چنــد ســانتی متر(  وضــوح مکانــی ب
می شــود. ایــن امــر به طــور قابل توجهــی عملکــرد سیســتم های 
ایــن، سیســتم های  بــر  عــاوه  بهبــود می بخشــد.  را  پایــش 
مانیتورینــگ مبتنــی بــر پهپــاد دارای رزولوشــن زمانــی باالیــی 
هســتند کــه می تــوان از آن هــا بــرای درخواســت های متعــدد 
کاربــران اســتفاده کــرد. ایــن امــر قابلیــت اطمینــان در فرآینــد 
کســب تصویــر را افزایــش می دهــد. به عــاوه، اســتفاده از 
پهپادهــا، بســیار ســاده تر و ارزان تــر از هواپیماهــای دارای 
سرنشــین اســت؛ ایــن سیســتم می تواننــد یــک منطقــه بــزرگ 
پوشــش  غیــر مخــرب  بــه روش  کوتاهــی  را در مدت زمــان 

دهنــد کــه بســیار مهــم اســت.
دقیــق،  کشــاورزی  در  پهپــاد  کاربردهــای  محبوب تریــن  از 
هــرز  علف هــای  اســت.  هــرز  علف هــای  از  نقشــه برداری 
گیاهــان نامطلوبــی هســتند کــه در محصــوالت کشــاورزی 
ایجــاد  را  فراوانــی  مشــکات  می تواننــد  و  می کننــد  رشــد 
کننــد. در کشــاورزی معمولــی، متداول تریــن روش مدیریــت 
علف هــای هــرز، پاشــیدن علف کش هــا در کل منطقــه، حتــی 
ــا اســتفاده ی  در مناطــق عــاری از علف هــای هــرز اســت؛ ام

زهرا حبیبی
دانشجو ارشد گرایش فتوگرامتری
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فــوق،  فن آوری هــای  زمــان،  همــان  در  فراهــم می کنــد.  را 
امــکان تهیــه نقشــه های تخصصــی را فراهــم مــی آورد کــه 
نشــانگر مورفولــوژی خــاک اســت، بنابرایــن از برنامه ریــزی 
مؤثرتــر بــرای آبیــاری هــر محصــول به طــور جداگانــه حمایــت 

می کنــد.
و  تولیــد  بــه  موفــق  پهپــاد  فن آوری هــای  امــروز،  بــه  تــا 
به کارگیــری انــواع مختلفــی از برنامه هــای کاربــردی بــرای 
از  اســتفاده  بــرای  برنامه هایــی  ماننــد   - دقیــق  کشــاورزی 
علف کش هــا، تشــخیص بیماری هــای گیاهــی، شناســایی و 
تشــخیص کیفیــت آب و غیــره - شــده اســت؛ بــا اســتفاده 
از ایــن اطاعــات، می تــوان تصمیماتــی بــرای رســیدگی بــه 
مشــکات شناسایی شــده و یــا حتــی بهینه ســازی برداشــت 

بــا بــرآورد محصــول اتخــاذ نمــود. 

جهــت کاهــش زیان هــا ســاخت. در ایــن زمینــه، پهپادهــا 
می تواننــد در دو مرحلــه ی شناســایی و درمــان عفونــت بــرای 

کنتــرل بیماری هــا مورداســتفاده قــرار گیرنــد.
یکــی از کاربردهــای پهپــاد در کشــاورزی دقیــق کــه بــه نــدرت 
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، سم پاشــی محصــول اســت. 
تجهیــزات پاشــش آفت کش هــا کــه در کشــاورزی مرســوم 
مورداســتفاده قرار می گیرند، کپســول های فشــار هوا و فشار 
ایــن ســم پاش های معمولــی می تواننــد  باتــری می باشــند. 
باعــث از بیــن رفتــن بخــش عمــده ای از آفت کش هــا شــوند. 
عــاوه بــر ایــن، اســتفاده از آن هــا بــرای اســپری آفت کــش بــر 
روی تمامــی محصــوالت می توانــد بســیار زمان بــر باشــد کــه 
ــه  ــد منجــر ب ــد بلکــه می توان ــع را محــدود می کن ــا مناب نه تنه

ــعِ آفت کش هــا شــود. اســپری نشــدنِ به موق
امــا در فــن آوری پهپــاد، عملکــرد بــه گونــه ی دیگــری انجــام 
می شــود؛ اســتفاده از سیســتم های دقیــق بــرای اندازه گیــری 
مســافت ، بــه پهپادهــا اجــازه می دهــد تــا مورفولــوژی زمیــن 
را دنبــال کننــد و ارتفــاع آن هــا از ســطح زمیــن ثابــت باشــد؛ 
بنابرایــن، یــک پهپــاد توانایــیِ اســپری کــردن مقــدار مناســبی 
ــن ارتفــاع  ــی دارد و همچنی ــه  صــورت مکان از علف کــش را ب
و مقــدار آن را بســته بــه محــل زراعــی کــه در آن واقــع  شــده 

اســت، تنظیــم می کنــد.
از  منطقــه،  یــک  زراعــی  محصــوالت  آبیــاری  مدیریــت 
کاربردهــای فــن آوری  پهپادهــا در بخــش کشــاورزی دقیــق 
اســت. در حــال حاضــر، ۷۰ درصــد از آب مصرفــی جهــان 
قــرار  مورداســتفاده  کشــاورزی  محصــوالت  آبیــاری  بــرای 
می گیــرد، واقعیتــی کــه اهمیــت روش هــای دقیــق آبیــاری 
را برجســته می کنــد. تکنیک هــای دقیــق آبیــاری می تواننــد 
کارایــی اســتفاده از آب را بهبــود بخشــند، به طوری کــه از 

ایــن منبــع به طــور مؤثــر اســتفاده شــود.
تشــخیص مناطقــی کــه نیازمنــد آبیــاری اســت، می توانــد در 
صرفه جویــی وقــت و منابــع آبــی بــه کشــاورزان کمــک کنــد. 
درعین حــال، چنیــن تکنیک هــای دقیــق کشــاورزی می توانــد 
شــود.  محصــول  کیفیــت  و  بهــره وری  افزایــش  بــه  منجــر 
بــه مناطــق مختلــف  درزمینــه ی کشــاورزی دقیــق، زمیــن 
را  منابــع  ایــن  دقیــق  به طــور  تــا  تقســیم می شــود  آبیــاری 
مدیریــت کننــد. اســتفاده از وســایل نقلیــه ی هوایــی بــدون 
سرنشــینِ مجهز به انواع سنســور مناســب، امکان شناســایی 
بخش هایــی از یــک محصــول کــه بــه آب بیشــتری نیــاز دارنــد 
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یکــی از مخرب تریــن پدیده هــای طبیعــی کــه جــان انســان ها را می گیــرد و خســارات 
مالــی را بــه ارمغــان مــی آورد، زلزلــه اســت؛ ایــن امر موجب گردیده تا بشــر همواره 
بــه دنبــال راهــی بــرای پیش بینــی زلزلــه باشــد. وجــود یــک سیســتم پیش بینــی کارا 
و کارآمــد بــا ایجــاد هشــدارهای اولیــه بــرای کاهــش اثــرات مخــرب زلزله هــا، مفیــد 
خواهــد بــود؛ حاصــل ایــن تاش هــا کشــف پیش نشــانگرهای مختلفــی بــرای زلزلــه 
ــا اســتفاده از تداخــل ســنجی  می باشــد )ماننــد بررســی جابجایــی ســطح زمیــن ب
راداری(، کــه بــر مبنــای فرضیــات علمــی بنــا گردیده انــد. بــا توجــه بــه مزایــای 
ــه پوشــش وســیع، دوره ی به هنگام ســازی  تکنیک هــای ســنجش از دور - از جمل
کوتــاه، قــدرت تفکیــک بــاال و قابلیــت پردازش هــای آنــی - تحقیقــات گســترده ای 
در زمینــه اســتفاده از قابلیت هــای موجــود در ایــن فــن آوری بــه منظــور پیش بینــی 
زلزلــه درحــال انجــام اســت. از آنجایــی کــه در تاریخ 19 اردیبهشــت 1399 زلزله ای 
5.1 ریشــتری محــدوده شهرســتان دماونــد و شــرق تهــران را لرزانــد، ســعی شــد 
تــا در ایــن بخــش یکــی از روش هــای پیش بینــی زلزلــه، کــه بــا بهره گیــری از علــم 

ســنجش از دور می باشــد، ارائــه شــود. 
ــاوری دورســنجی اســت  ــك فن ــا InSAR، ی ــی ی ــه تركیب تداخل ســنجی رادار دهان
 InSAR .كـــه بـــه منظـــور مطالعه حركـــات در ســـطح زمـــین به کار گرفته می شود
برگرفته ازSynthetic Aperture Radar Interferometry  در سال 1992 
ــا  ــاوری، ب ــن فن ــداع شــد. در ای ــا اب ــدرز كالیفرنی ــرزه 7.3 ریشــتری لن ــن ل در زمی
استفاده از تلفیق داده های به دســـت آمـــده از سیســـتم های تصویربرداری رادار، 

میترا فیض خسروی
دانشجو کارشناسی نقشه برداری
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نصــب شــده بــر ســكوهای ماهــواره ای یــا هواپیمایــی، حركــت، ارتفــاع و تغییــرات 
ســطح زمیــن جهــت بررســی و پــردازش، نقشه بـــرداری می شــوند.

 اســاس كار در اندازه گیــری حــركات ســطح زمیــن اســتفاده از تصاویــر تكــراری 
یــك زمــان مشــخص برداشــت  یــك منطقــه در  از  رادار اســت. تصویــری كــه 
می شــود و بــا تصویــر كــه در زمــان دیگــر توســط همــان ســنجنده رادار برداشــت 
می شــود، تلفیــق خواهــد شــد. بــا ایــن فنــاوری می تــوان حــركات و تغییــرات ناشــی از 
پدیده هایــی ماننــد زمین لــرزه، آتشفشــان، یخچال هــا، زمین لغــزش و یــا انفجــارات 
زیرزمینــی را مطالعــه نمــود. بنابرایــن كاربردهــای آن شــامل بررســی و شناســایی 

خطــرات طبیعــی و بشــری و كمّی ســازیِ رابطــه بشــر بــا منابــع طبیعــی اســت.
اولیــن كاربــرد InSAR بــرای مطالعــه حــركات ســطح زمیــن توســط گابریــل و 
همکارانــش )Gabriel( بــود کــه در ســال 1989 انجــام شــد. بعــد از آن در ســال 
1993 ماســونت و همکارانــش )Massonet( ســرعت جریــان رودخانه هــای یخــی 
قطــب جنــوب را بــا اســتفاده از تصاویــر ERS-1، كــه بــا فاصلــه شــش روز برداشــت 
شــده بــود، مطالعــه كردنــد. ایــن اولیــن بــاری بــود كــه ســرعت جریان هــای یخــی 
بــه طــور مســتقیم از فضــا و بــدون اســتفاده از نقــاط كنتــرل زمینــی اندازه گیــری 
می شــد. در ســال 1994 جابجایــی زمین لــرزه لنــدرز را بــا اســتفاده از تصاویــر 

ERS-1، كــه بــا چنــد مــاه اختــاف تهیــه شــده بودنــد، محاســبه كردنــد.
 تکنیــک InSAR مزایــای بســیاری در اندازه گیــری جابه جایــی پوســته زمیــن دارد. 
در مقایســه بــا ایــن روش، تکنیــک DInSAR مزایــای بیشــتری دارد؛ از جملــه 
ایــن مزایــا حساســیت بــاال بــه تغییــرات دینامیکــی، قــدرت تفکیــک مکانــی بــاال و 
پوشــش وســیع می باشــد. بــه عنــوان مثــال چینــگ چانــگ چنــگ و همکارانــش 
در ســال 2013 از تکنیــک DInSAR بــرای تعییــن جابجایــی ناشــی از فرونشســت 

اســتفاده کردنــد.
 سیســتم SAR یــک دســتگاه راداری اســت کــه امــواج مایکروویــو را بــه ســمت 
را  زمیــن  ســطح  از  برگشــتی  ســیگنال  فــاز  و  دامنــه  و  می کنــد  ارســال  هــدف 
اندازه گیــری می کنــد. بــا اســتفاده از چندیــن تصویــر SAR  از تغییــرات دینامیــک 
ــا دقتــی در حــدود ســانتی متر  یــک منطقــه، می تــوان اینترفروگــرام تغییــرات را ب
به دســت آورد. عــاوه بــر ایــن ، بــه کمــک ایــن تکنیــک، می تــوان جابجایی هــای 
ــری، روش اســتفاده از فازهــای  ــه را محاســبه نمــود. اینترفرامت ــم بعــد از زلزل قائ
ســیگنال برگشــتی از زمیــن در دو تصویــر SAR گرفتــه شــده بــا تاخیــر زمانــی یــا 
دارای پاراالکــس از یــک منطقــه، جهــت اســتخراج ارتفــاع و یــا اطاعــات مربــوط 

بــه تغییــرات ســطح زمیــن اســت. 
اکنــون توانایی هــای InSAR در تعییــن جابجایی هــای قبــل، هنــگام و بعــد از 
زلزلــه ثابــت شــده اســت. بــه دلیــل پوشــش وســیع و مقــرون بــه صرفــه بــودن 
نتایــج  تکنیــک مطالعــه شــده اند.  ایــن  بــا  لرزه هــا  از زمیــن  InSAR، بســیاری 
ــن  ــرای بدســت آوردن مــدل گســل ها اســتفاده می شــود، ای حاصــل از InSAR ب
نتایــج می توانــد بــا داده هــای لــرزه نــگاری مقایســه شــده و میــزان تغییــر شــکل های 

ــه را نتیجــه دهــد. ناشــی از زلزل

شــام گاه یکشــنبه، ۲۱ آبان مــاه ۱۳۹۶، 
زمین لــرزه ای بــه بزرگــی ۷.۳ ریشــتر، 
مناطقی وسیع از غرب ایران را لرزاند. 
پــس لرزه هــای ایــن زلزلــه تــا اوایــل 
خردادمــاه ۹۷ ادامــه پیــدا کرد و شــمار 
 آن هــا بــه بیــش از ســه هزار می رســد.

کانــون زمین لــرزه، در ۵ کیلومتــری 
کرمانشــاه  اســتان  توابــع  از  ازگلــه 
 ۱۱ در  زمین لــرزه  ایــن  عمــق  و  بــود 
کیلومتری زمیــن، گزارش شده اســت. 
قصــر  شهر ســتان های  بیــن  ازگلــه 
 شــیرین و ســرپل ذهــاب قــرار دارد.

میان میــل بــا جمعیــت ۱۲۷ نفــر، از 
روســتا های شهرســتان ســرپل ذهــاب 
ایــن حادثــه دچــار  کــه طــی  اســت 
تخریــب بســیار زیــادی شــد؛ تصویــر 
زیر، نقشــه ی ساختمان های تخریب 
شده در روستای میان میل می باشد 
نقشــه برداری  ســازمان  توســط  کــه 
مــاه ۹۸  تاریــخ ۱۰ مهــر  کشــور، در 

منتشــر شــده اســت.
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شــهرها مراکــزی هســتند کــه بشــر به واســطه زندگــی اجتماعــی در آن هــا بــه فعالیت هــای تجــاری، آموزشــی، فرهنگــی، 
صنعتــی و غیــره بپــردازد. تمرکزگرایــی و وجــود امکانــات بیشــتر شــهرها نســبت بــه روســتاها باعــث شــده تــا در چنددهــه 
گذشــته شــاهد مهاجرت های گســترده ای از روســتاها به شــهرها باشــیم. طی دو قرن اخیر در بســیاری از کشــورهای جهان 
تراکــم جمعیــت در مناطــق شــهری به طــور چشــم گیری رو بــه رشــد بــوده اســت کــه به موجــب آن شــهرها شــاهد افزایــش 
ساخت وســاز آپارتمان هــای چندطبقــه و بهره گیــری از فضــای بــاال و زیــر ســطح زمیــن بوده انــد. گســترش برج ســازی و 
توســعه شــبکه های زیــر بنایــی ازجملــه نمونه هــای بــارز اســتفاده از فضــای بــاال و زیرزمینــی شــهرها هســتند. امــروزه مدیــران 
شــهری بــرای اینکــه بتواننــد ایــن ســازه های پیچیــده را مدیریــت کننــد از مدل هــای ســه بعدی شــهری به منظــور برنامه ریــزی 
از سیســتم های  )یــا به اصطــاح کاداســتر( به عنــوان زیرمجموعــه ای  اســتفاده می کننــد. سیســتم های حدنــگاری  شــهر 
اطاعــات مکانــی، نقــش مهمــی در کمــک بــه مدیریــت و تصمیم گیری هــای شــهری ایفــا می کننــد. کاداســتر ســه بعدی 
ــن بعــد ســوم  ــا در نظــر گرفت ــد ســاختمان ها را ب ــت را دارد تــا عوارضــی مانن ــن قابلی برخــاف سیســتم کاداســتر ســنتی ای
)یعنــی ارتفاعــی( مــدل نمایــد و به واســطه آن بتوانــد حــق دسترســی را بــرای مالکیــن اعــم از فــرد یــا ســازمان مشــخص کنــد. 
در مناطــق بــا تراکــم شــهری بــاال، بــه دالیلــی میــل فزاینــده ای بــه ساخت وســاز ســاختمان ها در طبقــات وجــود داشــته 
اســت. ایــن مالکیت هــا در تناقــض جــدی بــا ثبــت کاداســتری هســتند، زیــرا سیســتم کاداســتر فعلــی برمبنــای قطعــات ثبتــی 

دوبعــدی ایجــاد شــده اند.
 یــک سیســتم کاداســتر ســه بعدی بــه یــک سیســتم اطاعــات زمینــی قطعه مبنــا گفتــه می شــود کــه قابلیــت ذخیــره، اخــذ و 
بازیابــی قطعــات ثبتــی را فراهــم کنــد. همچنیــن بــا به کارگیــری تکنیک هــای مجسم ســازی ســه بعدی، نمایــش مالکیت هــا 
و اشــیاء ثبتــی را به صــورت واقعیــت مجــازی ممکــن ســازد. دو روش بــرای ثبــت ســه بعدی امــاک تاکنــون پیشــنهاد شــده 

اســت:
- ثبت اشیای حقوق سه بعدی       - ثبت اشیای فیزیکی سه بعدی
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درروش اول، مالکیــت حقوقــی قطعــه دوبعــدی بــه شــکل ســه بعدی بیــان می شــود؛ بنابرایــن تنهــا حقــوق ذخیــره می شــوند 
ــا شــکل فیزیکــی آن هــا متفــاوت خواهــد بــود؛ زیــرا می تــوان  و اگــر یــک مجسم ســازی از اشــیای حقوقــی داشــته باشــیم ب
حالتــی را فــرض کــرد کــه یــک مالــک حقوقــی در فضــای بــاالی عمــارت خــود داشــته باشــد. بنابرایــن شــکل فیزیکــی، تنهــا 
عمــارت را نشــان می دهــد، حال آنکــه شــیء حقوقــی کامل تــر دربرگیرنــده شــیء فیزیکــی )واقعیــت وجــودی( اســت. در ایــن 

حالــت شــیء حقوقــی ماننــد یــک ســتون کــه مقطــع آن یــک قطعــه ثبتــی )دوبعــدی( اســت، می باشــد.

در روش دوم، اشــیای ســه بعدی بــا توجــه بــه واقعیــت در پایــگاه داده ذخیــره می شــود و پیچیدگــی آن هــا نیــز بیشــتر 
اســت. در مقایســه ای بیــن ایــن دو روش، روش اول بهتــر اســت؛ زیــرا روش دوم مشــکات زیــر را دارد: نیــاز بــه تنظیــم و 
تطبیــق شــدیدتر و کامل تــری در کاداســتر فعلــی دارد؛ تولیــد داده نســبت بــه روش اول مشــکل تر اســت )زیــرا در روش 
اول، مــرز قطعــات ثبتــی، پایــه ای بــرای بیــان اشــیای حقوقــی ســه بعدی هســتند(؛ اشــیای فیزیکــی نســبت بــه اشــیای 

حقوقــی، پیچیدگــی بیشــتری دارنــد؛ و تجزیــه و تحلیل هــای مکانــی روی اشــیای پیچیــده به ســختی انجــام می شــود.

 مناطــق و اماکنــی کــه نیــاز بــه ثبــت ســه بعدی دارد: ســاختمان هایی کــه در داخــل زمیــن و داخــل کوه هــا ساخته شــده اند؛ 
ماننــد روســتای کنــدوان، روســتایی تاریخــی کــه هم اکنــون مورداســتفاده اســت. ســاخت خانه هایــی کــه روی یکدیگــر 
ساخته شــده اند؛ ماننــد روســتاهای پلکانــی؛ معــادن کــه در زیرزمیــن قــرار دارنــد؛ زیــر ســاختمان های شــهری کــه زیــر یــا 

ــد )متــرو و تونــل(؛ آپارتمان هــا؛ و ابنیــه تاریخــی. روی ســطح زمیــن قرارگرفته ان

شــرایطی کــه تقاطــع امــاک، ثبــت ســه بعدی را الــزام می کنــد: تداخــل و هم پوشــانی )Over Lab( امــاک عمومــی و 
خصوصــی؛ تداخــل و هم پوشــانی )Over Lab( امــاک خصوصــی )مثــال: آپارتمان هــا یــا روســتاهای پلکانــی(؛ اســتفاده 
غیرمعمــول از ســاختمان ها چندمنظــوره تفــاوت در ســطوح ثبتــی و واقعــی )در برخــی از ســاختمان ها نقشــه های معمــاری 

بــا آنچــه در حقیقــت وجــود دارد متفــاوت اســت - ایــن بیشــتر در طبقــات همکــف ســاختمان ها رخ می دهــد.(

اســتفاده از سیســتم و فنــاوری لیــدار جهــت اخــذ اطاعــات ســه بعدی کاداســتر:  بــا اســتفاده از فنــاوری لیــدار عــوارض را 
از روی نقاطــی کــه بازتــاب داده انــد شناســایی می کننــد، و ایــن داده را بــا داده هــای موجــود در سیســتم کاداســتر دوبعــدی 
ادغــام می کننــد. از جملــه چالش هــای بــه کار بــردن ایــن روش در ایــران می تــوان بــه وجــود درختــان در بافــت شــهری 
اشــاره کــرد - کــه برداشــت نقــاط در نزدیــک عــوارض ســاختمانی را ســخت می ســازد. تراکــم بــاالی ســاختمان ها در بافــت 

شــهری و هم ســطح بــودن ســقف ســاختمان ها و یکســان 
ــودن ارتفــاع و تعــداد طبقــات امــکان جداســازی مســتقل  ب
داده هــای ســاختمان های مختلــف بــا اســتفاده از داده هــای 
لیــدار را ســخت خواهــد کــرد. بــا اســتفاده از داده هــای لیدار، 
ــا  ــن ترتیــب ب ــی ســاختمان حاصــل می شــود؛ بدی ارتفــاع کل
مواجــه  ســاختمانی  مختلــف  واحد هــای  جداســازی  عــدم 
هســتیم. بــه دلیــل وجــود پیش آمدگــی در طبقــات بــاال و 
عــدم تطابــق پــان طبقــات مختلــف، بــا گســتردگی داده هــای 
ــا داده هــای  ــی  کــه تنه ــود. از آنجای ــم ب ــدار مواجــه خواهی لی
اســتخراجی از لیــدار، عــوارض ســطح زمیــن و بــاالی زمیــن 
زیرســاخت ها  عــوارض  مطالعــه  امــکان  بنابرایــن  اســت، 
خطــای  طرفــی،  از  نــدارد؛  وجــود  زیرزمینــی  ســازه های  و 
ارتفــاع  کــه  ســاختمان هایی  بــرای  ارتفــاع  در  اندازه گیــری 

کمتــری دارنــد وجــود دارد.



کاربرد لیدار 
در سیستم مسیریابی ]18[
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اگــر تاکنــون خودروهــای خــودران در حــال آزمایــش را در خیابــان یــا اینترنــت دیــده باشــید 
حتمــاً متوجــه برجســتگی روی ســقف آن هــا شــده اید. ایــن برآمدگــی بخشــی از ســامانه ی لیــدار 

اســت کــه بــه خــودرو کمــک می کنــد در خیابان هــای شــهر حرکــت کنــد. البتــه همــه خودروهــای 
خــودران ایــن فنــاوری را اســتفاده نمی کننــد. ایــان ماســک، مــرد شــماره یــک تســا، عقیــده دارد 

لیــدار فنــاوری گرانــی بــرای خودروهــا اســت. او می گویــد ایــن فنــاوری را در موشــک های اســپیس ایکــس 
اســتفاده می کنــد و نیــازی بــه وجــود آن هــا در خودروهــا وجــود نــدارد. ماســک ترجیــح داده خودروهــای 

خــودران ایــن شــرکت از دوربیــن بــرای پایــش محیــط اطــراف اســتفاده کننــد. برخــاف سیســتم های ســنتی مبتنــی 
بــر لیــدار، آن چــه در خودروهــای خــودران ماننــد تویوتــا و آئــودی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، ایــن اســت کــه در 

درجــه اول، بــا اســتفاده از دوربیــن و رادار محیــط را می بیننــد و جایــی کــه ایــن دو ابــزار نتوانــد اطاعــات الزم را بــه دســت 
ــا قســمت های ازدســت رفته را بســازند. ــد و از داده هــای آن اســتفاده می کننــد ت آورد ســراغ لیــدار می رون

 اســتفاده از لیــدار در خودروهــای خــودران اولیــن بــار در ســال 2005 و در جریــان یــک مســابقه کــه توســط دارپــا تــدارک 
دیــده شــده بــود، بــه صــدر موضوعــات داغ راه یافــت. در ایــن مســابقه کــه چالــش بــزرگ DARPA نام داشــت، 15 خودروی 

خــودران در صحــرای موهــاوه کالیفرنیــا بــا یکدیگــر بــه رقابــت پرداختنــد. در آن جــا بــود کــه دیــو هــال، مدیرعامــل شــرکت 
ولودیــن، دیــدگاه خــود بــرای اســتفاده از ایــن فنــاوری در خودروهــای خــودران بــه اشــتراک گذاشــت. ایــن مســابقه 

ــرار  ــدار را در خودروهــای خــود مــورد اســتفاده ق ــد لی ــرای ســایر شــرکت ها کــه ســعی کنن ــود ب نقطــه شــروعی ب
دهنــد و حــاال چنــد ســال پــس از آن مســابقه، رقابتــی دیگــر شــکل گرفتــه کــه لیــدار ســاخت شــرکت دلودیــن 

در آن پیشــرو اســت. ویلودیــن نــام مهمــی اســت کــه در ســال های آینــده بــا تجــاری شــدن خودروهــای 
خــودران بیشــتر آن را خواهیــد شــنید. ایــن شــرکت از زمــان آغــاز رقابــت در تولیــد پایشــگرهای لیــدار 

کمتــر خودنمایــی کــرده اســت و بیشــتر بــه خاطــر پایشــگرهای کوچــک و مقرون به صرفــه اش 
شــناخته می شــود. امــا هنــوز قیمــت 4000 دالری پایشــگرهای ایــن شــرکت بیشــتر از آن اســت 

کــه در خــودرو مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. بعضــی اســتارت آپ ها وعــده داده انــد قیمــت 
لیــدار را تــا 250 دالر پاییــن بیاورنــد؛ امــا هنــوز راه طوالنــی تــا روزی کــه بتــوان ایــن 

پایشــگرها را روی هــر خودرویــی نصــب کــرد باقــی مانــده اســت.
آینــده لیــدار چگونــه رقــم می خــورد؟  لیــدار یــک فنــاوری ادامــه دار و درحــال 

رشــد اســت؛ امــا بــرای اســتفاده در خودروهــای خــودران آمــاده نیســت. ایــن 
فنــاوری هنــوز بــه دقــت الزم بــرای آن کــه هدایــت خــودرو را از انســان 

بگیرد نرســیده اســت؛ به عاوه این که قیمت آن هنوز برای اســتفاده 
در همــه خودروهــا بــاال اســت. بــا وجــود فناوری هــای دیگــری کــه 

اطــراف  پایــش محیــط  در  بیشــتر  دقــت  و  پایین تــر  قیمــت 
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دارنــد، شــاید دلیلــی وجــود نداشــته باشــد کــه در آینــده ســازندگان ایــن خودروهــا لیــدار را به عنــوان گزینــه اول مــورد توجــه 
قــرار دهنــد. در ســال های اخیــر، اســتارت آپ هایی بــا امیــد پیــش  بــردن ایــن صنعــت بــا ایــده ی ســامانه ترکیبــی لیــدار بــرای 
خودروهــای خــودران شــکل گرفته انــد. شــرکت  AEYE، حســگری ترکیبــی ســاخته  اســت کــه از ترکیــب لیــدار، دوربیــن 
ویــژه نــور کــم و یــک تراشــه بــرای اجــرای الگوریتم هــای هــوش مصنوعــی اســتفاده می کنــد تــا اطاعــات مــورد نیــاز 
بــرای هدایــت خــودرو را تولیــد کنــد. هرچنــد تردیــدی جــدی در مــورد کارایــی یادگیــری ماشــین بــرای خودروهــای 
رباتیــک وجــود دارد. کوانرجــی QUANERGY نــام اســتارت آپ دیگــری در ســیلیکون ولی اســت کــه در حــال 
طراحــی و ســاخت ســامانه لیــدار ارزان  قیمــت اســت.  البتــه در مــورد قیمــت نهایــی و مقرون به صرفــه 
بــودنِ محصــول نهایــی ایــن شــرکت نیــز شــک و تردیــد جــدی وجــود دارد. همچنیــن، شــرکت ولودیــن 
را داریــم کــه در حــال تــاش بــرای کاهــش قیمــت حســگرها اســت؛ البتــه پایشــگرهای ایــن شــرکت 
نیــز از ضعــف بــرد و رزولوشــن رنــج می برنــد کــه اســتفاده از آن هــا بــرای هدایــت خــودرو در 

ســرعت بــاال را غیــر ممکــن می کنــد.
ــازار ایــن  ــر ب ــد تأثیــر فراوانــی ب ــرای کنــار گذاشــتن لیــدار نیــز می توان تصمیــم تســا ب
فنــاوری بگــذارد. به خصــوص این کــه تســا جــزو اولیــن شــرکت هایی اســت کــه 
خودروهــای خــودران را معرفــی کــرده و ســطوحی از آن را در خودروهــای 
فعلــی اش بــه کار گرفتــه اســت. تســا نشــان داده بــدون اســتفاده از لیــدار 
می توانــد بســیار جلوتــر از رقبایــش )کــه از لیــدار اســتفاده می کننــد( 
پیــش بــرود. بــه نظــر می رســد بــا رونــد فعلــی کاهــش قیمــت و 
افزایــش رزولوشــن دوربین هــا، در آینــده دلیلــی بــرای اســتفاده 
از لیــدار در خودروهــای خــودران باقــی نمانــد. کمپانی هــای 
تولیدکننــده خــودرو در CES 2016  حضــور فعالــی دارنــد. 
کمپانــی فــورد از جملــه خودروســازانی اســت کــه آخریــن 
ایــن  اســت.  آورده  نمایشــگاه  ایــن  بــه  را  خــود  دســتاوردهای 
باعــث  اســت  کــه معتقــد  کــرده  رونمایــی  از سنســوری  کمپانــی 

پیشــتازی خودروهــای بــدون راننــده ی ایــن برنــد در دنیــا می شــود.
در جریــان CES 2016 ، کمپانــی فــورد از ابــزار جدیــدی رونمایــی کــرده کــه 
معتقــد اســت بــه کمــک آن می توانــد پیــروز میــدان نبــرد خودروهــای خــودران 
باشــد. ایــن سنســور ســبک کــه انــدازه ی یــک قوطــی قهــوه اســت،  لیــدار نــام دارد 
و توســط کمپانــی VELODYNE INC توســعه یافتــه اســت. مقــر ایــن شــرکت در 
ــه  ــدازه ای کوچــک اســت کــه ب ــه ان ــن سنســور نســل ســوم ب ــرار دارد. ای ســیلیکون ولی ق
ســادگی می تــوان آن را بــر روی آینــه ی خــودرو ســوار کــرد. مــارک فیلــدز، مدیــر عامــل فــورد 
در جریــان کنفرانــس خبــری ایــن شــرکت در CES 2016  اعــام کــرد ایــن سنســور قدرتمنــد 200 
متــر بــرد دارد. فیلــدز معتقــد اســت کــه ایــن سنســور جدیــد نــه تنهــا بســیار کوچــک و زیباســت، 
بلکــه می توانــد تاثیــر زیــادی در پیشــرفت تکنولــوژی مربــوط بــه خودورهــای بــدون راننــده داشــته باشــد. 
بــه لطــف سنســور لیــدار، می تــوان نقشــه ی ســه بعدی و لحظــه ای از محیــط اطــراف خــودروی خــودران تهیــه 
کــرد و بــه کمــک سیســتم تســت و توســعه ی نرم افــزار قدرتمنــد فــورد، حالت هــای زیــادی از تصمیم گیری  هــای 
مختلــف بــرای رانــدن خــودرو ارائــه کــرد. بــه گفتــه ی فیلــدز، فــورد قصــد دارد در ماه هــای آتــی ســدان های فیــوژن 
ــان ســال جــاری میــادی 30 خــودروی  ــا پای ــی اعــام کــرده ت ــه سنســور لیــدار مجهــز کنــد. ایــن کمپان هیبریــدی را ب
خــودران را در دســت تولیــد دارد و قــرار اســت نــاوگان فعلــی خــود در کالیفرنیــا، آریزونــا و میشــیگان را ســه برابــر کنــد. 
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زمانــی کــه گــوگل در ســال 2008 بــه طــور رســمی اعــام کــرد کــه مشــغول کار بــر روی خــودروی بــدون راننــده اســت، 
تقریبــاً بســیاری از افــراد پــس از شــنیدن ایــن خبــر شــروع بــه فکــر کــردن می کننــد کــه »چگونــه چنیــن چیــزی امــکان پذیــر 
خواهــد بــود؟«. ایــده ی خودرویــی کــه هیــچ گونــه نیــازی بــه انســان بــرای هدایــت نــدارد، بســیار جــذاب بــه نظــر می رســد. 
ایــن خودروهــا هرگــز تصــادف نمی کننــد، دچــار حــواس پرتــی نمی شــوند و بــدون کوچکتریــن خســتگی می تواننــد هــزاران 

کیلومتــر را بپیماینــد و در تمامــی حــاالت مشــغول انجــام محاســبات باشــند تــا ســامت سرنشــینان را حفــظ کننــد.
بــر اســاس آمــاری کــه بــه تازگــی منتشــر شــده، انســان ها در رانندگــی عملکــرد نامناســبی دارنــد. جاشــوا اســکنک ســخنگوی 
مرکــز حمــل و نقــل ENO می گویــد: »بشــر در امــر رانندگــی خیلــی خــوب عمــل نمی کنــد. در ایــاالت متحــده بــه طــور 
میانگیــن ســاالنه 30000 نفــر جــان خــود را در حــوادث رانندگــی از دســت می دهنــد. وقتــی کــه صحبــت از کنتــرل خــودرو 
بــه میــان می آیــد بایــد گفــت کــه کامپیوتــر و ابزارهــای الکترونیکــی بســیار بهتــر از انســان عمــل می کننــد. آن هــا بــه هنــگام 
رانندگــی چیــزی نمی نوشــند، مشــغول ارســال و مطالعــه پیامــک نیســتند و از همــه مهمتــر اینکــه بســیار ســریع تر از مــا 

ــد.« فکــر می کنن
اما مهم ترین سوال در این جا این است که خودروی بدون راننده ی گوگل، چقدر مطمئن و ایمن خواهد بود؟

در پاســخ بایــد گفــت کــه در طــول بیــش از 700000 مایــل مســافت طــی شــده، خــودروی گــوگل دقیقــاً دو بــار تصــادف کــرده 
اســت - کــه جالــب اســت بدانیــد در هیــچ کــدام از ایــن دو تصــادف نیــز خودروهــای گــوگل مقصــر نبوده انــد! امــا نقطــه 
مقابــل و در زمانــی کــه انســان مشــغول هدایــت خــودرو باشــد، نتیجــه چنــدان جالــب نخواهــد بــود. آمــار تلفــات رانندگــی 
در انگلســتان بــه ازای هــر 1.7 میلیــون مایــل مســافت طــی شــده یــک مــورد بــوده و در آمریــکا نیــز بــه ازای هــر 1.13 میلیــون 
مایــل نیــز یــک نفــر جــان خــود را از دســت می دهــد. ایــن در حالــی اســت کــه بــا وجــود اینکــه خودروهــای بــدون راننــده 
گــوگل هــزاران کیلومتــر مســافت را طــی کرده انــد آمــار تصــادف بــه مراتــب کمتــری نســبت بــه خودروهایــی ثبــت کرده انــد 

کــه توســط انســان هدایــت می شــده اســت. 
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چه فناوری هایی در خودروی بدون راننده گوگل استفاده شده است؟

ــن خــودرو بــه منظــور  ــی کــه در ای ــن اســت کــه فناوری های ــوده ای ــده گــوگل مســلم ب ــدون رانن آنچــه در مــورد خــودروی ب
هدایــت آن و حفــظ ســامت و ایمنــی سرنشــینان مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه بــه هیــچ عنــوان جدیــد و بدیــع از نظــر آزمایــش 
شــدن نیســتند؛ چــه از نظــر ســخت افزارهــای مــورد اســتفاده و چــه نرم افــزار و الگوریتم هــای بــکار رفتــه در ایــن خــودرو؛ 
بایــد بدانیــد کــه گــوگل در طراحــی سیســتم هدایــت خــودروی خــود از فناوری هایــی اســتفاده کــرده کــه بســیاری از آن هــا 
ســال ها اســت کــه در حــال کار هســتند و آزمایشــات ایمنــی و امنیتــی را بــا موفقیــت پشــت ســر گذاشــته اند. بنابرایــن جــای 

هیچ گونــه نگرانــی وجــود نــدارد؛ چــرا کــه گــوگل از فناوری هــای تضمیــن شــده در ایــن خــودرو بهــره جســته اســت.

خــودروی گــوگل از مــاژول لیــزر VELODYNE 64 اســتفاده می کنــد. از آنجــا کــه بــه هنــگام رانندگــی بایــد دور و اطــراف 
خــودرو بــه دقــت مــورد بررســی قــرار گیــرد ایــن مــاژول )کــه مجهــز بــه یــک پردازنــده نیــز هســت( بــرای تهیــه نقشــه ی 360 
درجــه بــر روی ســقف خــودرو قــرار می گیــرد. لیــزر تعبیــه شــده در ایــن مــاژول، دائمــاً در حــال چرخــش 360 درجــه اســت؛ 
تــا محیــط اطــراف را بــا دقــت اســکن کنــد. بــرای تشــخیص دقیــق محیــط اطــراف خــودرو، از سیســتم های مختلفــی ماننــد 
لیــدار و یــا رادار اســتفاده می شــود. بــا وجــود این کــه رادار یکــی از بهتریــن ابزارهــا در ایــن زمینــه بــه حســاب می آیــد، امــا 
یکــی از بزرگ تریــن مشــکات آن، عــدم توانایــی در تشــخیص ســرعت اجســامی اســت کــه در حــال نزدیــک و یــا دور شــدن 
از خــودرو هســتند. بــرای پــر کــردن ایــن خــاء، از چهــار سیســتم لیــدار اســتفاده می شــود. نحــوه کارگــذاری ایــن لیدارهــا 
بدیــن شــکل اســت کــه دو سنســور بــرای اســکن جلــوی خــودرو و دو سنســور نیــز بــرای اســکن محیــط پشــت خــودرو مــورد 
اســتفاده قــرار می گیــرد. یکــی از قابلیت هــای سنســورهای لیــدار، امــکان ارســال پیــام اضطــراری بــه پردازنــده بــرای فعــال 
کــردن ترمزهــای خــودرو بــه منظــور جلوگیــری از تصــادف اســت. همچنیــن اگــر خــودرو بــه هــر دلیــل از مســیر اصلــی خــود 

خــارج شــود، بــا اســتفاده از داده هــای ایــن سنســورها ســرعت خــود را کاهــش داده و متوقــف می شــود.
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یکــی از پدیده هایــی کــه در مناطــق خشــک و نیمه خشــک 
جهــان رخ می دهــد، طوفان هــای گردوغبــار می باشــد. طــی 
تعــداد  بــا  گردوغبــار  طوفان هــای  وقــوع  اخیــر  ســال های 
در  زیســت محیطی  بایــای  مخرب تریــن  جملــه  از  بــاال 
گردوغبــار  طوفان هــای  اســت.  بــوده  خاورمیانــه  منطقــه ی 
باعــث بــروز مشــکاتی در فعالیت هــای انســانی، کشــاورزی، 
زیرســاخت های اجتماعی، حمـــل و نقـــل و ســامت و اقتصاد 
جامعــه شــده و همچنیــن حجــم فــراوان ذرات حمــل شــده 
ــه  ــد، کـ ــرار مـی دهـ ــاثیر قـ ــرژی را تحــت تـ ــان ان ــه جــو، بی ب
متعاقــب آن، شــرایط اقلیمــی نواحــی را نیــز تحــت تاثیــر قـــرار 

اســت. داده 

گردوغبــار منجــر بــه التهــاب ریــه، واکنش هــای آلرژیــک، 
بیماری هــای چشــم و مننژیــت می شــود. امــروزه تکنولــوژی 
ســنجش ازدور بــا فراهــم آوردن تصاویــر متعــدد جهانــی و 
بــه  بــا مقیاس هــای زمانــی و مکانــی مختلــف،  منطقــه ای 
عنــوان ابــزاری مناســب بــرای پایــش، اندازه گیــری و برداشــت 
ویژگی های گردوغبار شناخته شده است. منظور از شناسایی 
گردوغبــار بــا به کارگیــری اندازه گیری هــای ماهــواره ای یعنــی 
شناســایی محــدوده ی تحــت پوشــش پیکســل هایی از تصویــر 
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تاثیرات پدیده گردوغبار ناشی از منطقه خاورمیانه
بررســی مطالعــات در مــورد روش هــای آشکارســازی پدیــده گردوغبــار نشــان می دهــد کــه صرفــاً اســتفاده از باندهــای حرارتــی و یــا انعکاســی 
نمی تواند پدیده گردوغبار را با دقت باال آشکارســازی نماید، بنابراین باید مدلی توســعه دهند که از ترکیب باندهای انعکاســی و حرارتی 
بــرای ایــن منظــور بــکار رود، به عبارتــی اســتفاده از ترکیــب طیف هــای انعکاســی و حرارتــی MODIS می توانــد در تشــخیص طوفان هــای 
گردوغبــار در منطقــه مــورد مطالعــه نتایــج بهتــری ارائــه دهــد. بررســی ها نشــان می دهــد کــه منشــا اکثــر طوفان هــا در خــارج از ایران اســت. 
همچنیــن در معــرض قــرار گرفتــن بــه آالینده هــای هــوا، بــه ویــژه هنــگام رخــداد گردوغبــار خاورمیانه، منجر به افزایش بیش از حد بســتری 
شــدن در بیمارســتان اســت. به طــوری کــه در زمــان پدیــده گردوغبــار، مراجعــات بیمــاران ریــوی بــه مراکــز درمانــی بــا رشــد ۷۰ درصــدی 

روبــه رو بــوده اســت. 
مرور مطالعات شبیه ســازی مســیر حرکت ذرات گردوغبار نشــان می دهد که اغلب مســیرها از مناطق شــمالی و مرکزی عراق و ســوریه 
گذشــته و منشــاء طوفان های گردوغبار، مناطق کویری و خشــک شــمال و مرکز عراق و ســوریه هســتند. نتایج بررســی ها نشــان می دهد 
کــه منطقــه مــرزی بیــن ســوریه و شــمال غرب عــراق بــه همــراه شــرق و شمال شــرق عربســتان کانون هــای اصلــی گردوغبــار بــرای منطقــه 
مورد مطالعه هســتند و شــرایط همدیدی همزمان با رخداد گردوغبارهای برخاســته نشــان از نقش بارز سیســتم های ســیکلونی در رخداد 
و انتقــال ایــن پدیــده اســت، چــرا کــه همزمــان بــا رخــداد ایــن پدیــده در دوره گــرم، تقویــت قابــل توجــه سیســتم کــم فشــار عــراق به همــراه 

شــکل گیری تــراف در زاگــرس ســبب شــکل گیری و انتقــال گردوغبــار بــه منطقــه مــورد مطالعــه می شــود.
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کــه در اثــر آلــوده بــودن بــه ذرات گردوغبــار، رفتــار بازتابندگــی، جــذب و پراکنــش آن هــا در طــول موج هــای مختلــف یــک 
ســنجنده تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه اســت و ســبب تغییــر رفتــار آن هــا نســبت بــه زمــان نبــود گردوغبــار می شــود؛ بنابرایــن 
پدیــده ی گردوغبــار، فرآینــد پیچیــده ای اســت کــه تعامــات زمیــن و اتمســفر را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. ســنجش ازدور 
بــا فراهــم آوردن تصاویــر بــا پوشــش وســیع و تکــرار زیــاد، مطالعــات گردوغبــار را بــا ســرعت و دقــت زیــاد و هزینــه ی کــم، 
عملــی نمــوده اســت و در حــال حاضــر مناســب ترین ابــزار بــرای بررســی ایــن پدیــده مــی باشــد. اســتفاده از ایــن نقشــه ها 
ــا مناطــق آســیب پذیر را تشــخیص داده و روش هــای کاهــش خطــر  ــران و سیاســت گذاران کمــک کنــد ت ــه مدی ــد ب می توان

آلودگــی منابــع گــرد و غبــار را تطبیــق دهنــد.

از نمونه کاربردهای سنجش ازدور در پایش گردوغبار می توان به این موارد اشاره کرد:
1- شناسایی گرد وغبار   2- پایش و ردیابی مسیر گرد و غبار 3- شناسایی کانون های ایجاد گرد و غبار

4- برآورد شدت گرد و غبار 5- برآورد تعداد فوق در واحد پیکسل
در کشــور مــا به نظــر می رســد کــه برنامه ریــزی بــرای راه هــای مقابلــه بــه طوفان هــای غبــارزا و کاهــش خســارات ناشــی از 
آن هــا، از طریقــی بایــد در دو محــور صــورت گیــرد؛ یکــی در جهــت کنتــرل طوفان هــای غبــارزا از ســطح مرزهــا و مناطــق 
بیابانــی، و دیگــری اجــرای طرح هــای حفاظتــی )ماننــد اســتقرار پوشــش گیاهــی در مســیر حرکــت گردوغبــار بــرای جلوگیــری 
از افزایــش گردوغبــار( می باشــد. همچنیــن، عواملــی ماننــد تــردد وســایل نقلیــه و چرانــدن دام هــا در مناطــق حســاس نیــز 

باعــث از بیــن رفتــن پوشــش گیاهــی و تشــدید گردوغبــار می شــود.

 MODIS ســنجنده های مختلفــی بــرای تشــخیص هواویزهــا و گــرد و غبــار وجــود دارد کــه برخــی از ایــن ســنجنده ها
SEVIRI ،OMI ،P-POLDER ،MISR ،MERIS، و AVHRR هســتند. نتایــج بررســی ها نشــان داد کــه MODIS بــه 
 SEVIRI دلیــل دارا بــودن قــدرت طیفــی بــاال، ســنجنده ای پــر قــدرت بــرای شناســایی و پایــش گــرد و غبــار اســت. تصاویــر
بــه دلیــل زمیــن ثابــت بــودن ماهــواره، امــکان پایــش مســتمر گــرد و غبــار را بــه مــا می دهــد. ســنجنده OMI  می توانــد در 
هــر دو شــرایط ابــری و بــدون ابــر بــرای تشــخیص هواویزهــا بــه کار بــرده شــود. P-POLDER بــرای تشــخیص ذرات ریــز 
ــز دارای اندازه گیری هــای  ــار مناســب اســت. MERIS نی ــان گــرد و غب ــگام طوف ــرای تشــخیص زود هن ــز و MISR  ب هواوی
جهانــی و AVHRR دارای پوشــش جهانــی روزانــه و قــدرت تفکیــک مکانــی بــاال اســت. در نهایــت می تــوان اشــاره کــرد کــه 
هــر کــدام از ســنجنده ها قابلیت هــای متفاوتــی در تشــخیص گــرد و غبــار و هواویزهــا دارنــد کــه بســته بــه هــدف مطالعــه 

می تــوان از داده هــای مربــوط بــه یــک ســنجنده یــا ترکیبــی از آن هــا اســتفاده نمــود.

عه
طال

 م
رد

مو
ه 

طق
من

ت 
عی

وق
 م

شه
نق



GIS و صنعت گردشگری ]20[

ک
اتی

وم
 ژئ

یه
شر

ن

38

امــروزه همــه کشــورها اعــم از توســعه یافتــه و در حــال توســعه، پذیرفته انــد کــه هــر توســعه ای تنهــا بــا برنامه ریــزی 
امکان پذیــر اســت. ایــن موضــوع به خصــوص در ارتبــاط بــا توســعه صنعــت گردشــگری از اهمیــت بیشــتری برخــوردار 
اســت. توســعه ایــن صنعــت بــه دلیــل اهمیــت و تاثیــرات بالقــوه مثبــت و منفــی اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی 
و محیط زیســتی کــه می توانــد داشــته باشــد، بــدون برنامه ریــزی امکان پذیــر نیســت و دســت یافتنی نخواهــد بــود. یکــی از 
راه هــای مدیریــت ایــن صنعــت اســتفاده از قابلیت هــای ســامانه اطاعــات جغرافیایــی )GIS( اســت؛ کــه بــا روی هم گــذاری 
نقشــه های مختلــف و پــردازش هم زمــان اطاعــات مکانــی، آمــار، ارقــام و تلفیــق نقشــه های مختلــف، نقشــه هایی بــا 

ــوان اکولوژیــک ســرزمین ها می شــود. ــی ت ــد کــرده و باعــث ارزیاب ــد تولی اطاعــات جدی
ــودن اطاعــات اســت.  ــی، دوبعــدی ب ــن ویژگــی اطاعــات گردشــگری در محیــط ســامانه های اطاعــات جغرافیای  مهم تری
بدیــن معنــی کــه اطاعــات جمــع آوری و ذخیــره شــده در پایــگاه الزامــاً دارای بعــد مکانــی و بعــد توصیفــی هســتند. بعــد 
مکانــی ایــن اطاعــات همــان نقشــه های موضوعــی اســت کــه نشــان دهنده موقعیــت جاذبه هــا و تســهیات گردشــگری 
می باشــد و بعــد توصیفــی آن نیــز بیانگــر انــواع اطاعــات جدولــی مربــوط بــه موضوعــات گردشــگری اســت کــه مزیــت 

از آغــاز پیدایــش بشــر، انســان ها بــا انگیــزه دســت یابی بــه منابــع اولیــه ماننــد آب، غــذا، امنیــت و یــا دســتیابی بــه منابــع 
تجــاری خــود دســت بــه ســفر زده انــد و بــه مــرور بــا کاهــش ایــن نیازهــا، ایــده ســفر بــرای لــذت و اکتشــاف ایجــاد شــد. در 
نتیجــه تعریفــی کــه بــرای اصطــاح گردشــگری بــه کار مــی رود بــه ایــن شــکل اســت: “مجموعــه  فعالیت هــای فــرد یــا افــرادی 
کــه بــه مکانــی غیــر از مــکان عــادی زندگــی خــود رفتــه و حداقــل یــک شــب و حداکثــر یــک ســال در آنجــا اقامــت می کننــد، 
هــدف آنــان از ایــن تغییــر مــکان گذرانــدن اوقــات فراغــت اســت“. گردشــگری پدیــده مهـــم قـــرن بیســـتم بــه حســاب می آیــد 
کــه در یــک تعریــف کلــی، در برگیرنــده جریانــی از ســرمایه، انســان، فرهنــگ و کنــش متقابــل میــان آن هــا اســت. اهمیــت 
گردشــگری در عصر حاضر بیش از همه وابســته به چرخه اقتصادی آن اســت و قابلیـــت بـــاالیی در زمینه پویایی اقتصاد 

محلــی و بین المللــی دارد.

شهریار شاکری
دانش آموخته کارشناسی نقشه برداری
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ســامانه های مختلــف اطاعــات جغرافیایــی در پــردازش یکپارچــه ایــن اطاعــات را تشــکیل می دهــد. دالیــل زیــادی بــر 
ضــرورت مدیریــت ســامانه های اطاعاتــی وجــود دارد. دالیلــی همچــون نیــاز مســافران بــه اطاعــات ســازماندهی شــده ، بــه 
طــوری کــه دسترســی بــه آن هــا آســان باشــد و امــکان تصمیم گیــری بــر اســاس آن صــورت گیــرد؛ و یــا بــرای ایجــاد تصویــری 
روشــن از جامعــه مقصــد کــه بتــوان بــا اســتفاده از آن برنامــه ای منســجم بــرای ســفر طرح ریــزی کــرد. همچنیــن عــاوه  بــر 
گردشــگران، برنامه ریــزان ایــن صنعــت نیــز بــرای توســعه فعالیت هــای گردشــگری نیازمنــد اطاعــات ویــژه ای هســتند کــه 
بــر پایــه آن بتواننــد جریانــات، مکان هــای گردشــگری بالفعــل و بالقــوه، زیرســاخت های گردشــگری موجــود و مــورد نیــاز، 
آثــار اجتماعــی، اقتصــادی، گردشــگری و عواملــی از ایــن قبیــل را تحلیــل کننــد تــا بدیــن ترتیــب، بــا ارائــه طرح هــای جامــع، 
شــرایط توســعه آتــی فعالیت هــای گردشــگری را مشــخص نماینــد. از ایــن رو ســامانه اطاعــات جغرافیایــی مجموعــه کاملــی 
از اطاعــات مــورد نیــاز برنامه ریــزان و کاربــران )یــا همــان گردشــگران( اســت کــه از طریــق فناوری هــای ســنتی و مــدرن در 

اختیــار آنــان قــرار می گیــرد.
از جملــه موضوعــات مهــم بــرای برنامه ریــزی مناطــق گردشــگری، شناســایی مناطقــی اســت کــه بــه صــورت بالقــوه شــروط 
الزم بــرای ایجــاد یــک مــکان گردشــگری را داشــته، ولــی بــه لحــاظ وجــود برخــی مخاطــرات محیطــی )همچــون ســیل و زلزلــه( 
محدودیت هایــی دارنــد. بــرای شناســایی نواحــی مخاطره آمیــز الزم اســت حریمــی را پیرامــون آنهــا ترســیم کــرد، بــه همیــن 
منظــور از توابــع تعییــن حریــم اســتفاده می شــود. همچنیــن حمــل و نقــل گردشــگران بیــن محــل اقامــت آنــان و مکان هــای 
توریســتی، بیــن نواحــی شــهری و جاذبه هــای مختلــف و دیگــر جابه جایی هــا، بــه برنامه ریــزی خــاص نیــاز دارد، می تــوان بــا 
اســتفاده از GIS مســیر تورهــا را بــر اســاس فاصلــه و وضعیــت راه هــا، جاده هــا و پل هــا از لحــاظ ترافیــک تعییــن نمــود. ارائــه 
مشــخصات کلــی از آب و هــوای مقصــد و تغییــرات روزانــه، ماهانــه و فصلــی، دمــا، رطوبــت و بارندگــی و ســایر عوامــل آب 
و هوایــی بــرای مقصــد گردشــگری از اطاعــات مهمــی محســوب می شــود، تــا متقاضــی بتوانــد متناســب بــا آن، برنامه ریــزی 

خــود را از نظــر زمــان حرکــت، نــوع پوشــش مــورد نیــاز و ســایر تجهیــزات انجــام دهــد. 
مــواردی دیگــری نیــز ماننــد تهیــه نقشــه های الگــوی جــرم و جنایــت بــرای اســتقرار هوشــمندانه مأمــوران و نظــارت مؤثــر بــر 
برنامه هــای کنتــرل گشــت های محلــی، شناســایی پهنه هــای برف نشــین در کوهســتان ها، تحلیــل مــدت مانــدگاری بــرف بــه 
منظــور امکان ســنجی احــداث پیســت های اســکی و ... را می تــوان ازجملــه تحلیل هــای انجــام شــده در ایــن راســتا دانســت. 
نتیجــه کلیــدی ایــن بحث هــا، نیــاز گردشــگری بــه مدیریــت پایــدار اســت؛ تــا عامــل پیشــرفت روزافــزون ایــن صنعــت بــرای 

جوامــع مختلــف باشــد.



قطــع، پاســخ صــد در صــد قابــل اعتمــادی نیســتند، بنابرایــن 
نیــاز بــه روش هایــی اســت کــه توانایــی تعییــن مقادیــری 

قطعــی را داشــته باشــد. 
پیش بینــی آینــده ی GIS بــه دالیــل مختلفــی چــون دســتیابی 
بــه حوزه هــای جدیــد علــوم جغرافیایــی،  آگاهــی از توســعه 
علــم مکانــی - فضایــی و ... مهــم و قابــل تامــل اســت. ایــن 
موضــوع در حوضــه ی داده هــای مکانــی، ســخت افزارهــا، 
نــرم افزارهــا، اطاعــات توصیفــی، تخصص هــای جدیــد و 
کســب وکارهای مرتبــط بــا GIS قابــل بررســی اســت. جهــش 
بــرای  را  جدیــدی  راه هــای  داده محــور،  فناوری هــای  در 
متخصصــان بــه منظــور موفقیــت در زمینه هــای مختلــف 
می گشــاید کــه بــرای اســتفاده بهتــر از ایــن امکانــات، بایــد 

تســلط کاملــی بــر جدیدتریــن ابزارهــا داشــت.

]22[ GIS نگاهی بر آینده ی
GIS هماننــد هــر نــوع سیســتم دیگــر، در کنــار نقــاط قــوت 
فــراوان، ضعف هایــی نیــز دارد. مهم تریــن قابلیــت کاربــردی 
GIS افــزودن اطاعــات بــه داده هــای زمینــی اســت، کــه ایــن 
امــر اســتفاده ی همزمــان از داده و اطاعــات مکانــی را مهیــا 
می ســازد. حــال آنکــه چنیــن اطاعاتــی کــه منجــر بــه معنــادار 
و  کارشناســان  توســط  می شــود،  زمینــی  داده هــای  شــدن 
عوامــل انســانی جمــع آوری شــده و وارد سیســتم می شــود، 
درحالــی کــه از یــک سیســتم بهینــه انتظــار مــی رود تــا دخالت 
اپراتورهــای انســانی را بــه حداقــل رســاند. از دیگــر کاربردهای 
GIS امــکان تحلیــل داده هــای مکانــی اســت؛ کــه از طریــق آن 
می تــوان رونــد تغییــرات عــوارض زمینــی را در طوالنــی مــدت 
پایــش نمــود. باتوجــه بــه اینکــه روش هــای تحلیلــی، بــه طــور 
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ماهواره های مکعبی ]21[
ماهواره هــای مکعبــی یــا CubeSat کــه اخیــرا مــورد توجــه 
قــرار  دانشــگاه ها  و  موسســات  محققیــن،  از  بســیاری 
گرفته اســت، از ســال 1998 در حــال پرتــاب بــوده و بــه 
یــک  ایــن ماهواره هــا  اســت.  Nano-Satellite معــروف 
مکعب با وزن 1.33 کیلوگرم و ابعاد 10*10*10 ســانتی متر 
می باشــد. جنــس ایــن ماهواره هــا یــک آلیــاژ مخصــوص 
از آلومینیــوم اســت کــه در برابــر تغییــرات دمایــی شــدید 

موجــود در فضــا بســیار مقــاوم اســت.
قســمت کنتــرل توجیــه در ماهواره هــای مکعبــی شــامل 
چرخ هــای واکنش گــر، تکانــه مغناطیســی، سنســورهای 
خورشــیدیاب، سنســورهای زمین یاب، سنســورهای تنظیم 

ســرعت دورانــی و گیرنده هــای GPS و ... می باشــد.
انــرژی مــورد نیــاز بــرای تمامــی فرآیندهــای مربــوط بــه ایــن 
ماهواره ها از صفحات کوچک خورشــیدی که نور خورشــید 
را بــه نیــروی الکتریکــی تبدیــل می کننــد، به دســت می آیــد. 
ایــن نیــرو در باتری هــای لیتیومــی مخصــوص کــه در داخــل 
ماهواره هــای مکعبــی تعبیــه شــده اســت، ذخیــره می شــود.

بــرای برقــراری ارتبــاط بــا ایســتگاه ها زمینــی از آنتن هــای 
مخصوصــی اســتفاده شــده کــه ارتبــاط را از طریــق امــواج 
 X و VHF، UHF، L، S، C الکترومغناطیــس در باندهــای
برقــرار می ســازند. قیمــت ماهواره هــای مکعبــی بــه نســبت 
ماهواره هــای سیســتم های تعییــن موقعیــت بســیار پایین تر 
ــا 100  ــا مبلغــی در بیــن 50 ت ــه طــور متوســط ب می باشــد. ب
هــزار دالر می تــوان یکــی از ایــن ماهواره هــا را پرتــاب نمــود.



دانشمندی که در موقعیت یابی تحول آفرید
دکتر جواد اشجعی متولد سال 1327 و از فارغ التحصیان سال های دور دانشگاه 
ــده ی ده هــا اختــراع ثبت شــده و مقــاالت علمــی متعــدد  تهــران می باشــد، وی دارن
در زمینــه تعییــن موقعیــت، ناوبــری و زمــان )PNT( می باشــد. دکتــر اشــجعی بــه 
ســبب ادغام موفقیت آمیز سیســتم تعیین موقعیت روســیه به نام GLONASS با 
سیستم تعین موقعیت GPS آمریکا، مدال افتخار از فدراسیون فضانوردان روسیه 
ــا، هرکجــا کــه  ــا فضــا و دری ــزه گرفــت. محصــوالت Javad اکنــون از زمیــن ت را جای
دقیق تریــن GPS هــا مورداحتیــاج باشــد، بــه کار مــی رود و از ماشــین های فرمــول یک 
تا ایســتگاه های فضایی، همه از مشــتریان دائمی این محصوالت هســتند. قســمت 
مهندســی و طراحــی شــرکت JAVAD در مســکو و ایــروان بــوده و قســمت تولیــد در 
آمریکاســت. دکتر جواد اشــجعی از برجســته ترین دانشــمندان ایران در قرن اخیر، 

در تاریــخ 10 خــرداد 1399 در مســکو براثــر ابتــا بــه ویــروس کرونــا درگذشــت.

  James Webb چگونه تلســکوپ فضاییِ به تازگی پرتاب شــده ی    
را دنبــال کنیم؟  ]23[

 – www.jwst.nasa.gov بــا مراجعــه بــه ســایت ســازمان فضایــی  - بــه آدرس
می تــوان اطاعاتــی را در رابطــه بــا ایــن تلســکوپ فضایــی کســب کــرد. اطاعــات 
گرافیکــی مبتنــی بــر دیتــا در ایــن ســایت، وضعیــت Webb را در مــدت ســفر بــه 

مقصــد مــدار L2  نشــان می دهــد.
شــما مــی توانیــد موضع گیری هــای گذشــته و در پیــش رو را، در راه ســفر بــه 
مــدار L2، جســتجو کنیــد. فاصلــه ی نمایــش داده شــده، فاصلــه ی تقریبــی طــی 
شــده اســت - کــه altitude فــرض می شــود. ماهــواره در زمــان اتصــال، در پیــک 
ســرعت قــرار دارد؛ تــا دســتگاه های نصبــی را بــه ســمت بــاال فشــار دهــد. پــس 
ــراس  ــر روی خــط ال ــدا کــرده  و ب ــه شــدت کاهــش پی از جــدا شــدن، ســرعتش ب

ــی زمیــن )gravity ridge( ســر خواهــد خــورد. جاذب
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خودتــان را معرفــی کنیــد )متولــد چــه ســالی و چــه 
شــهری هســتید؟ مدرک تحصیلی شما چیست؟ 
تعریف کنید چطور این رشته را انتخاب کردید(.

بــرای کســانی کــه می خواهنــد تــازه وارد رشــته 
مهندســی نقشــه برداری شــوند چــه صحبتــی 

ــد؟    داری

گفت وگو با اهالی نقشه برداری
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مبینا رضاعلیزاده
دانش آموخته کارشناسی نقشه برداری

شــهر  در   ۱۳۷۵ ســال  متولّــد  غامــی،  کیمیــا  مــن  ســام 
کــرج و دانشــجو ورودی ســال ۱۳۹۴ رشــته نقشــه برداری 
 مقطــع کارشناســی دانشــگاه صنعتــی نوشــیروانی هســتم.

در دوره دبیرســتان عاقه زیادی به رشــته مهندســی شــیمی 
داشــتم و ایــن تمایــل در ســال پیش دانشــگاهی بــه رشــته 
علــت  بــه   انتخــاب رشــته،  زمــان  کــرد. در  تغییــر  عمــران 
مخالفــت خانــواده، الویت بنــدی رشــته های انتخابــی بنــده 
روزانــه  شــیمی  مهندســی  رشــته  در  مــن  و  شــد  جابه جــا 
پــس  شــدم.  تحصیــل  بــه  مشــغول  نوشــیروانی  دانشــگاه 
از دو تــرم تحصیــل در ایــن رشــته و گذرانــدن یــک ســال 
تحصیلــی در دانشــگاه نوشــیروانی، تغییــر رشــته دادم و 
ــه بعــد ســرکاس های رشــته ی عمران-نقشــه برداری  از آن ب

نشســتم.

مهندس کیمیا غامی

ژئوماتیــک علــم ریاضیــات زمیــن اســت و گســتره عظیمــی از 
دانش هــای مهندســی و ترســیماتی )کــه هــر کــدام می توانــد 
بــرای ارائــه تصویــری بهتــر از جهــان فیزیکــی اســتفاده شــود( 
از جملــه  مــن، نقشــه برداری  نظــر  از  را شــامل می شــود. 
گرایش هــای مهندســی اســت کــه بیشــتر مربــوط بــه علــوم 
افــراد در  و  آن می شــود،  بــه  مربــوط  نقشــه  های  و  زمیــن 
بــه طبیعــت،  بــه هندســه و علــوم مرتبــط  صــورت عاقــه 
داشــته  رشــته  ایــن  بــازارکار  در  خوبــی  جایــگاه  می تواننــد 

باشــند.



نقشــه برداری  حيطه هــاى  از  یــک  کــدام  در 
مشــغول فعالیــت هســتید؟ درباره نــوع فعاليت 

ــد. ــح دهي خــود كمــى توضي

بــه عنــوان یــک بانــوی نقشــه بردار در طی ســال ها 
فعالیــت حرفــه ای بــا چــه چالش هایــی روبــه رو 
شــدید؟ چگونــه از ایــن چالش هــا عبــور کردیــد؟

تحصیــات تکمیلــی شــما چــه میــزان بــر جایــگاه 
ــا تحصیــل  ــازارکار تاثیرگــذار بــود؟ آی شــما در ب
در مقطــع ارشــد و دکتــرا را پیشــنهاد می کنیــد؟

چنــد نمونــه از مزایــا و معایــب نقشــه برداری 
ــد. ــام ببری ــوان یــک شــغل را ن ــه عن ب

بنــده پــس از فارغ التحصیلــی از دانشــگاه، بــه مــدت یــک ســال 
و نیــم در دفتــر فنــی مهندســی مشــغول بــه کار بــودم کــه چنــد 
مــاه ابتدایــی بــه صــورت کارآمــوزی طــی شــد. از بهمــن ماه ســال 
۱۳۹۹ بــه صــورت پیمانــکاری بــا بنیاد مســکن اســتان مازنــدران، 
بــه عنــوان مشــاور نقشــه برداری طــرح هــادی روســتاها شــروع 
بــه فعالیــت کــردم. در حــال حاضــر عاوه بــر همــکاری بــا بنیــاد 
مســکن، بــا پــروژه کاداســتر دســتگاه های اجرائــی مازنــدران نیــز 

همــکاری می نمایــم.

همان طــور کــه در قبــل گفتــم، بــه علــت وجــود شــناخت 
از  زیــادی  تعــداد  نقشــه برداری،  رشــته  بــه  نســبت  کــم 
دانشــجویان از جمله خودم این رشــته را به عنوان رشــته ای 
مشــابه عمــران انتخــاب کــرده؛ در صورتــی کــه می بایســت 
اطاعــات و تحقیــق کافــی نســبت بــه رشــته نقشــه برداری 
انجــام شــود و بعــد بــه ســمت ایــن رشــته آمــد. زیــرا ایــن 
رشــته تفاوتــی اساســی بــا رشــته  عمــران دارد و دانشــجو بایــد 
بدانــد کــه کار در ایــن رشــته بــه صــورت عملیاتــی اســت و 
 ایــن مــوارد را بــا تــوان و ویژگی هــای شــخصی خــود بســنجد.

یکــی از مهم تریــن راه هــای موفقیــت در رشــته نقشــه برداری، 
بــه روز نگــه داشــتن علــم و اطاعــات اســت تــا بتــوان در 
بــازارکار حرفــی بــرای گفتــن داشــت. همچنیــن داشــتن اخاق 
مهندســی و شــرافت مندانه کار کردن از دیگر موارد رســیدن 
بــه موفقیــت اســت؛ بــه ایــن شــکل کــه در محیــط کار، یــک 
مهنــدس بایــد از هــر چیــزی کــه در تــوان دارد نســبت بــه 

دیگــران دریــغ نکنــد.

رشــته های  چالش تریــن  پــر  از  یکــی  نقشــه برداری  رشــته 
مهندسی است. از آن جایی که نقشه برداری یکی از بازوهای 
اصلــی هــر پــروژه عمرانــی به حســاب می آید، دانشــجو رشــته 
نقشــه برداری می بایســت در دوران تحصیل با یک ســری از 
مســائل مربوطــه، آشــنا شــود. از جملــه ایــن مســائل از نظــر 
 مــن می شــود بــه مــواردی کــه در ادامــه می گویــم، اشــاره کرد:

• بــا توجــه بــه بینــش اجتماعــی کــه از گذشــته تا بــه امروز در 
خصــوص این گونــه رشــته های فنــی وجود داشــته، کارشــناس 
مرد نسبت به کارشناس زن ارجحیت داده می شود که این 
 دیدگاه برای یک زن مهندس نقشه بردار، آزاردهنده است.

• بــه علــت عــدم وجــود منابــع کافــی بــرای آشــنایی عمــوم 
جامعــه بــا رشــته مهندســی نقشــه برداری، باعــث شــده ایــن 
 رشــته بــا دیگــر رشــته های مهندســی اشــتباه گرفتــه شــود.

• در هــر شــغل میــزان درآمــد، بــه میــزان تــاش شــخص 
بســتگی دارد. امــا می تــوان گفــت نقشــه برداری در کنــار 
ســختی ها و چالش هــای خــود از حقــوق و درآمــد باالیــی 
برخــوردار اســت. نقشــه برداران در دســته های مختلــف و 
بســته بــه تخصــص خــود، درآمدهــای مختلفــی دارنــد کــه 
موضــوع  ایــن  در  مهمــی  بســیار  معیــار  ســابقه  مســلما، 
می باشــد! البتــه نقشــه بردارانی هســتند کــه بــا وجــود ســابقه 
کاری کــم حقــوق باالیــی دریافــت می کننــد کــه ایــن مســئله 

نیــز بــه میــزان تخصــص آن هــا بســتگی دارد.

آکادمیــک،  دانــش  بــدون  نقشــه برداری  رشــته  بــه  ورود 
پیشــرفت  امــکان  کلــی  طــور  بــه  و  نــدارد  باالیــی  ظرفیــت 
در ایــن رشــته بــدون دانــش آکادمیــک غیرممکــن اســت. 
امــا بــه ایــن معنــی نیســت کــه بــا بســنده کــردن بــه دانــش 
آکادمیــک بتــوان مســیر موفقیــت را طــی نمــود؛ زیــرا بایــد 
فعالیت هــای عملــی و اجرایــی متعــددی انجــام داد، تــا بــا 
کســب تجربــه کافــی و شــناخت کامــل نســبت بــه مشــکات 
 و ســختی های کار، بتــوان شــخصیت توان منــدی پیــدا کــرد.

مــن بــا توجــه بــه عاقــه شــخصی خــود بــه ادامــه تحصیــل، 
تصمیــم گرفتــم پــس از ســپری کــردن دوره کارشناســی رشــته 
نقشــه برداری، وارد بــازارکار بشــوم تــا بــا محیــط کاری در این 
رشــته آشــنایی بیشــتری پیــدا کنــم و پــس از شــناخت کاربــرد 
ــا یــک دیــد بهتــر بــه مقاطــع باالتــر  گرایش هــای مختلــف، ب
بدهــم. همچنیــن  تحصیــل  ادامــه  و  شــده  وارد  تحصیلــی 
معتقــدم کــه قطعــا اگــر صنعــت را بــه بحث هــای آکادمیــک 

ــر باشــیم. نزدیــک کنیــم، می توانیــم مهندســی موفق ت
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یکــی از ابزارهــای مهــم در پزشــکی، اســتفاده از تصاویــر در حوزه هــای مختلــف ایــن علــم 
اســت، کــه نیــاز بــه دقــت زیــادی بــرای پــردازش دارد. می تــوان ایــن نیــاز را بــا اســتفاده از 

تکنیک هــای دقیــق اندازه گیــری فتوگرامتــری برطــرف کــرد؛ تکنیک هایــی کــه شــامل الگوریتم هــای 
قــوی بــر پایــه اســتفاده از تطبیــق تصاویــر و ســرعت فوق العــاده زیــاد پردازشــی اســت. همچنیــن یــک 

روش بســیار ســریع، راحــت، غیــر تماســی و ایمــن بــرای ضبــط یــک شــیء در یــک نقطــه خــاص و در زمــان 
معیــن می باشــد. بــا اســتفاده از ایــن روش می تــوان از صدمــه زدن و یــا آلــوده کــردن بیمــار در حیــن معاینــه 

جلوگیــری کــرد. نتیجــه ی اســتفاده از ایــن تکنیک هــا، افزایــش قابلیــت اطمینــان بــه محاســبات و پیکربنــدی 
ــر ایــن روش می شــود.   ــه پیاده ســازی ارزان ت ــر اســت کــه منجــر ب ســاده تر تصاوی

ــر پایــه ی عکس هــای آنالــوگ، ناکارآمدی هایــی در مشــاهده و  ــه روش فتوگرامتــری ب ــرداری ب در گذشــته و در تصویرب
اندازه گیــری عکس هــا توســط ناظــر و دســتگاه ترســیم گر ســه بعدی وجــود داشــت، کــه بــر دو عامــل دقــت و هزینــه تاثیــر 
به ســزایی می گذاشــت. بــرای کاهــش ایــن اثــرات بایــد مراحــل کار بــه صــورت شــفاف بــرای اپراتورهــای قابــل اعتمــاد، ســریع 
و دقیــق و همچنیــن بــرای پزشــکان و جراحــان تشــریح می شــد تــا بــا ارائــه پارامترهــای الزم، بتواننــد امــکان تشــخیص 

مناســب و تصمیم گیــری در مــورد درمــان را بهبــود ببخشــند. بــا ظهــور فتوگرامتــری دیجیتــال ایــن مشــکل تــا حــد زیــادی 
برطــرف شــد بــا اینکــه حساســیت هایی در کالیبراســیون دقیــق دوربیــن و پــردازش تصاویــر وجــود داشــت.

از نمونه هــای عملــی اســتفاده از فتوگرامتــری در پزشــکی می تــوان بــه پایــش شــکل صــورت انســان در طــی یــک 
دوره زمانــی طوالنــی مــدت و کوتــاه مــدت )ماننــد قبــل و بعــد از جراحی هــای زیبایــی(، تشــخیص وقــوع 

ســاییدگی و فرســایش در دندان هــا و بررســی تغییــرات زخم هــا و بیماری هــای پوســتی اشــاره کــرد.
اندازه گیــری ســطح پوســت چالش هــای مختلفــی در بخــش عکس بــرداری دارد، کــه ازجملــه ی آن 

می تــوان بــه پویــا بــودن جســم و یــا تعــرق ســطح پوســت اشــاره کــرد. چالش هایــی کــه منجــر بــه 
روشــنایی بیــش از حــد و یــا تــار شــدن تصاویــر می شــود. یکــی از راه حل هــای برطــرف کــردن 

ایــن مشــکات اســتفاده از فن آوری هــای مختلــف بــرای تولیــد الگــوی نــور ســاختاریافته 
می باشــد؛ از جملــه ایــن فناوری هــا می تــوان بــه فنــاوری قطره چــکان لیــزری، پروژکتــور 

اســاید و پروژکتور هــای ویدئویــی اشــاره کــرد. ایــن روش زمانــی مــورد اســتفاده 
قــرار می گیــرد کــه شــیء مــورد هــدف بافــت غنــی نداشــته باشــد. در اســتفاده 

از پروژکتورهــا، انــدازه جســم توســط قــدرت روشــنایی و نــور محیــط محــدود 
بــرای ویژگی هــای دوربیــن  برنامه ریــزی  عــاوه  بــر  بنابرایــن  می شــود. 

)ماننــد عمــق میــدان و میــدان دیــد( بایــد بــرای عملکــرد پروژکتورهــا 
از  برخــی  بایــد  روش  ایــن  همچنیــن  شــود.  برنامه ریــزی  نیــز 

ویژگی هــا، ماننــد تغییــر نــدادن ابعــاد شــیء بــه اندازه هــای 
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بسیار کوچک، قابلیت تشخیص آسان و محلی سازی دقیق ویژگی های تصاویر را مهیا کند.  
پــس از ایجــاد شــرایط نــوری مناســب و اخــذ تصاویــر مــورد نیــاز بــه مرحلــه تطبیــق نقــاط در تصاویــر می رســیم؛ کــه بــه 
ــوان  ــه طــور کلــی، الگوریتم هــای تطبیــق نقــاط را می ت ــا می شــود. ب ــر مهی ــردازش تصاوی کمــک آن امــکان بررســی  و پ
بــه دو حالــت مبتنــی بــر شــدت نــور و مبتنــی بــر ویژگــی تصاویــر تقســیم کــرد؛ الگوریتم هــای مبتنــی بــر شــدت نــور 

اطاعــات متراکمــی را از عمــق شــیء تولیــد می کننــد. 
در اندازه گیــری تغییــرات زخم هــای پوســتی روش هــای مختلفــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد؛ کــه از 
ــا  ــام MAVIS و ی ــه ن ــزاری ب ــه اســتفاده از تولیــد نــور ســاختاریافته توســط اب جملــه ی آن هــا می تــوان ب
اندازه گیــری زخم هــا بــا اســتفاده از اســکنر  لیــزری اشــاره کــرد - کــه بــرای اندازه گیــری زخم هــای بیمــار 
در طــول دوره درمــان مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. هــر کــدام از ایــن روش هــا، ضعف هایــی در 
بخش هــای مختلــف دارنــد کــه باعــث می شــود کاربــرد زیــادی نداشــته باشــند. امــا سیســتمی 
بــه نــام MEDPHOS کــه در دپارتمــان نقشــه برداریِ دانشــگاه تهــران طراحــی و ســاخته 
شــده اســت، یــک روش بهینــه شــده براســاس ایده هــای فتوگرامتــری چنــد دوربینــی و 
تصاویــر هندســی می باشــد؛ ایــن سیســتم از فتوگرامتــری بردکوتــاه یک پارچــه بــرای 
بازســازی ســطح زخــم اســتفاده می کنــد و قــادر بــه انجــام تقریبــاً تمــام انــواع 
اندازه گیری هــای پزشــکی - بــه ویــژه تجزیــه و تحلیــل زخم هــا - می باشــد.

سیســتم MEDPHOS بــرای انجــام مراحــل تصویربــرداری از چهــار 
دوربین دیجیتال کالیبره شــده بر روی یک دکل اســتفاده می کند؛ 
ــا چرخــش مــورد نیــاز بــرای  کــه ایــن چیدمــان اجــازه می دهــد ت
پوشــش کامــل شــیء انجــام شــود. همچنیــن ایــن دوربین هــا 
بــاز  می تواننــد  و  می شــوند  فعــال  هماهنــگ  بــه صــورت 
ــر  دوربیــن را در اندازه هــای مختلــف تنظیــم کننــد. عــاوه ب
ایــن، پروژکتــور اســاید نیــز در مرکــز ایــن سیســتم کالیبــره شــده 
اســت - کــه می توانــد انــواع الگوهــای مختلــف نــوری را ایجــاد کنــد. 
ــا اســتفاده از ایــن سیســتم، بــه طــور مســتقیم  تصاویــر گرفتــه شــده ب
بــه کامپیوتــری کــه در آن نرم افــزار مربــوط بــه پــردازش داده هــا وجــود 
ــن  ــر روی جســم، توســط چهــار دوربی دارد، منتقــل می شــود. الگــوی نقــاط ب
طراحــی شــده ضبــط می شــود. همچنیــن بــرای کاهــش اثــرات انعکاســی آینه هــا، 
از فیلتــر هماهنگــی بــر روی تمامــی تصاویــر اســتفاده می شــود. الگــوی نــور مشــاهده 
شــده بــرای تشــخیص مختصــات نقــاط تصویــر بــه کمــک یــک تکنیــک آنتروپــي مطلــوب 
پــردازش می شــود و در نهایــت، بــا اســتفاده از روش برچســب گذاری، اطاعــات هــر یــک 
ــر نقــاط به دســت آمــده در ســطوح مختلــف، بــر اســاس اطاعــات  از نقــاط تعییــن می شــود. اب
ذخیــره شــده در توابــع اندازه گیــری دســته بندی می شــوند. در نهایــت، پارامترهــای کمـّـیِ مــورد نظــر 
پزشــک محاســبه شــده و از تکنیــک بــرازش ســطح جهانــی بــرای بازســازی ســه بعدی تصاویــر اســتفاده 

می شــود. 
در پایــان، می تــوان گفــت اســتفاده از فتوگرامتــری بــرد کوتــاه در علــوم مختلــف پزشــکی می توانــد منجــر بــه 
به دســت آوردن نتایــج دقیــق و قابــل اعتمــادی شــود، کــه می تــوان از آن بــه صــورت دائمــی و در هــر زمــان، اســتفاده 
کــرد و  بــه طــور خــاص، ترکیــب ایده هــای چنــد دوربیــن فتوگرامتــری و هندســه تصویــری، می توانــد بــه الگوریتم هــای 

قــوی کــه عمــاً در  MEDPHOS  مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد منجــر شــود.
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GIS در مســیری حرکــت می کنــد کــه شــاید تنهــا راه حــل ممکــن بــرای مدیریــت و کنتــرل بیماری هــای واگیــردار باشــد؛ 
همچنیــن مــردم بــه نقشــه هایی نیــاز دارنــد تــا از مناطقــی کــه ایــن نــوع بیماری هــا  در آنجــا رو بــه گســترش هســتند دوری 
کننــد. امــروزه بــا داشــتن یــک تلفــن  همــراه، اینترنــت و نصــب نقشــه های هوشــمند می تــوان از حضــور در مناطــق مشــکوک 

بــه بیماری هــای واگیــردار آگاه شــد.
ایــن نقشــه ها از طریــق ایجــاد الیه هــای گوناگــون، اطاعاتــی را بــه صــورت آنایــن در اختیــار کاربــران قــرار می دهنــد، تــا 
ضمــن اطاع رســانی وضعیــت کنونــی منطقــه، افــراد نســبت بــه جدیــت ایــن بیماری هــا آگاه باشــند. مدیریــت بحــران ناشــی 
از   ویــروس کرونــا، موضــوع مهمــی اســت کــه می تــوان بــه وســیله مشــاهدات سیســتماتیک، تجزیــه و تحلیــل  مکان هــای 
بیمــاران، بیمارســتان ها و توزیــع و ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی مناســب در خصــوص کاهــش آثــار، آمادگــی الزم، 
امدادرســانی  ســریع و بهبــودی آن اقــدام نمــود. رصــد و پایــش شــیوع بیمــاران مبتــا بــه کرونــا و همچنیــن ایجــاد آمادگــی 
در حوزه هــای تشــخیصی و درمانــی، نیازمنــد اطاعــات مربــوط بــه وضعیــت، محــل دقیــق، نــوع و افــراد درگیــر در بحــران 

ــا می باشــد. کرون

یکــی از زمینه هــای کاربــردی  GIS کــه امــروزه در ســطح جهــان بــه صــورت وســیع اســتفاده می شــود، اطاع رســانی و کمــک 
بــه تصمیم گیــری در مدیریــت بهداشــت و درمــان، پیشــگیری از وقــوع، شــیوع و کنتــرل بیماری هــای مختلــف اســت. گاهــی 
اوقــات ایــن بیماری هــا بــه صــورت مــوردی، پراکنــده، فــردی و گاهــی بــه صــورت طغیــان و همه گیــری در محــل زندگــی مــا 

ظاهــر می شــود. 
امــروزه GIS بــه عنــوان بخشــی از علــوم  فنــاوری اطاعــات، توســط ســازمان های مدیریــت بهداشــت و درمــان، در ســطوح 

مختلــف جهانــی، ملــی، منطقــه ای و محلــی بــه طــور گســترده مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه  اســت.
از کاربردهــای GIS در بخــش بهداشــت و درمــان می تــوان بــه مــواردی همچــون بررســی توزیــع جغرافیایــی بیماری هــا، 
تحلیــل تغییــرات فضایــی و زمانــی، تهیــه نقشــه ی شــهرهای در معــرض خطــر بیمــاری، مکان یابــی بــرای توســعه و توزیــع 

امکانــات بهداشــتی و پایــش بیماری هــا بــرای کنتــرل و مقابلــه بــه موقــع بــا آن هــا اشــاره نمــود.

مه تا معصومی
دانشجو ارشد گرایش ژئودزی
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از جملــه عواملــی کــه موجــب تشــدید بیماری هــای واگیــردار می شــود ســفر کــردن اســت. هــر ســفر یــا اقامتــی کــه گروه هــای 
زیــادی از مــردم را درگیــر خــود کنــد، بــه ویــژه در کشــورهایی کــه تحــت تاثیــر همه گیــری یــک بیمــاری قــرار گرفته انــد، 
یــک خطــر محســوب خواهــد شــد. بــا ایــن حــال ســفرهایی وجــود دارد کــه نمی تــوان از آن هــا اجتنــاب نمــود و یــا بــه تعویــق 
ــه ی دالیــل مختلفــی،  ــا ارائ ــد، نقشــه هایی وجــود دارد کــه ب ــا دارن ــرای افــرادی کــه قصــد ســفر در دوران کرون انداخــت. ب
مشــاوره ای جهــت ســفر کــردن در دوران کرونــا، بــه آن هــا ارائــه می دهــد. در ایــن نقشــه ها می تــوان بــا کلیــک کــردن بــرروی 
هــر کشــور، آخریــن اطاعــات به روزرســانی شــده از وضعیــت آن را دریافــت و بــا اســتفاده از لینک هــای قــرار داده شــده در 

اطاعــات آن کشــور، از جزییــات موجــود، آگاهــی پیــدا نمــود.
واقعیــت مهــم دیگــری کــه دربــاره ویــروس کرونــا بایــد دانســت ایــن اســت کــه ایــن ویــروس می توانــد در افــراد مســن 
شــدیدتر باشــد. بنابرایــن باتوجــه بــه اینکــه جمعیــت زیــادی از ســالمندان بایــد از دســتورالعمل های CDC بــرای جلوگیــری 
ــد شــده توســط GIS کــه  ــوان از نقشــه های تولی ــاط بیشــتری داشــته باشــند، می ت ــد و احتی ــروی کنن از شــیوع بیمــاری پی
دارای Attribute هایــی همچــون ســن افــراد اســت بهــره  بــرد.  کیفیــت مدیریــت اساســاً تابــع کیفیــت تصمیم گیــری اســت؛ 
زیــرا کیفیــت طــرح و برنامه هــا، اثربخشــی و کارآمــدی راهبردهــا و کیفیــت نتایجــی کــه از اعمــال آن هــا به دســت می آیــد 
همگــی تابــع کیفیــت تصمیماتــی اســت کــه مدیــر اتخــاذ می نمایــد. در اکثــر مــوارد، تصمیم گیری هــا وقتــی مطلــوب و مــورد 

رضایــت تصمیم گیرنــده قــرار می گیــرد کــه براســاس چندیــن معیــار بررســی شــده باشــد.
امــروزه از جملــه کشــورهایی کــه بــه خوبــی توانســته شــیوع بیمــاری کرونــا را مدیریــت کنــد، چیــن بــوده اســت. ایــن کشــور 
کــه شــامل اولیــن مبتایــان بــه بیمــاری کرونــا بــوده، اکنــون دارای کمتریــن میــزان مبتایــان بــه ایــن بیمــاری اســت. چیــن بــا 
اســتفاده از مدل هــای تصمیم گیــری چنــد معیــاره )MCDM( و اتخــاذ معیارهایــی چــون، مســاحت شــهر، جمعیــت، تعــداد 
ــا محاســبه  مراکــز بهداشــتی، فرهنــگ عمومــی و ... میــزان ریســک پذیری شــهرهای کشــورش را نســبت بــه بیمــاری کرون
نمــود و بــا اســتفاده از GIS، نقشــه ی چیــن را براســاس میــزان ریســک پذیری، بــه کاربــران ارائــه داد. ایــن نقشــه بــر اســاس 

روش هایــی چــون TOPSIS,AHP و ... قابــل حصــول می باشــد.
چیــن بــا اســتفاده از روش TOPSIS و در نظــر گرفتــن شــهری بــه عنــوان شــهر ایــده آل مثبــت بــه ایــن صــورت کــه تمامــی 
معیارهــا بــرای شــیوع کرونــا در آن حداقــل اســت و همچنیــن معرفــی شــهری بــه عنــوان شــهر ایــده آل منفــی کــه شــرایط بــرای 
شــیوع ایــن بیمــاری مهیاســت، امتیــاز ســایر شــهرها را براســاس معیارهــای گفتــه شــده محاســبه  نمــود. در نهایــت فاصلــه ی 

ایــن امتیــازات بــا شــهرهای ایــده آل مثبــت و منفــی، بیانگــر 
میــزان ریســک پذیری ایــن مناطــق اســت.

کشــور چیــن بــا در دســت داشــتن اطاعــات بدســت آمــده، 
نقشــه میــزان ریســک پذیری شــهرها را بــر اثــر ابتــاع بــه 
بــا رنــگ  بیمــاری کرونــا ترســیم نمــوده اســت. شــهرهایی 
قرمــز بدیــن معناســت کــه بیشــتر در معــرض خطــر ایــن 
اقدامــات الزم جهــت  ترتیــب  بدیــن  دارنــد؛  قــرار  بیمــاری 
مدیریــت بیمــاری - اعــم از ســاخت مراکــز بهداشــتی، اعــام 

قرنطینــه ی خانگــی و ... - صــورت می گیــرد.
بــا توجــه بــه مطالــب گفتــه شــده، بــا اســتفاده از قابلیت هــای 
زمینــه ی  در  آن  فــراوان  کاربردهــای  بــه  توجــه  بــا  و   GIS
بهداشــت و  ارائــه ی نقشــه های کاربــردی، نقــش به ســزایی 
در مدیریــت و جلوگیــری از شــیوع بیماری هــای واگیــردار 

ــا( ایفــا کــرده  اســت. )از جملــه کرون
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به طورکلــی بــرای پایــش تغییــرات كیفیــت آب از دو روش 
ســنتی )نمونه بــرداری میدانــی( و ســنجش ازدور اســتفاده 
ارزیابــی  شــامل  پایــش،  ســنتی  روش هــای  می گــردد. 
شــاخصه ای زیســتی یــا اندازه گیــری مســتقیم كیفیــت آب 
ایــن  داده هــا در محــل می باشــند؛  مبنــای جمــع آوری  بــر 
تکنیک هــا، معمــوالً اطاعــات كیفیــت آب صحیــح و قابــل  
اعتمــاد را فراهــم می نماینــد، امــا غالبــاً اطاعــات حاصــل، در 
مكان و زمان محدود می باشــند؛ از ســوی دیگر، گســتردگی 
اطاعــات مكانــی  و  تغییرپذیــری زمانــی پدیده هــا، بررســی 
پتانســیل روش اســتفاده از تصاویــر ماهــواره ای در پایــش و 
ارزیابــی كیفیــت بــوم ســامانه های آبــی را ایجــاب می نمایــد. 
ــن مؤلفه هــای اســتاندارد ســنجش ازدوری  ــه مهم تری از جمل
كیفیــت آب، می تــوان بــه Chlor-a2 ،Rrs1  و تغییــرات 
را  فیتوپانکتون هــا  ســریع  تولیدمثــل  اشــاره کرد.  دمــا 
شــکوفایی جلبکــی می نامنــد. شــكوفایی جلبكــی درنتیجــه ی 
بوم شــناختی  و  مرفولوژیکــی  مشــخصه های  بیــن  تعامــل 
گونه هــا همچــون فرآیندهــای فیزیكــی و شــیمیایی در اعمــاق 
روی  منفــی  تأثیــرات  می توانــد  پدیــده  ایــن  هســت.  آب 
یــا جانــوران بگــذارد و تحــت  ســامت زیســتی گیاهــان و 

عنــوان ̎ شــكوفایی مضــر جلبكــی ̎  شــناخته می شــود. ایــن 
پدیــده ی دریایــی می توانــد در کوتاه مــدت و مقیــاس بــزرگ 
دریاهــا  اقیانوس هــا،  شــیرین،  آب هــای  در  جغرافیایــی، 
مضــر  رشــد  ایــن  دهنــد.  رخ  رودخانه هــا  دهانه هــای  و 
 )Red tide( جلبکــی به طــور کلــی بــا عنــوان کَِشــندِ ســرخ
نیــز شــناخته می شــود. البتــه رشــد ایــن جلبک  هــای مضــر 
لزومــاً قرمــز نبــوده و بــا توجــه بــه نــوع فیتوپانکتون هــا، 
نارنجــی  بــه  مایــل  قرمــز  گاهــی  و  قهــوه ای، ســبز  به رنــگ 
نیــز ظاهــر شــده و تــا عمــق آب پیــش می  رونــد. بــا توجــه 
زیان هــای  جملــه  از   - ســرخ  کَِشــند  مخــرب  تأثیــرات  بــه 
تأسیســات  آبزی پــروری،  )ماهیگیــری، صنعــت   اقتصــادی 
آب شــیرین کن(، آســیب های زیســت محیطی )تلفــات ســایر 
و  آن هــا(  ماننــد  و  مرجان هــا  دریایــی،  پرنــدگان  آبزیــان، 
از  ناشــی  انســانی  )ســندروم های  انســان  ســامت  تهدیــد 
جلبک هــای ســمی( - شــناخت، پیش بینــی و مدیریــت ایــن 

امــری ضــروری به حســاب می آیــد. پدیــده 
شــكوفایی مضــر جلبكــی بــه دو دســته ی ســمی و غیرســمی 
تقســیم می گــردد: گونه هــای ســمی از طریــق ســم ترشح شــده 
بــرروی گونه هــای دریایــی و گونه هــای غیرســمی از طریــق 

رضا نعیمایی
دانشجو ارشد گرایش فتوگراکتری
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كاهــش اكســیژن محلــول و اختــال در زنجیــره ی غذایــی 
دریایــی  ســامانه های  زیســت بوم  برهم خــوردن  بــه  منجــر 
می شــود؛ هرســاله، بســیاری از مناطــق ســاحلی در سراســر 
جهــان تحــت تأثیــر مشــكات محیط زیســتی، اقتصــادی و 

بهداشــتی ناشــی از شــكوفایی جلبكــی قــرار می گیرنــد.
گزارش هــای متعــددی از اجاس هــای بین المللــی مختلــف، 
شــكوفایی  بعــد،  بــه   1974 ســال  از  نشــریات  و  کارگاه هــا 
بحــث مؤلفه هــای  گــزارش کرده انــد. در  را  فیتوپانکتونــی 
تــوده  اندازه گیــری  روش  معمول تریــن  نــوری،  زیســت 
 a نــوع  كلروفیــل  غلظــت  اندازه گیــری  فیتوپانکتون هــا، 
اســت. کلروفیــل نــوع a مهم تریــن رنگ دانــه ای اســت كــه 
بنابرایــن می توانــد  فیتوپانکتون هــا وجــود دارد؛  تمــام  در 
وقــوع  شــود.  اســتفاده  فیتوپانکتــون  شــاخص  به عنــوان 
غلظت هــای بــاالی فیتوپانکتــون، در عکس العمــل نســبت 
تغییــرات  و  توزیــع  و  رخ می دهــد  مغــذی  مــواد  ورود  بــه 
فصلــی آن از اهمیــت ویــژه ای در مطالعــات محیط زیســتی 

اســت.  برخــوردار 
دالیــل  مهم تریــن  صورت گرفتــه  مطالعــات  بــه  توجــه  بــا 
افزایــش غلظــت فیتوپانکتون هــا، بــاد، دمــای ســطح آب، 

دبــی رودخانه هــای ورودی بــه دریــا، عمــق آب، وضعیــت 
دریــا، شــرایط آب و هوایــی و مــواد غذایــی هســت. یكــی 
مطالعــه  بــرای   MODIS داده هــای  کاربردی تریــن  از 
ــد نقشــه های  ــرای تولی ــی ب اقیانوس هــا، جمــع آوری داده های
رنــگ اقیانــوس اســت. تغییــر در رنــگ اقیانوس هــا بــه تمركــز 
جهــان  اقیانوس هــای  ســطحی  آب هــای  در  ارگانیســم ها 
بــا  اقیانوس هــا  ســطح  بــه  تابیده شــده  نــور  دارد.  بســتگی 
برخــورد بــه ایــن ارگانیســم ها منعكــس می گــردد. در میــان 
حجــم وســیعی از ارگانیســم ها در اقیانوس هــا، ایــن گیاهــان 

دارنــد. میكروســكوپی وجــود 

 ســاالنه مقــداری زیــادی فیتوپانکتــون در جنــوب ایــران و 
در مناطــق ســاحلی خلیــج فــارس و دریــای عمــان پدیــدار 
منطقــه  ایــن  در   MODIS ماهــواره ای  تصاویــر  می شــود. 
میــزان کلروفیــل از نــوع a را نشــان می دهــد کــه فعالیــت 
ــره قشــم بطــور غیرمعمــول  فیتوپانکتون هــا در جنــوب جزی
افزایــش یافتــه اســت. افزایــش غیــر معمــول کلروفیــل از نــوع 
a در ســطح آب می توانــد هشــداری بــرای شــکوفایی مضــر 

جلبکــی قلمــداد شــود.
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همراهــان  بهتریــن  از  یكــی  عكاســی  نوزدهــم،  قــرن  در 
باستان شناســی بــود؛ به طوری کــه از آن در باستان شناســی 
ــد.  ــه ی اطاعــات اســتفاده می کردن ــرای ثبــت اولی ــی ب دریای
یکــی از اهــداف باستان شناســی دریایــی بازســازی شــکل و 
ســازه ی کشــتی اســت؛ کــه اغلــب، ســطوح نســبتاً پیچیــده ای 
تعریــف  منحنی هــا  از  زیــادی  تعــداد  توســط  و  هســتند 
می شــوند - منحنی هایــی کــه بازســازی آن هــا بــرای تاریــخ 
فنــاوری، علــم و اندیشــه از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. 
در آغــاز قــرن بیســت و یکــم، روش هــای نقشــه برداری بــا 
اســتفاده از عکاســی شــاهد پیشــرفت ســریعی بــود و ظهــور 
آب  زیــر  باستان شناســی  در  تصویــری  چنــد  فتوگرامتــری 
را رقــم زد، و هم زمــان، نرم افزارهــای بســیار دقیــق توســط 
Pierre Drap و تیمــش در آزمایشــگاه علــوم آزمایشــگاهی 
نیــز  گذشــته  ســال   5 در  شــد.  داده  توســعه  اطاعــات  و 
فتوگرامتــری  از  اســتفاده  بــا  نرم افــزاری جدیــدی  بســته ی 
PhotoScan، در  چنــد تصویــری، تحــت عنــوان تجــاری 
دســترس باستان شناســان قــرار گرفتــه اســت؛ ایــن بســته 
ــدارد و  ــاز ن ــه کالیبراســیون دوربین هــای مــورد اســتفاده نی ب

ــه راه حل هــای دیگــر( کار  ــا دیــد کمتــری )نســبت ب ــور ی ــا ن ب
می کنــد. پژوهشــگران بــه دنبــال اســتفاده از ایــن نرم افــزار 
بــه صــورت ترکیبــی بــا ســایر ابزارهــای دیجیتالــی بــه منظــور 
ضبــط و بازســازی شــکل و ســازه ی کشــتی ها بودنــد. هــدف 
به اشــتراک گذاری  و  ادغــام  اســتخراج،  روش  ایــن  اصلــی 
اســت،  باستان شناســی  ســه بعدی  مدل هــای  از  اطاعــات 
ــه مقیــاس  ــار مدل هــای ســه بعدی دقیــق ب کــه در آن، یک ب
1:1 ایجــاد می شــوند و باستان شناســان می تواننــد داده هــا 
مراجعــه ی  بــه  نیــاز  بــدون  دیجیتــال،  مدل هــای  از  را 
ــط واقعــی، اســتخراج کننــد. در ایــن روش،  ــه محی مجــدد ب
ویژگی هــای کشــتی داخــل محدودهــای )کــه توســط نقــاط 
کنتــرل پوشــش داده و بــرای پــردازش فتوگرامتــری مشــخص 
شــده( تشــکیل یــک شــبکه ی ثانویــه  از نقــاط می دهنــد و 
بــا اندازه گیــری  بــه ترتیــب مــورد بررســی قــرار می گیرنــد. 
ــه ی بیــن هــر هــدف و حداقــل چهــار نقطــه ی نزدیــک  فاصل
بــه شــبکه ی اصلــی، مختصاتــی را بــرای اهــداف رمزگــذاری 
شــده در شــبکه ی ثانویــه ایجــاد می کننــد. شــبکه ی ثانویــه بــا 
شــبکه ی اصلــی قفــل شــده و اهــداِف رمزگذاری شــده مــورد 
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بررســی فتوگرامتــری قــرار می گیــرد. بــا بازســازی منحنی هــای 
اساســی )طولــی و عرضــی( از داده هــای موجــود، شــکل و 
ســازه کشــتی به دســت خواهــد آمــد؛ بــه ایــن صــورت کــه بــا  
 Autodesk اســتفاده از نرم افزارهــای تخصصی تــر )ماننــد
Maya ( کــه از فضــای دکارتــی اســتفاده می کننــد، ســطح 
به دســت آمــده، در ســه تصویــر متعامــد، بخش هایــی از 
بدنــه کشــتی را ایجــاد می کنــد و حجــم پوســته در آن ســه 
ــن  ــه ای صفحــه ترســیم می شــود. روش دیگــرِ اتخــاذ شــده ب
ــادی از اهــداف  ــا تعییــن کــردن تعــداد زی ــه اســت کــه ب گون
رمزگــذاری شــده در اطــراف منطقــه ، تعــداد دفعــات ضبــط و 
عکس بــرداری از اهــداف را افزایــش می دهنــد تــا بــا اســتفاده 
از کامپیوتــر بتــوان مــرزی را کــه بیــن ایــن تصاویــر تعریــف 
اندازه گیری شــده  اهــداف  ایــن  کــرد.  برطــرف  اســت  شــده 
نیــازی بــه وصــل شــدن مســتقیم بــه شــبکه ندارنــد ، زیــرا 
فقــط می تــوان از آن هــا بــه عنــوان نقــاط مرجــع مشــترک بیــن 

عکس هــا در هنــگام تــراز کــردن عکــس اســتفاده کــرد.
یکــی از آزمایشــات بــا اســتفاده از ایــن روش، در منطقــه ای 
زیــر آبــی بــه مســاحت 1200 متــر مربــع انجــام شــد، کــه در 
آن جــا یــک کشــتی زیــر شــن و ماســه دفــن شــده بــود. بــا 
بررســی دقیــق مــدارک، مشــخص شــد کــه محمولــه ی آن، 
ــوده اســت. کاوش هــا  ــوع چــوب ب ــی ای از ن ســنگ های قیمت
ایــن کشــتی چوبــی  بقایــای  از  بازســازی های فاش شــده  و 
نشــان می دهــد کــه وزن آن در محــدوده 300 تــا 400 تــن، بــا 
طــول کلــی بیــن 40 تــا 45 متــر ، حداکثــر شــعاع بیــن 7 تــا 10 
متــر و عمــق آن در حــدود 4 متــر بــوده اســت. از چالش هــای 
موجــود در اســتفاده از ایــن روش بــرای انجــام پژوهش هــای 
باستان شناســی دریایــی می تــوان بــه گرفتــن عکــس خــوب 
بــرای ایجــاد مدل هــای دقیــق ســه بعدی و اســتفاده از آن 
در فتوگرامتــری چنــد تصویــری اشــاره کــرد. عکس بــرداری 
در زیــر آب بــه دلیــل وجــود اعوجــاج نــوری ناشــی از رابطــه ی 
میــان آب و دوربیــن، نویــز نــوری به وجــود آمــده از تداخــل 
حرکــت اشــیاء )ماننــد ماهــی(، توقــف در آب، دیــد کــم، 
بــا محدودیت هایــی مواجــه  تغییــر رنگ هــا  نــور و  کمبــود 
می شــود. بــه عنــوان مثــال، از بیــن رفتــن انتخابــی رنگ هــا بــا 
افزایــش عمــق و کمبــود نــور باعــث می شــود تــا از نورافکن هــا 
ــرداری اســتفاده کنند. در  ــر تصویرب ــرای ایجــاد شــرایط بهت ب
ــا بازوهــای طوالنــی مفصلــی  حالــت ایــده آل، دو  نورافکــن ب
انعطاف پذیرتریــن  و  بهتریــن  کــه  می شــود  اســتفاده 

تجهیــزات را بــرای فتوگرامتــری چنــد تصویــری بــه وجــود 
نورافکن هــا  توســط  شــده  ایجــاد  ســخت  ســایه های  آورد. 
بایــد در حالــت کنتــرل باشــد، هرچنــد کــه بــه علــت تغییــر 
موقعیــت آن هــا از تصویــر بــه تصویــر دیگــر، ثبــات رنــگ در 

مــواد از بیــن مــی رود. 
ــوان ضبــط عینــی  ــد کــه چیــزی بــه عن پژوهشــگران معتقدن
از منطقــه باستان شناســی وجــود نــدارد. باستان شناســان 
تفســیر و انتخــاب می کننــد کــه چــه اندازه گیــری، عکــس، 
طراحــی یــا تجزیــه و تحلیلــی بــر اســاس تصمیمــات آگاهانــه 
ــر نیســت کــه تمــام نمونه هــای  ــن امکان پذی انجــام شــود. ای
مربوطــه  اندازه گیری هــای  تمــام  کننــد،  جمــع  را  مربوطــه 
را ضبــط کننــد، یــا حــدس بزننــد کــه کــدام جزئیــات بــرای 
تفســیر ســایت مرتبــط خواهــد بــود. در نتیجــه، شــناخت 
و درک شــیء ضبــط شــده بســیار مهــم اســت. حفــر، تمیــز 
کــردن، و برچســب زدن در یــک محــل حفــاری )بــه ویــژه در 
زیــر آب( اغلــب دشــوار اســت، و در بهتریــن حالــت، نتیجــه 
نهایــی از نظــر نقشــه و مســتندات تقریــب عادالنــه ای از 
مشــاهده واقعیــت اســت. در شــیوه مشــابه، حتــی مدل هــای 
دقیــق ســه بعــدی و تصاویــر دیجیتالــی بــا کیفیــت بــاال کــه 
ــده اســتفاده  ــا ایجــاد ســوراخ های اتصال دهن ــزی ی در بتن ری
می شــود نیــاز بــه تفســیر، افزونگــی اندازه گیــری، و طراحــی 
و کاوش دارنــد و ایــن فرآینــد مقادیــر زیــادی از داده هایــی را 
کــه بایــد ذخیــره شــوند بــرای بازیابــی در آینــده ایجــاد خواهــد 

کــرد.



   مشاهده ی آناین وضعیت تراز منابع آبی

بــرای مشــاهده ی آنایــن وضعیــت تــراز منابــع آبــی بــزرگ 
 Sensor Data ســامانه ی  در  می تــوان  مرکــزی  آســیای 
 ،/http://sdss.caiag.kg آدرس بــه   Storage System
منبع آبی مورد نظر را بررســی نمود. این ســامانه در راســتای 
پــروژه ای بــه نــام Water in Central Asia کــه هــدف آن 
مدیریــت تــراز آب دریاهــا و منابــع آب در کشــورهای آســیای 
مرکــزی اســت بــا مشــارکت مرکــز تحقیقــات علــوم زمیــن 
آلمــان، مرکــز هــوا فضــای آلمــان و چندین دانشــگاه در آلمان 
و کشــورهای آســیای مرکزی توســعه داده شــده اســت. هدف 
از ایــن ســامانه پایــش مــداوم و آنایــن ســطح و ارتفــاع آب 

دریاچــه و تاالب هــا اســت.

عمق سنجی نواحی ساحلی ]28[
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هیدروگرافی شــاخه ای از علوم کاربردی اســت که در راســتای 
اندازه گیــری و توصیــف عــوارض دریایــی، بــه منظــور ناوبــری 
و انجــام کلیــه فعالیت هــای دریایــی، بحــث می کنــد. بــه طــور 
کلــی اهــداف هیدروگرافــی را می توان به مــوارد زیر خاصه کرد.

ــد یکــی از مهم تریــن  عمق ســنجی در مناطــق ســاحلی می توان
چالش هــا در مطالعــات اقیانوس شناســی باشــد. عمق ســنجی 

می توانــد در مــواردی همچــون:
الف( فعالیت های پژوهشی در مباحث مربوط به ژئومورفولوژی 
نزدیــک ســاحل، کالیبراســیون مــدل و یــا اعتبار ســنجی طوفــان، 

افزایــش طوفــان و اثرات ســونامی
مداخــات  بنــادر،  امنیــت  بــرای  مدیریتــی  برنامه هــای  ب( 

الیروبــی و اکتشــاف مــواد معدنــی
ناوبــری  ماهی گیــری،  ماننــد  اقتصــادی  فعالیت هــای  ج( 

... و  ســاحلی. 
روش هــای ســنتی بــرای به دســت آوردن داده های عمق ســنجی 
در آب های کم عمق )0 تا 50 متر(، با استفاده از سیستم های 
اکوســاندرهای تک پرتــو یــا چنــد پرتــو، دارای اشــکاالتی ماننــد 
هزینــه بــاال و عــدم دسترســی آســان هســتند و ایــن مــوارد، 
انگیــزه ای شــدند تــا روش هــای جایگزیــن جهــت تخمیــن زدن 

عمق ســنجی ایجــاد شــوند. 

رضا نعیمایی
دانشجو ارشد گرایش فتوگرامتری
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بــه طــور کلــی، روش هــای عمق ســنجی ســنجش ازدوری در 
ــر  ــر 20 مت ــا عمــق حداکث نواحــی ای کــه آب نســبتا شــفاف و ب
می باشــد، قابــل به کارگیــری اســت و جملــه ماهواره هایــی کــه 
در ایــن زمینــه فعالیــت می کننــد می تــوان بــه دو گــروه زیــر 

اشــاره کــرد:
2-Landsat, Ikonos, Dove, Sentinel :غیرفعال

          TerraSAR-X ,1-Topex/poseidon, Sentinel :فعال
روابــط عمق ســنجی در روش هــای ســنجش ازدوری غیــر فعــال 
وابســتگی کاملــی بــه داده هــای زمینــی دارد؛ بــه طــوری کــه در 
صــورت عــدم وجــود داده هــای زمینی نمی تــوان از این روش ها 
اســتفاده کــرد. از طرفــی، ســنجنده های فعــال، ایــن وابســتگی 
بــه حداقــل رســانده و تنهــا از داده هــای زمینــی جهــت  را 
ارزیابــیِ )و یــا بــه اصطــاح صحت ســنجیِ( ایــن روش اســتفاده 
می شــود. از طرفــی، عــدم وابســتگی بــه شــرایط آب و هوایــی و 
نــور خورشــید از دیگــر مزایــای ســنجنده های فعــال نســبت بــه 
ســنجنده های غیرفعــال اســت. ولــی نمی تــوان گویایــیِ بصــریِ 
تصاویــر اپتیــکال را درنظــر نگرفــت. تصاویــر راداری بــه علــت 
نویزی  شــکل بــودن و دشــواری در تفســیر بصــری، زیــاد مــورد 

توجــه قــرار نمی گیرنــد.
همان طــور کــه می دانیــد، تغییرات ارتفاعی مــوج با توپوگرافی 
کــف دریــا مرتبــط اســت. تغییــر خصوصیــات مــوج در امتــداد 
ســواحل در لحظــه ی بــاال آمــدن مــوج طــی چنــد ســال گذشــته 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. بــا انتشــار امــواج از نقطــه ای 
دور از ســاحل بــه ســمت ســاحل، در حالــی کــه عمــق آب در 
حــال کاهــش اســت، ارتفــاع مــوج نیــز کاهــش می یابــد. از ایــن 

خصوصیــات می تــوان بــرای اســتخراج ویژگی هــای زیــر آب 
)کــف دریــا( اســتفاده کــرد.

عمق ســنجی با تصاویر راداری، وابســته به محاســبه ی ارتفاع 
و جهــت مــوج اســت، و همیــن دو عامــل باعــث می شــود تــا 
عمق سنجی با استفاده از تصاویر راداری محدود به مناطقی 
شــود کــه مــوج حضــور دارد )ماننــد ســواحل(. از ایــن رو، از این 
روش نمی تــوان در هــر محــدوده ی آبــی اســتفاده کــرد. جهــت 
بــراورد ارتفــاع مــوج و جهــت مــوج از طریــق تصاویــر راداری، 
نمــود.  اســتفاده   )FFT( فوریــه  ســری  تبدیــل  از  می تــوان 
ــه اصطــاح  ــا ب ــا شــبکه بندی )ی ــدا ب ــل در ابت ــد تبدی ــن فراین ای
گریدبنــدی( تصویــر راداری آغــاز شــده و ســپس در هــر ســلول 
بــا اِعمــال یــک تبدیــل فوریــه، بــا اســتفاده از فیلترهــای مربعــی 

عمــودی و افقــی، بــه پایــان می رســد.
شــایان ذکــر اســت، اختــاف ناشــی از فصــول و تغییــرات ناشــی 
از جریان هــای دریایــی، رشــد و تکثیــر آبزیــان، مقــدار رادیانــس 
ــن رو  ــرار خواهــد؛ از ای ــه ســنجنده را تحت الشــعاع ق ورودی ب
ــا داشــتن اطاعــات جامــع از جنــس بســتر و  ــرداری ب تصویرب
مدل ســازی کــردن بســتر در آنالیــز طیفــی داده هــای فضایــی، 
نتایــج حاصــل از عمق یابــی را بهبــود خواهــد بخشــید. هم چنین 
بــا  تصویربــرداری  لحظــه  ارتفــاع  اختــاف  آوردن  به دســت 
چــارت دیتــوم نیــاز بــه دانســتن اطاعــات تأییــد می باشــد، لــذا 
مطالعه در مورد ســطح دریا و به دســت آوردن تغییرات ســطح 
توپوگرافــی آب حاصــل از ماهواره هــای ارتفــاع ســنجی، کاربــر 
را از بــه کار بــردن عمق ســنج در مناطقــی کــه امــکان نســب 

دســتگاه جزرومدســنج وجــود نــدارد، بی نیــاز می کنــد.
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ابزار پزشکی قانونی
پردردســر  فراینــد  یــک  جنایــات  صحنه هــای  مســتندات 
و پیچیــده اســت کــه طــی آن، در مــدت کوتاهــی شــواهد 
و مســتندات جمــع آوری می شــود. در کنــار ابــزار پزشــکی 
قانونــی ســنتی )شــامل دوربیــن عکــس و تصاویــر ویدئویــی(، 
اندازه گیــری و تعییــن موقعیــت مجــروح نســبت بــه وســایل 
ــه ی مســتندات محســوب می شــوند. در  ــز از جمل اطــراف نی
محصــوالت لیــزر اســکنرها، یــا فتوگرامتــری بردکوتــاه، ایــن 
دو المــان تصویــر )مــدل( و اندازه گیــری باهــم ادغام شــده 
و می تــوان بــدون اندازه گیــری فیزیکــی در محــل، مســتقیماً 
تمــام اندازه گیری هــا در مــدل ســه بعدی انجــام شــود. بــه 
 عبــارت  دیگــر، مــدل ســه بعدی ساخته شــده می توانــد یــک 
مســتند کامــل از صحنــه ی جــرم باشــد - زیــرا هــم توانایــی 
تفســیر بصــری صحنــه ی جــرم و هــم توانایــی ارائــه ی ابعــاد 

هندســی صحنــه را دارد.

اسکن سه بعدی
ــا  سیســتم های اســکن ســه بعدی ایــن توانایــی را دارنــد کــه ب
اســتفاده از روش هــای علمــی، صحنه هــای جــرم را از طریــق 
مدل هــای ســه بعدی به صــورت واضــح ارائــه دهنــد. آن هــا 
بــه تحلیل گــران ایــن امــکان را می دهنــد تــا ابعــاد، شــواهد و 
ویژگی هــای دقیقــی را بــرای تجزیه وتحلیــل جمــع آوری کنند. 
ــادی از داده هــا، اســکنرهای ســه بعدی  ــر زی ــط مقادی ــا ضب ب
تــا در عــرض چنــد  بــه محققــان ایــن امــکان را می دهنــد 
دقیقــه تصویــر کاملــی از تمــام زوایــای صحنــه )360 درجــه( 
ــاق  ــه ی جــرم در یــک ات ــن ماســک صحن ــد. در ای ایجــاد کنن

لیــزر  از  جنایــت،  و  جــرم  صحنــه ی  بازرســان  امــروزه، 
جــرم  مکانــی صحنه هــای  داده هــای  ثبــت  بــرای  اســکنرها 
اســتفاده می کننــد. فنــاوری لیــزر اســکنر ســه بعدی بــرای بــه 
تصویــر کشــیدن دقیــق وجــه ارتباطــی هــر قطعــه از شــواهد 
اســتفاده می شــود؛ تــا محققــان بتواننــد صحنه هــای جنایــت 
را بازســازی کننــد. ایــن  یــک ابــزار تحقیقاتــی قدرتمنــد اســت 
کــه بــه مــدد آن، در دادگاه هــای پیشــرفته نیــز شــواهد و 

مــدارک و فنــاوری ســه بعدی، راحت تــر ارائــه می شــوند.
اســکنرهای  لیــزر  از  اســتفاده  دیجیتــال،  عصــر  ایــن  در 
ســه بعدی تغییــر و تحولــی در تحقیقــات صحنــه ی جــرم 
ایجــاد کــرده اســت. درنتیجــه، به جــای این کــه تنهــا تکیــه 
هیئــت  و  قضــات  باشــید،  داشــته  عکاســی  تصاویــر   بــر 
منصفــه قــادر بــه دیــدن مــدل ســه بعدی دقیــق و غنــی از 
جزئیــات هســتند - کــه صحنــه ی جــرم را مجــدداً بازســازی 
بســیار  محققــان  بــرای  رابطــه ای  جنبــه ی  ایــن  می کننــد. 
مهــم اســت؛ زیــرا می تواننــد مکان هــای دقیقــی از شــواهد 
را در دســت بگیرنــد، صحنــه را در وضعیــت نهایــی خــود 
بازســازی کــرده و شــرایطی را کــه منجــر بــه ایــن کار شــده 
اســت دوبــاره بســازند. در نتیجــه، مدل ســازی ســه بعدی 
قانونــی  پزشــکی  ابــزارآالت  توانایی هــای  از  فراتــر  صحنــه، 
ضبــط  بــرای  کــه  اســت  انســانی  اســتعدادهای  یــا  ســنتی 
ابــر  مدل ســازی،  یــک  در  اســتخدام  شــده اند.  صحنــه ای 
نقطــه ای از یــک گــور مخفــی بــا اســتفاده از یــک راه حــل 
 Trimble ایجادشــده و در  Trimble Forensics SX10

می شــود. داده  نمایــش    RealWorks

مینا محمدی
دانشجو ارشد گرایش سنجش از دور
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آن هــا یــک الگــوی اســپری تشــکیل می دهنــد؟ اما ســؤاالتی از 
ایــن  دســت، کــه از طریــق بازســازی ســه بعدی توضیــح داده 
 شــده اســت، احتمــال وقــوع چــه چیــزی را نشــان می دهنــد؟ 
اگــر قطــرات خــون انــدک باشــد و همچنیــن لکه هــای خــون 
ناشــی از یــک قربانــی خزنــده یــا ردپاهــای یــک فــرد متخلــف 
چــه؟ همــه ی ایــن مــوارد، بــا  راه حــل اســکن ســه بعدی قابــل 

 شناســایی و حــل خواهنــد بــود.

گلوله
در  مزایایــی  همچنیــن  ســه بعدی  اســکن  لیــزر  فنــاوری 
بررســی تیراندازی هــا دارد. ارزیابــی صحنــه ای کــه اســلحه 
در آن شــلیک  شــده اســت، نیــاز بــه تجزیه وتحلیــل کلیــه 
جنبه هــا - ازجملــه مــکان اســلحه و محــل قرارگیــری تیرانــداز 
و همچنیــن ســوراخ گلوله هــای حاصــل از آن )نقص دیواری( 
به انــدازه کافــی شــیوع داشــته  اگــر ســوراخ گلولــه  - دارد. 
باشــد، مأمــوران ویــژه آموزش دیــده از میلــه مســیر اســتفاده 
می کننــد تــا نشــان دهنــد كــه كــدام گلولــه بــه دیــواره وارد 
شــده و تیرانــداز در كجــا ایســتاده اســت. بــا قــرار دادن میلــه 
بــه داخــل ســوراخ و اســکن آن، محققــان می تواننــد از مســیر 
صحیــح گلولــه، و حتــی بــه  احتمــال  زیــاد، مــکان تیرانــداز 
نیــز اطاعــات به دســت آورنــد. اگــر چندیــن ســوراخ گلولــه 
وجــود داشــته باشــد، تقاطــع جهت هــای ممکــن، موقعیــت و 
ارتفــاع ســاح در هنــگام شــلیک را می دهــد. در ایــن اســکن، 
یــک لکــه ی خــون هــم توســط ابــر نقطــه و هــم در تصویــر 

پیوســت، آشــکار می شــود.

هتــل، انــواع اشــیاء شــاهد در ابــر نقطــه نســبت بــه یکدیگــر 
و کل اتــاق به صــورت ســه بعدی مشــخص می شــوند. ایــن 
 Trimble X7 نرم افــزار بــا اســتفاده از سیســتم لیــزر اســکن

3D  انجام شــده اســت.

جمع آوری شواهد
اســکن ســه بعدی، مختصــات را تقریبــاً بــه هــر شــیئی کــه 
لیــزر از آن اســتفاده می کنــد اختصــاص می دهــد - از بــدن 
تــا اســپاتر خــون تــا ســوراخ گلولــه. عــاوه بــر ایــن، داده هــای 
ابــر نقطــه می تواننــد شــواهد ازدســت رفته را آشــکار کننــد یــا 
شــواهد جمع آوری شــده را بــه  روش هــای جدیــد ارائــه دهنــد. 
بــا تغییــر مقادیــر شــدت فرکانــس در لیزراســکنر، اشــیاء بــا 
بازتاب هــای مختلــف آشــکار می شــوند؛ ماننــد ردپاهــا در یــک 
منطقــه چمــن زار، کــه در تصاویــر اســتاندارد سیاه وســفید 
غیرقابــل توجــه شــود. چاقــو به عنــوان عامــل مهــم احتمالــی 
در یک صحنه ی جرم فاش شــده اســت. تصاویر را می توان 
مســتقیماً بــه ابــر نقطــه وصــل کــرد. درصحنه هــای جنایــت، 
الزم اســت در مــورد برخــی از مناطــق حســاس بیشــتر بحــث 

شــود: مثــل اجســاد، خــون و گلولــه:

بدن
در مــورد جرائــم خشــونت آمیز، اجســاد عامــان، قربانیــان و 
شــاهدان )چــه زنــده، زخمــی و چــه مــرده( شــواهد اساســی 
هســتند. ابــر نقطــه ای کــه توســط لیــزر اســکن  ســه بعدی 
بــه  را  مختلفــی  دیدگاه هــای  می توانــد  می شــود،  ایجــاد 
اعضــای هیئــت منصفــه درصحنــه ی جنایــت ارائــه دهــد. 
معمــوالً در کنــار لیــزر اســکنرها از دوربین هــای عکاســی هــم 
اســتفاده می شــود؛ تــا از تصاویــر و داده هــای رنگــی عکس هــا 
بــرای رنگ آمیــزی ابــر نقطــه تولیدشــده توســط لیــزر اســکنر 
اســتفاده شــود. ایــن رنگ پــردازی، باعــث افزایــش امــکانِ 
تجســم می شــود و می توانــد بــه اعضــای هیئــت منصفــه ایــن 
حــس را بدهــد کــه در صحنــه حضــور دارنــد. از ایــن زاویــه، 
ابــر نقطــه فضــای آپارتمــان را بزرگ تــر آشــکار می کنــد و بــه 
ایجــاد مجــاورت شــواهد و فعالیــت کمــک می کنــد. از یــک 
ابــر نقطــه می تــوان بــرای ایجــاد یــک  چشــم انداز کامــل از 

صحنــه ی جــرم، از دیدگاه هــای مختلــف، اســتفاده کــرد.

خون
علمــی پیرامــون پاشــش خــون وجــود دارد کــه مســیر و شــکل 
چگونگــی فــرود خــون در دیواره هــا، کف هــا یا ســایر ســطوح را 
تحلیــل می کنــد. آیــا قطره هــا بــزرگ هســتند یــا کوچــک؟ آیــا 
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از خود نشان دهنــد.

 GIS كشورها و ارتشهای مختلف با استفاده از فناوری اطاعات و سامانه های
ــد. در حال حاضر، فناوری اطاعات  ــدا كرده ان به صنايع پيشرفته ای دســت پی
)از  نظامــی  امکانــات مختلــف  تولیــد  در  پیشــرفت  ایجــاد  عامــل  جغرافيایــی 
جملــه ســاح  های هوشمند، كاهش تلفات نيروهای خــودی و همچنیــن تولیــد 
امکانــات مناســب بــه جهــت ایجــاد اختال در سامانههای اطاعاتی دشــمن( 
شده  اســت. اســتفاده از GIS  بــرای امــور نظامــی کاربرد هــای متعــددی در 
فرماندهــی، کنتــرل، ارتبــاط و جاسوســی دارد. کلیــه نقشــه های بدســت آمــده 
توســط GIS، بــرای مقاصــد گوناگــون و کاربردهــای متفــاوت زیرسیســتم های 

دیگــر، در سیســتم های نظامــی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. 
مــواردی کــه بــرای عملیــات نظامــی موردنیــاز می باشــد، نقشــه ها و نمودارهــای 
ــا حــوزه فعالیــت آن بــه کار  اطاعاتــی اســت، کــه بــرای هــر نیرویــی متناســب ب
شــامل  کــه  بــوده  متداولــی  نقشــه های  نمودارهــا،  و  نقشــه ها  ایــن  مــی رود. 

از آن جــا کــه امــروزه در تمامــی فنــون، پیشــرفت علــم و تکنولــوژی تاثیــر به ســزایی بــر نتایــج فعالیت هــا گذاشــته، اســتفاده 
از فناوری هــای نویــن مکان محــور نیــز بــه جهــت تســریع و بهبــود عملکــرد سیســتم های مختلــف )از جملــه صنعتــی، 
اجتماعــی، نظامــی و ...( از اهمیــت قابــل توجهــی برخــردار شــده اســت. در حــال حاضــر کاربــرد GIS در امــور نظامــی، 
یکــی از پــر اهمیت تریــن کاربردهــای ایــن علــم بــه شــمار مــی رود؛ بــه گونــه ای کــه استفاده مؤثر از اطاعات مکان-محــور در 
درگيری هــای نظامــی، شــرایطی را برای فرمانده مهیــا می کنــد تا از راهبردهای ابتكاری، اصول عملياتــی و مانورهای رزمــی 

یــگان خــود، بــه نحــو مناســبی بهــره ببــرد.

ــا هر پديده همواره دو پرســش را مطــرح می کننــد؛ »پديده چيست؟« و »در كجا  سیســتم های جغرافیایــی در مواجهــه ب
قرار دارد؟«. بــا طــرح ایــن دو پرســش در امــور نظامــی، اطاعــات بســیار مفیــدی از وضعیــت کلــی مــکان و چگونگــی حضــور 
دشــمن در اطــراف، اســتخراج می شــود؛ آگاهی از وضعيت دشمن همان عاملــی است كه مــیتواند بر انجام مأموريت 
فرماندهان تأثير داشته باشد، زيرا تصوير عملياتی از وضعيت نبرد، موجب می گردد تا ارتباط روانی بين سطوح مختلف 
در یــگان برقرار شود و واحدهــای نظامــی می توانــد در مقابل هــر گونــه تغيير وضعیــت، انعــکاس هوشمند و خاقانهای 

مبینا رضاعلیزاده
دانش آموخته کارشناسی نقشه برداری
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بــه طــور کلــی، محاسن يك سيستم اطاعات جغرافيایــی 
نسبت بـه سـاير فنــاوریها، كيفيت باالی تحليل دادهها، 
امكان تجزيـه و تحليـل آن ها با روشهای پيشرفته، مدیریت 
زمينههای  در  دادهها  از  عظیمــی  حجم  سريع  تغيير  و 
مختلف، بهره منــدی روشهای بهتر و جديدتر برای تهيـه 
نقش ه هــای مختلــف، به روزرســانی اطاعــات، امــکان ایجــاد 
ارتبــاط بين عوارض مختلف طبیعــی و مصنوعــی، اتـصال 
هزينـه،  و  زمـان  كاهش  اطاعاتــی،  جداول  بــا  اطاعات 
زمين مرجـع،  دادههای  از  وســیعی  حجــم  سازماندهــی 
جمعآوری اطاعات پراكنده و قابليت بـازبینــی روشها، از 
مهم تــرين محاسن و ضـرورتهـای موجــود در ايـن سـامانه 
اطاعاتــی اســت کــه در مراکــز نظامــی و نیروهــای مســلح 

کشــور بــه کار گرفتــه می شــود.

اســتانداردهای راهبــردی و اطاعــات مختلفــی )شــامل اطاعــات جزئــی توپوگرافــی و هیدروگرافــی موقعیتــی( می باشــد. تعــداد 
ــه جمــع آوری حضــوری دارد.  ــاز ب کمــی از نقشــه ها و نمودارهــای مورداســتفاده در ســرویس های عملیاتــی و جاسوســی، نی
نیــاز اولیــه، بــرای جمــع آوری چنیــن اطاعاتــی، نقشــه  های دارای جزئیــات اطاعــات مکانــی دقیــق اســت. بــه همیــن علــت، 
اطاعــات بــه روز و به هنــگام، بــه همــراه ایجــاد ارتبــاط مناســب بیــن آن هــا بــا سیســتم مختصــات مرجــع و پشــتیبانی از 
عکس هــای هوایــی منطقــه، نقــش اصلــی و اساســی را ایفــاء می کنــد. بــه بیــان دیگــر، به روزرســانی اطاعــات جغرافیایــی 
دارای ضرورتــی اساســی اســت، همچنیــن توانایــی گزارش گیــری از ایــن اطاعــات در استانداردســازی آن هــا مــورد اســتفاده 

قــرار می گیــرد.
کاربردهــای بنیادیــن و مهــم GIS منجــر بــه اســتفاده از ایــن سیســتم در محیط هــای چندکاربــره و شــبکه های نظامــی گردیده 
اســت. از جملــه ایــن کاربردهــا، قابلیــت اجــرا در محیــط web می باشــد؛ محیطــی کــه امــروزه نقــش اصلــی و اساســی 
در انتقــال اطاعــات و دسترســی بــاال را ایفــا نمــوده و امــکان جســتجوی اطاعــات موردنیــاز کاربــران را فراهــم می ســازد. 
همچنیــن سیســتم های ردیابــی یــک یــگان نظامــی )GPS(، اطاعــات پشــتیبانی، آفنــد و پدافنــد، میــدان جنــگ الکترونیکــی، 
تحلیــل فرکانس هــا در مناطــق تحــت پوشــش رادار و بــه طــور کلــی کمــک بــه برقــرای امنیــت در داخــل یــک کشــور 
بخصــوص در مناطــق مــرزی خاکــی و ســاحلی از مهم تریــن کاربردهــای GIS در امــور نظامــی بــوده. از دیگــر کاربردهــای 
GIS در امــور نظامــی می تــوان بــه هدایــت جنگ هــای شــهری، انتخــاب مســیر مناســب، مکان یابــی پادگان هــای نظامــی، 
ــی از  ــور نیروهــای زمین ــه منظــور عب ــرای پل هــای شــناور ب ــی، انتخــاب محل هــای مناســب ب ــی دکل هــای دیده بان مکان یاب
مســیرهای آبــی، انتخــاب محل هــای مناســب بــرای احــداث بانــد بالگــرد و شناســایی مســیرهای مهــم تاکتیکــی بــه منظــور 

حرکــت ســریع و امــن ســربازان و تجهیــزات اشــاره نمــود.
امروزه در اكثر كشورهای پيشرفته ی جهان، استفاده از تركيب سيستمهــای GIS و MNS  بــه لحاظ سه ويژگــی سرعت، 
دقـت و تحليل پذیــری، به عنوان ابـزاری قدرتمنـد در مديريت اطاعـات پليســـی، مـديريت اطاعـات دريابـانــی، كنتـرل 
راههـا، اورژانس امنیتــی، آتش نشانــی و ...، به كارگرفته مــیشود. در واقع تركيب اطاعات مكـانــی ثابت همچــون شبكه 
ارتباطی، محل استقرار تاسيسـات و نيروهـای سـتادی و مركـزی، محـل وقـوع حوادث و همچنین اطاعات مكانی متغيری 
همچــون موقعيت گشــتهایپياده و موتورســوار انتظامــی، موقعیــت گشتهای دريایــی هوایــی و ... مــیتواند كمك قابل 
توجهــی بـه تصـميمگيـریهـا و افـزايش سرعت امور اجرایــی اين گونه موسسات بنمايد. اســتفاده از فناوری هــای نویــن 
در هــر صنعــت، رشــد چشــم گیر آن صنعــت را بــه دنبــال دارد. امــور نظامــی نیــز بــا اســتفاده از سیســتم  GIS از مزایــای 

بســیار بهره منــد شــده اســت.
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