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ف� و تولید اطالعات ن
در راستای افزایش تولید اطالعات ن
مکا� در معاونت ن
مکا� سازمان نقشه برداری کشور انجام گرفت:

جهــش تولیــد داده مکانــی؛ در مجموعــه معاونــت فنــی ســازمان نقشــه بــرداری کشــور در
ـا»
ـی هـ
ـع زدایـ
ـا و مانـ
ـتیبانی هـ
ـد ،پشـ
ـال «تولیـ
ـداوم آن در سـ
ـد» و تـ
ـش تولیـ
ـال «جهـ
سـ

بــه گ ـزارش اداره روابــط عمــویم ،مهنــدس پیمــان بکتــاش ،معــاون فـ نـی و تولیــد اطالعــات مـ ن
ـکا� ســازمان نقشــه بــرداری کشــور بــا یــادآوری نــام
گــذاری ســال  1399بــه عنــوان ســال «جهــش تولیــد» از ســوی رهـ بـر معظــم انقــاب و عــزم جــزم ایــن ســازمان در تحقــق شــعار ســال  1399بیــان
« :بــا یــاری خداونــد متعــال؛ مجموعــه معاونــت فـ نـی و تولیــد اطالعــات مـ ن
ـکا� ســازمان نقشــه بــرداری کشــور موفــق شــد بــا تمــام ظرفیــت
داشــت
ن
فـ نـی و بــا اتــکا بــه تــوان تخصــی خــود در راســتای تولیــد داده و اطالعــات مــکا� کشــور در ســال  1399گامهــای بلنــدی بــردارد و از مجمــوع 5
میلیــون هکتــار تعهــد تولیــد یــا بــه روز رسـ نـا� و پــردازش نقشــه و داده هــای مـ ن
ـکا� تعیـ ی ن
ـ� شــده در شــاخص هــای اختصــایص ارزیـ بـا� دســتگاه ،بــه
دســتاورد  7.035میلیــون هکتــار برســد».
ـکا� معاونــت فـ نـی و تولیــد اطالعــات مـ ن
 « :عملکــرد  7.035میلیــون هکتــاری نقشــه و داده هــای مـ ن
همچنـ ی ن
ـکا� در ســال  1399بــا
ـ� وی افــزود
ن
ن
ـن� و نقشــه بــرداری زمیــی و
ـوا� ،فضـ یـا� و نقشــه هــای مبنـ یـا�؛ اداره کل زمـ یـ� سـ ج
همــکاری واحدهــای زیــر مجموعــه :اداره کل نقشــهبــرداری هـ ی
ن
مدیریت آبنگاری و امور جزرومدی صورت گرفته اســت .این معاونت در راســتای تحقق تعهد تولید یا به روز رســا� و پردازش نقشــه و داده
ن
ـا� و نقشـه هــای مبنـ یـا� اقــدام بــه انعقــاد قـرارداد پریــزرو چهــار فرونــد هواپیمــای ســازمان؛
ـوا� ،فضـ ی
هــای مــکا� در بخــش اهــداف نقشـ ه بــرداری هـ ی
ـوا�  360.000هکتــار؛ در
ـوا� و مختصــات دار نمــودن عکســهای قدیــی بــه مســاحت 8.300.000هکتــار؛ مثلــث بنــدی هـ ی
تهیــه اندکــس هـ ی
ف
بخــش تولیــد نقشــههــای بــزرگ مقیــاس تبدیــل رقــویم  6335هکتــار ،ویرایــش رقــویم و کارتوگـرا�  10040هکتــار GIS Ready 7922 ،هکتــار و
ـی ،بــروز رسـ ن
در بخــش نقشـه هــای پوشـ ش
ـا� نقشـه هــای  ۱:۲۵۰۰۰بــه مســاحت  64.000هکتــار و در بخــش ارتوفتــو؛ اقــدام بــه تولیــد ارتوفتــو
 ۱:۴۰۰۰۰بــه مســاحت  4.943.884هکتــار و در مقیــاس  1:2000بــه مســاحت  2.500.000هکتــار نمــوده اســت.
ـی میتــوان بــه احــداث  435نقطــه مبنــا� و همچنـ ی ن
همچنـ ینـ� در جهــت تولیــد داده و اطالعــات ژئــودزی و نقش ـه بــرداری زمیـ ن
ـ� انــدازه گـ یـری
ی
 .ایــن اداره کل در جهــت پشـ ن
ـتیبا� شــبکه
 218نقطــه مبنـ یـا� در بخــش حفــظ و گسـ تـرش شــبکه هــای چندمنظــوره ژئــودزی کشــور اشــاره نمــود
ایســتگاههای دائــی ژئودینامیــک؛ اقــدام بــه حفــظ و بهــروز نگهــداری  135ایســتگاه دائــی ژئودینامیــک موجــود نمــوده اســت .دســتاورد اداره کل
ـکا� و ارائــه رسویســهای مـ ن
نقشــه بــرداری زمیـ نـی در بخــش ایجــاد رسویسهــای زیرســاخت؛ توســعه پایــگاه داده مـ ن
ـکا� مـ ت ن
ـ� بــاز شــامل پــردازش 18
منطقــه فرونشســت و تهیــه نقشــه پهنــه بنــدی از  14منطقــه متعهــد شــده یم باشــد.
ف
در بحــث تولیــد و پــردازش داده و اطالعــات مـ ن
ـکا� دریـ یـا�؛ عملکــرد مدیریــت آبنــگاری و امــور جــزر و مــدی شــامل انجــام عملیــات هیدروگـرا� بــه
ز
ن
ت
ـ� اصــاح داد ه هــای قدیــی بــه مـ ی زـران  6600کیلومـ تـر و ترجمــه اســتاندارد هیدروگـر فا� ســازمان  IHOاســت .در
مـ ی
ـران  22000کیلومــر؛ همچنـ ی
جهــت تحقــق اهــداف نگهــداری ایســتگاههای پایــش تـراز دریــا و مدلســازی جزرومــد  20ایســتگاه جزرومــدی تعمـ یـر و راه انــدازی و بازبیـ نـی مجــدد
گردیــد و بــا جمــع آوری داده هــای تـراز دریــا در ایســتگاههای ســاحیل و تدقیــق مدلهــای پیــش بیـ نـی جزرومــد ،بـرای  52ایســتگاه در ســال میــادی
 2021مدلســازی جزرومــد صــورت گرفــت .بروزرسـ نـا� نــرم افـزار موبایــل پیــش بیـ نـی جزرومــد  NCCTIDEانجــام شــد و نمایــش برخــط تـراز دریــا از
طریــق ســایت ســازمان و برنامــه  NCCTIDEبــه کاربـران ارائــه شــد .اقدامــات ایــن مدیریــت در راســتای تعمـ یـر و نگهــداری شــناورها شــامل :انجــام
تعمـ یـرات الزم در راســتای حفــظ عملیـ تـا� نگهداشـ ت ن
ـ� شــناور ایـران آبنــگار؛ نظــارت بــر عملیــات راهـ بـری و نگهــداری شــناور ایـران آبنــگار و تعمـ یـرات
 .در جهــت عمــل بــه تعهــد تولیــد نقشــه و اطالعــات مـ ن
ـکا�
اســایس و راه انــدازی شــناورهای آبنــگار یــک و دو بعــد از قریــب ده ســال وقفــه میباشــد
ت
و تولیــد ،بازنگــری و انتشــار چارتهــای دریـ یـا�؛ مدیریــت آبنــگاری اقــدام بــه تهیــه ســه چــارت دریـ یـا� جدیــد؛ تولیــد  8چــارت الک�ونیــک ناوبــری؛
تولیــد چــارت پهلوگــری بزر ت
گ�یــن بنــدر تجــاری ایـران (بنــدر شــهید رجــا�) بـرای اولـ ی ن
ـ� بــار؛ بروزرسـ نـا� چارتهــای دریـ یـا� از منظــر عــوارض ســاحیل،
ی
ی
ف
ت
ت
هیدروگ ـرا� و عالئــم کمــک ناوبــری جمعــا بــه تعــداد  64مــورد؛ کنــرل و انتشــار چارتهــای ناوبــری جدیــد بــه تعــداد  8چــارت و کنــرل و انتشــار
چارتهــای بــروز شــده بــه تعــداد  22چــارت نمــوده اســت».
در پایــان؛ معــاون فـ نـی و تولیــد اطالعــات مـ ن
ـکا� ســازمان نقشــه بــرداری کشــور ضمــن شــکرگزاری از خداونــد متعــال بـرای یــاری فرزنــدان متخصــص
ایــن مــرز و بــوم در حــوزه ژئوماتیــک و فـ نـی ســازمان نقشــه بــرداری کشــور افــزود « :همچنــان بــا قــوت در مسـ یـر جلــب نــرت الــی قــدم بریمداریــم
و در ســال  1400نـ ی زـر ایــن تــاش هــا بــه صــورت مســتمر و شــبانه روزی افزایــش یافتــه اســت تــا شــاهد تولیــد و بــه روز رسـ نـا� بیشـ تـر نقشــه هــا و
اطالعــات مـ ن
ـکا� مــی کشــور باشــیم».
وی ضمــن تشــکر از تــاش همــه مدی ـران و دســت انــدرکاران واحدهــای زیرمجموعــه معاونــت فـ نـی و تولیــد اطالعــات مـ ن
ـکا�؛ از رهنمودهــا،
مســاعدتها و حمایتهــای � دری ـ ــغ ریاســت محـ تـرم ســازمان و همــکاری و مشــارکت ســایر معاونـ ی ن
ـ� گـرایم و مدیریتهــای مســتقل محـ تـرم ســازمان نـ ی زـر
ب
ن
ـدردا� نمــود.
قـ
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ـا
ـکاری بـ
ـور همـ
ـه منظـ
ـوزان ،بـ
ـش آمـ
ـاز دانـ
ـا نیـ
ـب بـ
ـی متناسـ
ـوای الکترونیکـ
ـد محتـ
تولیـ
ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی

بــه گ ـزارش روابــط عمــویم ســازمان نقش ـهبرداری کشــور ،مدیریــت نقش ـهنگاری و اطلسهــای مــی ســازمان نقش ـهبرداری کشــور بــه منظــور
همــکاری بــا ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی دریس و بــا هــدف ن
غ�ســازی کتــب دریس ،مجموعـهای ازمحصــوالت خــود را كــه همســو بــا محو رهــا و
ت
موضوعــات كتابهــای دریس یمباشــند ،در قالــب نقش ـهها و كتابهــای الك�ونيــی متناســب بــا نیــاز دانشآمــوزان ارائــه نمــوده اســت.
این مجموعه مشتمل بر عناوین ذیل یمباشد:
الک�ونیک در ارتباط با موضوع نقشه و نقشه ن
 .1شش عنوان کتاب ت
آشنا� با مفاهیم نقشه و جغرافیای ایران و جهان برای مقاطع
خوا� و
ی
تحصییل مختلف
 .2هفت عنوان نقشه تقسیمات کشوری ایران و استانها ( استان کردستان ،استان مرکزی ،استان اصفهان ،استان تهران ،استان کرمانشاه،
استان گیالن)
 .3شصت و سه عنوان شامل :نقشه جاذبههای مهم گردشگری ایران و نقشههای گردشگری استانها و مراکز آنها
 .4پنــج عنــوان نقشــه موضــویع :نقشــه خاورمیانــه ،نقشــه عمــویم صنعــت نفــت ،نقشــه خلیــج فــارس و دریــای عمــان ،نقشــه عمــویم جهــان،
نقشــه آمـ ش
ـوز� ای ـران
دام�وری ،ی ن
زم�شنایس،
 .5بیش از  150عنوان برگزیده از نقشه و نمودارهای اطلسهای میل ارتباطات ،انرژی ،بهداشت ،تاری ــخ ،جمعیت ،پ
ف
ن
معر� شده هستند.
غ�ه که در راستای محورهای
شهر و شهرسازی ،شیالت ،صنعت ،کشاورزی ،محیط زیست ،بازرگا� ،حمل و نقل و ی
جهت دریافت فایل عناوین محتوای ت
الک�ونییک تهیه شــده توســط ســازمان نقشـهبرداری کشــور و دسـ تـریس آســان با اســتفاده از رمزینه پاســخ
رسی ــع ( )QR Codeاینجا را کلیک کنید.
ـوز� مرتبــط بــا نقشــه و نقشـهبرداری و اطالعــات مـ ن
ـ� محتــوای ت
الک�ونیــی آمـ ش
ـ� ایــن ســازمان ،در نظــر دارد در تکمیــل تامـ ی ن
همچنـ ی ن
ـکا� ،عناویــن
ت
موضوعــات بــه ش�ح ذیــل را در برنامههــای آ� اجـرا و ارائــه نمایــد.

گ
خ
ت
ابتدا�
تاری� و نقشه برجسته برای مقاطع
جمعی� ،فرهن�،
 .1تهیه اطلسهای ساده تقسیمات کشوری،
ی
گ
ن
ش
ابتدا�
یا� برای مقاطع
آموز� در زمینه
 .2تهیه محتوای
آشنا� با نقشه و نقشه خوا� ،استفاده و کاربرد نقشه در زند� روزمره و ی
ی
مس� ب
ی
ش
نظ� مقیاس نقشه ،ی ن
یا�
آموز� در زمینه
 .3تهیه محتوای
آشنا� با مفاهییم ی
تعی� موقعیت ،سیستم تصویر ،سیستم مختصات ،موقعیت ب
ی
ن
هوا� و ماهوارهای برای مقاطع متوسطه
و نحوه تهیه نقشه به روشهای زمی� ،ی
ن
ش
نظ� زلزله و فرونشست برای مقاطع متوسطه
 .4تهیه محتوای
آموز� در زمینه نقش دادههای مکا� در پایش مخاطرات ی
آموز� برای رشته نقشهبرداری ن
ش
 .5ن
ه�ستان
غ�سازی محتوای
ش
ین
آموز�
انیمیش� سه بعدی از شهرهای کشور برای مقاصد
 .6تهیه
ش
آموز� در ارتباط با نجوم
 .7تولید محتوای
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بازخوردهای دستورالعمل تهیه نقشه فتوگرامتری با پهپاد بررسی می شود

بــه گ ـزارش روابــط عمــویم ســازمان نقشــه بــرداری کشــور بــه نقــل از مدیریــت برنامــه ریــزی ،بودجــه ،پژوهــش و اســتانداردها  ،پــس از تدویــن
ت
دستورالعمل تهیه نقشه فتوگر ت
جلسا� با حضور اساتید برجسته ،متخصصان و صاحب نظران این حوزه
ام�ی با پهپاد ،این مجموعه یط
؛ بازخــورد هــای ایــن دســتورالعمل را مــورد بــرریس قـرار یم دهــد.
شــایان ذکــر اســت ایــن جلســات بــا حضــور دکـ تـر ســعادت رسشــت از دانشــگاه تهران،دکـ تـر ورشوســاز از دانشــگاه خواجــه نصـ یـر الدیــن طــویس و
ن
ـوا� و نظــارت و گــروه اســتاندارد ســازمان نقشــه بــرداری کشــور بــه صــورت مســتمر در حــال برگـزاری اســت.
جمــی از متخصصـ یـ� ادارات کل هـ ی
خاطــر نشــان یم شــود در ایــن جلســات همــه بازخــورد هــای ارایــه شــده بــرریس یم شــود .در صــورت تاییــد در دســتورالعمل اعمــال شــده و در
صــورت عــدم تاییــد پاســخ مناسـ بـی ب ـرای آن تهیــه یم گــردد .در نهایــت جــواب بازخوردهــا ب ـرای ارایــه کننــده ارســال خواهــد شــد.

گروه استاندارد سازی اعالم نمود:

عضویت سازمان در کمیته فنی متناظر ایزو -حمایت از کشورهاي در حال توسعه ()DEVCO/ISO
اول� نشست تخصیص کمیته ن
برگزاری ی ن
ف� متناظر ایزو "حمایت از کشورهاي درحال توسعه"

بــه اطــاع فرهیختــگان محـ تـرم یمرســاند ،ســازمان مــی اســتاندارد ایـران بــا عنایــت بــه اهمیــت استانداردســازي و کاربــرد اســتانداردهاي بـ ی ن
ـ� الملــی
در عرصــه تجــارت جهـ نـا� ،اقــدام بــه تشــکیل کمیتــه هــاي فـ نـی متناظــر بــا کمیتــه هــاي فـ نـی  ISOکــه وظیفــه تدویــن اســتاندارد هــاي بـ ی ن
ـ� الملــی در
حــوزه هــاي مختلــف را بــر عهــده دارنــد ،نمــوده اســت.
ییک از کمیته هاي سیاســتگذار در ســطح ســازمان ی ن
ب� الملیل استانداردســازي " ، ISOکمیته حمایت از کشــورهاي در حال توســعه (DEVCO/
 ")ISOاســت کــه بــا هــدف شناسـ یـا� نیازهــا و الزامــات کشــورهاي در حــال توســعه در زمینــه استانداردســازي و مســائل مربــوط بــه زیرســاخت
کیفیــت مــی ( )NQIو ارائــه پیشــنهادات بــه کشــورهاي درحــال توســعه در تامـ ی ن
ـ� ایــن نیازهــا و الزامــات تشــکیل گردیــده اســت.
بــا عنایــت بــه تشــکیل ســاختار کمیتــه فـ نـی متناظــر آن در ســازمان مــی اســتاندارد ،روز ســه شــنبه مــورخ  1400/ 05/ 19از ســاعت  8ایل  10بــه
صــورت مجــازي جلســه تخصــی بــا حضــور مســئوالن کمیتــه خانــم دکـ تـر روشــن طـ بـری رییــس کمیتــه و آقــای دکـ تـر قریــب نایــب رییــس کمیتــه و
دک� قالیس مود مدیرکل ت
همچن� خانم ت
مدیر کل ت
ق
ین
تطبی� و مشارکت در تدوین استاندارد
دف� مطالعات
دف� آموزش و تروی ــج استانداردها و
ن
دب� کمیته ایزو  TC211و نمایندگان
ب� الملیل و نماینده سازمان نقشه برداری رسکار خانم مهندس عیل آبادی رییس گروه استاندارد و ی
های ی
ســازمانها و کمیتــه هــای فـ نـی متناظــر بــه منظــور آشــنا� بــا برنامــه اقــدام کمیتــه بـ ی ن
ـ� الملــی مذکــور در ســال هــاي  2025-2021تشــکیل گردیــد.
ی
الزم به ذکر است سازمان نقشه برداری کشور به عنوان عضو رسیم در این کمیته فعالیت خواهد نمود.
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گــروه هماهنـ گـی امــور مناطــق ســازمان نقشــه بــرداری کشــور بــا همــکاری و مشــارکت اداره کل ســامانهها و زیرســاختهای اطالعــات مـ ن
ـکا� برگـزار
کــرد :

وبینــار آموزشــی هفتگــی در راســتای ارتقــای ســطح علمــی گروههــای نقشــه و اطالعــات مکانــی
ســازمانهای مدیریــت و برنامهریــزی اســتانها
ش
آموز� استانها در تاری ــخ دوشنبه
جلسه چهارم از کالسهای
 1شــهریور مــاه ســال  ،1400بــا مشــارکت اداره کل ســامانهها و
زیرســاختهای اطالعــات مـ ن
ـکا� و همـرایه گــروه امــور اســتانها،
بــه مــدت ســه ســاعت بــه صــورت آنالیــن برگـزار گردیــد.

در ایــن جلســه ،مطالـ بـی در رابطــه بــا ادامــه "آمــوزش ســاخت
رسویسهــای مـ ن
ـکا� بــا اســتفاده از نرماف ـزار ژئــورسور" ب ـرای
نماینــدگان ســازمانهای مدیریــت و برنامهریــزی اســتانها ارائــه
گردیــد کــه از جملــه مهمتریــن مطالــب مطــرح شــده ،یمتــوان بــه
ف
بحــث "تنظیمــات مربــوط بــه امنیــت ژئــورسور" شــامل معــر�
انــواع روشهــای اح ـراز هویــت کارب ـران ،تغیـ یـر رمــز عبــور پیــش
فــرض ،تعریــف گــروه کارب ـران و نقشهــای مربوطــه و همچنـ ی ن
ـ�
مــواردی در رابطــه بــا محــدود کــردن ارائــه رسویــس بــه کارب ـران ناشــناس ،اشــاره نمــود.

پیام دکتر جعفرزاده ایمن آبادی به مناسبت سالگرد شهادت دولتمردان؛ رجایی و باهنر و آغاز هفته دولت

بــه گـزارش روابــط عمــویم ســازمان نقشــه بــرداری کشــور ،دکـ تـر غالمعــی جعفــرزاده ایمــن آبــادی رئیــس ســازمان در پیــایم ضمــن گرامیداشــت یــاد
و خاطــره شــهیدان رجـ یـا� و باهـ نـر آغــاز هفتــه دولــت را بت�یــک گفــت.

تن
م� پیام به این ش�ح است:
"بسمه تعایل"
با سالم و ت
اح�ام؛

هفتــه اول شــهریور مــاه کــه بــا نــام و یــاد دو یــار جــان برکــف و مخلــص ایــن نظــام شــهیدان رجـ یـا� و بــا هـ نـر بــه نــام "هفتــه دولــت" مزیــن شــده،
ن
ـهیدا� اســت کــه تمــام عمــر خــود را ب� ادعــا ب ـرای خدمتگ ـزاری بــه مــردم و نظــام مقــدس
فرصــت مغتنــی ب ـرای تجلیــل و تجدیــد پیمــان بــا شـ
ن
ش
جمهــوری اســایم ایـران در طبــق اخــاص گذاشــتند و زمینــه هــای رشــد و پی�فــت روزافــزون کشــور را فراهــم کردنــد و همــدیل و همزبــا� را بــه
منصــه ظهــور رســاندند.
ب� شــک سـ یـره و منــش ایــن دو شــهید واالمقــام و از یــاران دیریــن امــام راحــل و دلســوزان انقــاب تــا ابــد در اذهــان مــردم قدرشــناس ایـران اســایم و
ق
ـروز مــردم بــا بهــره گـ یـری از رهنمودهــای حکیمانــه
دوســتداران ایــن نظــام و انقــاب بــا� خواهــد مانــد؛ شایســته اســت دولتمــردان و خدمتگـزاران امـ ِ
ـدی کشــور عزیزمــان ایـران
مقــام معظــم رهـ بـری (مدظلــه العــایل) ،پـ یـروی از راه و منــش ایــن دو خــادم صدیــق و شــهید و در راســتای عــزت و رسبلنـ ِ
اســایم ،از هیــچ کوشـ شـی دری ـ ــغ ننماینــد.
اینجانــب ضمــن تســلیت ایــام ســوگواری ســاالر شــهیدان حـ ضـرت اباعبــدهللا الحسـ ی ن
ـ�(ع) و گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای واالمقــام دولــت
و شــهیدان رجــا� و باهـ نـر ،روز کارمنــد را بــه همــه دولــت مــردان و کارمنــدان خــدوم و متعهــد ،ت�یــک عــرض کــرده و در ســال ((تولیــد ،پشـ ن
ـتیبا�
ب
ی
ض
زدا� هــا)) موفقیــت همــگان را در راســتای تحقــق آرمانهــای بلنــد امــام خمیـ نـی(ره) و مقــام معظــم رهـ بـری حــرت آی ـتهللا امــام
ها،مانــع ی
ش
ن
خامنهای(مــد ظلــه العــایل) و همچنـ یـ� ادامــه راه شــهدای دولــت در نیــل بــه پی�فــت و رساف ـرازی روز افــزون نظــام مقــدس جمهــوری اســایم
ای ـران ،از درگاه خداونــد متعــال مســئلت یم نمایــم.
غالمعیل جعفرزاده ایمن آبادی
رئیس سازمان نقشه برداری کشور
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ف
معر� یمکند:
به مناسبت روز همدان ( 1شهریور) ،مدیریت نقشهنگاری و اطلسهای میل

نقشه تقسیمات کشوری استان همدان ،نقشه گردشگری استان و شهر همدان و کتاب ابعاد کشور معرفی شد

بــه گ ـزارش روابــط عمــویم ســازمان نقش ـهبرداری کشــور ،مدیریــت نقش ـهنگاری و اطلسهــای مــی ،نقش ـ ه تقســیمات کشــوری اســتان همــدان،
نقشــه گردشــگری اســتان و شــهر همــدان و کتــاب ابعــاد کشــور را منتـ شـر کــرد.
نقشه تقسیمات کشوری استان همدان:
در این نقشهها از آخرین اطالعات تقسیمات کشوری تا پایان یت� ماه  1399استفاده گردیده و مرزهای ی ن
ب�الملیل ،حدود استان ،شهرستان،
ت
بخــش ،دهســتان و مراکــز آنهــا بــه نمایــش درآمــده اســت .همچنـ ی ن
ـ� جــداول اطالعــات جغرافیـ یـا� و آمــار و شــاخصهای جمعیــی بــر اســاس
رسشــماری ســال  1395بـرای اســتان و شهرســتانها ،جهــت ارائــه اطالعــات تکمیــی در ایــن نقشـهها لحــاظ شــده اســت.

استان همدان با توجه به تقسیمات کشوری تا پایان سال  1399دارای  10شهرستان 26 ،بخش 75 ،دهستان و  32نقطه شهری یمباشد.
ت
اســتان همدان با مسـ ت
کیلوم�مربــع رتبه بیســت و ســوم و با جمعیت  1،738،234نفر (رسشــماری  )1395رتبه هفدهم
ـاح� حدود 19،325
ت
ن
را در کشور دارا یمباشد .نرخ شهرنشی� در این استان  63/12درصد و تراکم جمعیت  89/95نفر در کیلوم� مربــع است.
ف
ـر� و مکانیــا� آثــار باسـ ن
نقشــههای گردشــگری کمــک شـ ن
ـتا� و جاذبههــای گردشــگری و توریسـ ت
ـی دارد .اداره نقشــههای موضــویع و
ـایا� در معـ
ب
مــوردی ،درمدیریــت نقشــهنگاری و اطلسهــای مــی جهــت رســیدن بــه ایــن اهــداف ،نقشــههای گردشــگری را بـرای  31اســتان کشــور و مراکــز ایــن
اســتانها بــه صــورت دورو و در قالــب یــک نقشــه تهیــه نمــوده و در اختیــار کاربـران قـرار داده اســت .در ایــن رسی نقشــهها عــوار�ض همچــون راه
ن
ت
ـرهای گردشــگری ،لیســت هتلهــا و اندکــس
هــا ،مراکــز تقســیما� ،رودهــا ،آثــار باســتا� و مکانهــای گردشــگری بــه همـراه اندکــس راهنمــای مسـ ی
راهنمــای فواصــل بــا مراکــز اســتانهای همجــوار و  ...آورده شــده اســت.
اســتان همدان در منطقه کوهسـ ن
ـتا� زاگرس در غرب کشــور قرار گرفته که از ســمت شــمال به اســتانهای زنجان و قزوین ،از جنوب به اســتان
لرســتان ،از طــرف غــرب بــه اســتانهای کردســتان و کرمانشــاه و از ســمت ش
�ق بــه اســتان مرکــزی محــدود یمشــود .اســتان همــدان بــه طــور کیل
ت
ن
ن
ن
ز
ن
ـر یمباشــد .بیشــر ارتفاعــات اســتان همــدان در جنــوب ایــن
اســتا� کوهســتا� و نیمهکوهســتا� اســت و دارای دشــت ی
ها� در بـ یـ� کوهســتانها تنـ ی
اســتان واقــع شــده اســت .بلندتریــن کــوه اســتان کــوه الونــد بــا ارتفــاع حــدود  3580مــر اســت .دیگــر کوههــای مرتفــع اســتان عبارتنــد از کــوه وفــس
و سلســله جبــال خرقــان کــه مــرز بـ ینـ� اســتانهای همــدان و قزویــن یمباشــد.
اســتان همــدان دارای رودخانههــای متعــددی اســت و مهمتریــن رودهــای اســتان عبارتنــد از :قلقــل رود  -رود همــه کــی  -قــره چــای  -رود عبــاس
ن
ـیم�  -رود درجزین  -رود شــهاب و رود خرمآباد.
آباد  -رود دره مرادبیگ  -رود سـ ی
اســتان همــدان بــه طــور کیل دارای آب و هــوای رسد کوهسـ ن
ـتا� بــا تابســتانهای معتــدل و زمســتانهای بســیار رسد یمباشــد .میانگـ ی ن
ـ� دمــای
ن
ـ� دمــای اســتان حــدود  11/5درجــه یمباشــد.
ســالیانه اســتان از  10درجــه تــا  15درجــه ســانتیگراد در نقــاط
مختلــف متفــاوت اســت و میانگـ ی
ن
ن
ت
گ
ـ�  225تــا  518میلیمــر اســت کــه بدیــن ترتیــب از جملــه اســتانهای بــا بــارش
ـ� متوســط بارنــد� ســالیانه اســتان در نقــاط مختلــف آن بـ ی
همچنـ ی
متوســط محســوب یمشــود.
اســتان همــدان دارای جاذبههــای گردشــگری طبیــی و تاریـیخ متعــددی اســت .مهمتریــن جاذبههــای گردشــگری اســتان همــدان بــه قـرار زیــر یم
باشــند:
گ
ش�ســن�  -مســجد جامــع همــدان  -مــوزه هگمتانــه  -مــوزه تاریـ ـ ــخ طبیــی  -آرامــگاه بوعــی
تپــه هگمتانــه  -بــرج قربــان  -حمــام قلعــه  -مجســمه ی
ســینا  -آرامــگاه باباطاهــر  -آرامــگاه اسـ تـرومردخای  -بــازار همــدان  -میــدان امــام  -کلیســای گریگــوری اســتپان  -امامـزاده شــاهزاده حسـ ی ن
ـ�  -گنبــد
علویــان  -مــوزه لطفعلیــان  -ارگ نوشــیجان  -آرامــگاه حیقــوق نـ بـی  -پــل فرســفج  -مســجد جامــع تویـرکان  -پــل تاریـیخ کوریجــان  -تــاالب شـ یـرین
ســو  -غــار علیصــدر  -غــار سـ ش
ـوبا�  -رساب فارســیان و رساب گاماســیاب.
ین
ن
اللج� و بهار و کبودرآهنگ،
کوهستا� همدان در غرب کشور و مرکز استان همدان یمباشد .شهر همدان از شمال به شهرهای
شهر رسد و
ش
از طــرف جنــوب بــه شــهر تویـرکان ،از �ق بــه قهاونــد و از ســمت غــرب بــه شــهر اســد آبــاد محــدود یمشــود .مســاحت شــهر همــدان در حــدود
ت
کیلوم� مربــع و جمعیت این شهر طبق رسشماری سال  1395تقریبا  554،000نفر بوده است .شهر همدان از سمت جنوب و جنوب
72
ت
ن
ـز� از کوههــای زاگــرس یمباشــد محــدود یمشــود .ارتفــاع شــهر همــدان از ســطح دریــا بـ یـ�  1،750مــر تــا 2،100
ـ
ج
ـه
ـ
ک
ـد
ـ
ن
الو
ـات
ـ
ع
ارتفا
ـه
ـ
ب
ـرب
غـ
ی
مـ تـر در نقــاط مختلــف آن متفــاوت اســت و بدیــن ترتیــب یــی از مرتفعتریــن مراکــز اســتانهای کشــور محســوب یمشــود .رودخانههــای کوچــی
از جملــه رودخانــه گنجنامــه از جنــوب شــهر از کــوه الونــد رسچشــمه گرفتــه و بــا عبــور از شــهر بــه ســمت شــمال رسازیــر یمشــوند .آب و هــوای
ـتا� و رسد یمباشــد و دارای تابســتانهای مالیــم ونســبتا گــرم و زمســتانهای طـ ن
شــهر همــدان کوهسـ ن
ـوال� و بســیار رسد اســت .میانگـ ی ن
ـ� درجــه
گ
ت
حـرارت ســالیانه همــدان حــدود  11/5درجــه ســانتیگراد و متوســط بارنــد� ســالیانه ایــن شــهر تقریبــا  317میلیمــر یمباشــد و بدیــن ترتیــب در
کنــار شــهرهای اردبیــل و زنجــان ،از رسدسـ یـرترین مراکــز اســتانهای کشــور محســوب یمشــود.
مهمتریــن جاذبههــای گردشــگری شــهر همــدان عبارتنــد گ از :آرامــگاه بوعــی ســینا  -آرامــگاه باباطاهــر  -آرامــگاه اسـ تـرومردخای  -بــازار همــدان  -تپــه
ش�ســن�  -مســجد جامــع همــدان  -مــوزه هگمتانــه  -مــوزه تاری ـ ــخ طبیــی همــدان  -میــدان امــام -
هگمتانــه  -بــرج قربــان  -حمــام قلعــه  -مجســمه ی
کلیســای گریگــوری اســتپان و امامـزاده شــاهزاده حسـ ی ن
ـ�.
ن
بروزرسا� شدهاست.
نقشه گردشگری استان همدان در سال  1399و شهر همدان در سال 1397
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ف
معر� یمکند:
به مناسبت روز همدان ( 1شهریور) ،مدیریت نقشهنگاری و اطلسهای میل

اطلس نقشه و اطالعات مکانی استان همدان و اطلس ملی گردشگری معرفی شد

بــه گـزارش روابــط عمــویم ســازمان نقشـهبرداری کشــور ،مدیریــت نقشـهنگاری و اطلسهــای مــی ،اطلــس نقشــه و اطالعــات مـ ن
ـکا� اســتان
ف
ـر� کــرد.
همــدان و اطلــس مــی گردشــگری را معـ
اطلس اطالعات ن
مکا� استان همدان:
اطلسهــای اطالعــات مـ ن
ـکا� اســتانهای کشــور ،از محصــوالت ســازمان نقش ـهبرداری کشــور اســت کــه توســط اداره اطلــس مــی در

مدیریــت نقش ـهنگاری و اطلسهــای مــی ب ـرای  31اســتان کشــور تهیــه یمشــود.
ایــن اطلسهــا ،حــاوی نقشـهها و اطالعــات مـ ن
ـکا�  31اســتان کشــور اســت کــه اطالعــات هــر اســتان شــامل "تقســیمات کشــوری ،شــبکه
ـن� ،شــبکههای ترازیـ بـا� ،نقش ـههای رقویمپوشـ شـی ،پوشــش تصاویــر
ژئــودزی ،شــبکه ژئودینامیــک ،شــبکههای چندمنظــوره و گر نا�سـ ج
ماهــوارهای  IRSو  ،Land satمــدل رقــویم زمـ ی ن
ـ� ،نقش ـه رقــویم شــهرها ،چارتهــای دریـ یـا� و مشــاهدات جــزر و مــدی ،موقعیــت
ز
پروژههــای نقشـهبرداری نظــارت و کنـ تـرل فـ ن
ـالهای اخــذ تصاویــر در
ـر بـ ه تفکیــک سـ 
ـوا� تهیــه شــده از اســتانها نـ ی
ـی" یمباشــد .تصاویــر هـ ی
ایــن اطلسهــا آمــده اســت.

ت
کیلوم�مربــع و دارای  9شهرســتان 25 ،بخش و  73دهســتان یمباشــد که کوه الوند مرتفعترین نقطه
مســاحت اســتان همدان 19325
این اســتان یمباشــد.
اطلس اطالعات ن
مکا� استان همدان در سال  1397تهیه شده است.
اطلس میل گردشگری استان همدان:
اطلسهــای مــی مجموعههـ یـا� مــدون و مجلــد از نقشـهها ،نمودارهــا ،تصاویــر و گزارشهــای مربــوط بــه یــک یــا چنــد موضــوع هســتند کــه
بــا روشهــای نویــن و بســیار دقیــق و بــا اســتفاده از جدیدتریــن نرمافزارهــا ،بــر اســاس آخریــن اطالعــات و آمــار گــردآوری شــده در ســطح
کشــور تهیــه یمشــوند.
اول) و در ســال ( 1392نگارش دوم) تهیه و تدوین کرده
ســازمان نقشــهبرداری کشــور ،اطلس میل گردشــگری را در ســال ( 1381نگارش گ
ت
اســت .ایــن اطلــس کــه بــا اســتفاده از آخریــن آمــار و اطالعــات وزارت مـ یـراث فرهنــی ،صنایــع دســی و گردشــگری و مرکــز آمــار ایـران تهیــه
گردیــده ،بــا بــرریس پیشــینه گردشــگری بــه وضعیــت ایــن صنعــت در ســطح جهــان و جایــگاه ایـران در جهــان یمپــردازد .ســپس بــا ارائــه آمــار
گ
و اطالعــات اسـ ن
ـتا� ،وضعیــت پار ت
ام�هــای موثــر بــر ایــن صنعــت و پراکنــد� آنهــا را در داخــل کشــور مــورد بــرریس قـرار یمدهــد و در انتهــا بــه
ف
ـر� جاذبههــای گردشــگری ایـران یمپــردازد.
معـ
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مبنا� سازمان نقشه برداری کشور انجام شد:
فضا� و نقشه های
هوا�،
ی
ی
به همت متخصصان اداره کل ی

ـاال در
ـی بـ
ـک طیفـ
ـدرت تفکیـ
ـا قـ
ـر بـ
ـب تصاویـ
ـارپ (  )pan sharpاز ترکیـ
ـان شـ
ـر پـ
ـد تصاویـ
تولیـ
ـک)
ـی باال(پانکروماتیـ
ـک مکانـ
ـدرت تفکیـ
ـده) و قـ
ـف (چهاربانـ
ـای مختلـ
باندهـ

ـوا�  ،فضـ یـا� و نقشــه هــای مبنـ یـا� بــه منظــور تولیــد
بــه گـزارش روابــط عمــویم ســازمان نقشــه بــرداری کشــور بــه نقــل از اداره کل نقشــه بــرداری هـ ی
تصاویر پان شارپ ( )pan sharpبا باند مادون قرمز ،اطالعات خام دو منطقه ،شهر اصفهان به تعداد  4967قطعه و حریم شهر اصفهان
بــه تعــداد  4891قطعــه توســط اداره پــرواز ،در حــال پــردازش یم باشــد و تــا کنــون  50درصــد آن تولیــد گردیــده اســت.
تصویــر پــان شــارپ ( )pan sharpحاصــل ترکیــب تصاویــر بــا قــدرت تفکیــک طیـیف بــاال در باندهــای مختلــف (چهاربانــده) و تصاویــر بــا قــدرت
ن
ـوا� ،فضـ یـا� و نقشــه هــای
تفکیــک مــکا� بــاال اســت (پانکروماتیــک) کــه در نــرم افزارهــای خــاص بدســت یم آیــد .در اداره پــرواز  ،اداره کل هـ ی
مبنـ یـا� ســازمان نقشــه بــرداری کشــور ایــن تصاویــر توســط نــرم افـزار  ULTRAMAPتولیــد میگــردد.
از طرف کمیته بیولوژیک اعالم شد:

فهرست داروخانه های قابل مراجعه برای کرونا

به همت کمیته بیولوژیک سازمان نقشه برداری کشور فهرست داروخانههای قابل مراجعه برای کرونا اعالم گردید.

سامانه تردد الکترونیکی در سازمان نقشه برداری کشور راه اندازی شد

ت
اطالعــات و ارتباطــات ،ســامانه تــردد بــا همــکاری مدیریــت
بــه گ ـزارش روابــط عمــویم سـ
ـازمان نقشــه بــرداری کشــور بــه نقــل از دفــر فنــاوری گ
ئ
حراســت در اواســط مــرداد مــاه ش�وع بــه کار کــرد .ایــن ســامانه جهــت ترسی ـ ــع در هماهنــی هــا  ،رصفــه جــو� در وقــت و کاهــش هزینــه هــا در تــردد
 .ســامانه ت
کن�ل تردد ،با سیســتم خودکارســازی فعال نظارت ق
مر ی ن
ج
خرو�
دقی� بر روی افراد و کاالهای ورودی و
اجع� ،کاال و خودرو یم باشــد
بــه ســازمان دارد.
گ
این سامانه دارای ویژ� های زیر یم باشد:
 امکان ثبت صورتجلسه مالقاتها در سازمانت
 گردش فرایند مجوز یک درخواست مالقات به صورت الک�ونییک امکان درخواست مجوز مالقات توسط مالقات شونده از درون سازمانق
تال� ن
 قابلیت ثبت انواع محلهای مالقات ویژه در سازمان با تزما� جلسات
کن�ل
 امکان ی نتعی� نفرات تائید کننده ورود وسایل همراه(خودرو،ابزار،تلفن همراه ،نوتبوک و)...
ن� اختصاص کارت تردد ت
 ثبت عکس مهمان در هنگام ورود به سازمان و ی زالک�ونییک به وی
قابل ذکر اســت این ســامانه در بسـ تـر شــبکه داخیل ســازمان به آدرس  http://taradodبراي اســتفاده همكاران ســازمان نقشــه برداری کشــور
بهــره بــرداري گردیــده اســت.
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ت
امنی� و باال بردن سطح امنیت در سازمان نقشه برداری کشور صورت گرفت:
با هدف کاهش تهدیدات

اجرای فاز آزمایشی استفاده از سرویس های دسکتاپ مجازی در سازمان نقشه برداری کشور
بــه گ ـزارش روابــط عمــویم ســازمان نقشــه بــرداری کشــور بــه نقــل
از دفـ تـر فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،گــروه راهـ بـری و امنیــت
اطالعات این بخش در راستای اجرای طرح امن سازی زیرساخت
ت
ـای�ی ،فــاز آزمایـ شـی اســتفاده از
هــای حیــا� در قبــال حمــات سـ ب
رسویس های دســکتاپ مجازی در مدیریت نقشــه نگاری و اطلس
هــای مــی نصــب و راه انــدازی گردیــد.
ن
ـا� امنيــت اطالعــات محافظــت از محيــط
ي ـ�ي از اصــولي تريــن مبـ ي
ـاي� مي باشــد .بــا ایــن روش اجـرای پــروژه
رسويــس دهي در فضــاي سـ ب
هــای مجــازی ســازی بــه جهــت اســتفاده بهینــه از منابــع موجــود در
ســازمان و ارتقــا امنیــت در ســطح امنیــت در ســطح شــبکه هــای
داخــی صــورت یم پذیــرد.

استفاده از دادههای ماهواره ارتفاعسنجی در برآورد ضخامت االستیک لیتوسفر

گ
زم�شـ ت
ـناخ� و دینامیــی پوســته زمـ ی ن
ويژ�هــا و رفتــار ی ن
ام�هــای کلیــدی و مهــم در تعیـ ی ن
ـ� بــه
ـ�
ضخامــت االســتیك لیتوســفر (ســنگکره) از پار ت 
شــمار یمرود کــه بــا اســتفاده از دادههــای توپوگ ـر فا� و آنومایلهــای ثقــل (یــا ناهنجاریهــای ثقــل) قابــل بــرریس و بــرآورد اســت .از ایــن پارامـ تـر
ش
ـو� و کوههــای دریـ ئـا� اســتفاده یمشــود.
ب ـرای بیــان مقاومــت و اســتحکام خمــی لیتوســفر تحــت بارهــای إعمالشــده ماننــد حوضههــای رسـ ب
ف
یف
ضخامــت االســتیک لیتوســفر بــه طــور معمــول بــا اســتفاده از روشهــای تحلیــل طیـ و ارتباطــات آمــاری بـ ی ن
یمگــردد.
ـ� ثقــل و توپوگـرا� بــرآورد 
گ
ً
ف
ـت� بـ ی ن
ـ� ناهنجاریهــای ثقــل و توپوگ ـرا� در حــوزۀ فرکانــس
بــه عبــارت دیگــر ،ضخامــت االســتیک مؤثــر لیتوســفر معمــوال بــا اســتفاده از همبسـ
تعیـ ی ن
ـ� یمشــود ،بنــا بــر ایــن الزم اســت در محاســبۀ ایــن پارامـ تـر ،مدلهــای ثقــل و توپوگ ـر فا� مناســب انتخــاب شــوند.
ـ� وضعیــت تنــش در صفحــه لیتوســفر کاربــرد داشــته و بــه درک بهـ تـر رخدادهــای ژئودینامیــی نـ ش
ضخامــت االســتیك مؤثــر لیتوســفر در تعیـ ی ن
ـا�
ئ
ئ
زم�سـ ت
از فرایندهــای ی ن
ـاخ� کمــک یمکنــد .الزم بــه توضیــح اســت کــه فرایندهــای تکتونیــی از جملــه فرورانــش و کــو هزا� ،بارهــا� را روی ســطح
ن
ت
و درون لیتوســفر إعمــال یمکننــد .بــا ایــن توصیــف ،ایــن پارامــر شــاخیص ب ـرای نمایــش قــدرت لیتوســفر در مقیاسهــای زمــا� ی ن
زم�شــنایس
محســوب یمگــردد.
ف
گ�یهــای جداگانــۀ ثقــل و توپوگـرا� و بــا اســتفاده از شــناورهای دریـ ئـا� انجــام
محاســبۀ ضخامــت االســتیک مؤثــر ابتــدا در دهــه  1970بــا اندازه ی
ی دریــا�ئ
از نقشـهبردار 
گردیــد و تــا دهــه  ،1990ضخامــت االســتیک مؤثـ ِـر مناطــق دریـ یـا� بــه طــور معمــول بــا بکارگـ یـری ایــن دو نــوع دادۀ ئ حاصــل گ
بــرآورد یمشــد .امــا بایــد در نظــر داشــت کــه دادههــای نقشـهبرداری بــه دســت آمــده بــا اســتفاده از شــناورهای دریــا� ،وابســت� زیــادی بــه انتخــاب
خطــوط ناوبــری دارنــد و مقــدار ضخامــت االســتیک مؤثــر را در امتــداد خطــوط ناوبــری منعکــس یمســازند .از ایـنرو ایــن پرســش مطــرح یمشــود
کــه آیــا مقــدار ضخامــت بــه دســت آمــده در ایــن روش ،بــه طــور یکنواخــت بـرای کل منطقــه قابــل تعمیــم اســت .عــاوه بــر ایــن ،برداشــت دادههــا
ـن� و بــا اســتفاده از کشـ تـیها و شــناورهای دریـ ئـا� مســتلزم رصف زمــان و هزینــه بـ ئ
ـاال� اســت.
بــه روش پروفیلهــای عمقسـ ج
ـن� یمتــوان
اکنــون بــا توســعه فنــاوری ماهــوارهای یمتــوان مشــاهدات توپوگـر فا� و ثقــل را در رسارس جهــان انجــام داد .بــه کمــک ماهــواره ارتفاعسـ ج
ـن� تبدیــل کــرد.
ناهنجاریهــای ثقــل را بــا اندازهگـ یـری فاصلــه از ســطح دریــا بــه دســت آورد و آن را بــه اطالعــات عمقسـ ج
ت
ـن� ،بــه اطالعــات باتیمــری دســت یافــت .بنــا بــر ایــن،
بــه بیــان ســادهتر ،بــا وارونســازی دادههــای ثقــی حاصــل از ماهوارههــای ارتفاعسـ ج
ف
ـن� بــه طــور همزمــان در مدلهــای توپوگـرا� جهـ نـا� و مدلهــای میــدان ثقــل جهـ نـا� إعمــال یمشــوند و بـرای محاســبۀ
دادههــای ماهــواره ارتفاعسـ ج
گ
ف
یف
ن
ـن� بــه
ضخامــت االســتیک مؤثــر ،الزم اســت همبســت� طی ـ بـ یـ� توپوگ ـرا� و ثقــل محاســبه و تحلیــل گــردد .امــروزه ،ماهوارههــای ارتفاعسـ ج
گ
ـت� بـ ی ن
ـ� مدلهــا و در
عنــوان منبــع دادۀ ارزشمنــد هــم ب ـرای مدلهــای توپوگ ـر فا� و هــم ب ـرای مدلهــای ثقــل هســتند .ایــن مزیــت ،روی همبسـ
یمگــذارد.
نتیجــه روی بــرآورد ضخامــت االســتیک مؤثـ ِـر لیتوســفر تأثـ یـر 

در همـ ی ن
ـن� در بــرآورد ضخامــت االســتیک لیتوســفر در غــرب اقیانــوس آرام" صــورت
ـ� زمینــه ،مطالع ـهای بــا عنــوان "تأثـ یـر دادههــای ارتفاعسـ ج
گرفت و نتایج آن در جوالی  2021در ش
گ�ی آنامویلهای
ن�یه  Geodesy and Geodynamicsمنعکس گردید .در این تحقیق ،اثرات بکار ی
ثقــل نـ ش
ـا� از منابــع مختلــف داده در بــرآورد ضخامــت االســتیک لیتوســفر تحلیــل شــد .بــه عبــارت دیگــر ،ضخامــت االســتیک مؤثــر بــا اســتفاده
ف
ز
ـن� و هــم بــدون آن و نـ یـر بــا بکارگـ یـری مدلهــای توپوگـرا� حــاوی دادههــای ماهــواره
از مدلهــای میــدان ثقــل هــم بــا دادههــای ماهــواره ارتفاعسـ ج
ت
ـر� اقیانــوس آرام  10کیلومــر بــرآورد شــد
ارتفاعسـ ج
ـن� محاســبه شــد .در ایــن بــرریس ،ضخامــت االســتیک مؤثــر منطقــه غـ ب
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و نتایــج آمــاری توزیـ ـ ــع ضخامــت االســتیک مؤثــر نشــان داد کــه ایــن ضخامــت در بیشـ تـر مناطــق مــورد مطالعــه حــدود  12کیلومـ تـر اســت .بــه
عــاوه ،مقایســۀ ضخامــت االســتیک لیتوســفر در کوههــای دریـ ئـا� (ارتفاعــات بسـ تـر دریــا) بــا ســن با رگــذاری معلــوم کــرد کــه ایــن پارامـ تـر در غــرب
اقیانــوس آرام عمومـ ًـا در عمــق همدمــای  100تــا  300درجــه سـ ت
ـان�گراد توزیـ ـ ــع شــده و بــا ســن بارگــذاری افزایــش نیمیابــد .در ایــن پژوهــش،
همچنـ ی ن
ـ� روی دقــت در انتخــاب مــدل ثقــل تأکیــد شــده اســت زی ـرا انتخــاب مدلهــای مختلــف یمتوانــد تفاوتهــای قابــل توجــی را در مـ ی زـران
ـن� و نـ ی زـر تراکــم زمیـ نـی گذرهــای ماهــواره ،نقـ شـی مهــم و
ضخامــت االســتیک مؤثــر لیتوســفر موجــب گــردد .البتــه بدیــی اســت کــه دقــت ارتفاعسـ ج
ـن� ماهــوارهای دارنــد.
کلیــدی در دقــت دادههــای ثقــی حاصــل از ارتفاعسـ ج
ف
ـن� انجــام شــده اســت .از جملــه
در ایـران نـ ی زـر مطالعـ تـا� در زمینــه بــرآورد ضخامــت االســتیك لیتوســفر بــا اســتفاده از دادههــای توپوگـرا� و ثقلسـ ج
ف
سزاده بــا موضــوع "تعیـ ی ن
ـ� ضخامــت الیــه االســتیک لیتوســفر بــا اســتفاده از دادههــای توپوگ ـرا� و ثقــی،
آنهــا یمتــوان بــه پژوهــش مجیــد عبــا 
ن
مطالعه موردی :ایران" اشــاره کرد که نتایج آن در ســال  1387در دانشــکده مهندیس نقشـهبرداری و اطالعات مکا� دانشــگاه تهران ارائه شــد.
ـن� زمیـ نـی ســازمان نقش ـهبرداری کشــور ( )NCCو انجمــن ی ن
ـن� ( )BGIو نـ ی زـر از
ب�الملــی ثقلسـ ج
در ایــن پژوهــش ،از دادههــای ترازیـ بـا� و ثقلسـ ج
ف
دادههــای ثقــل و توپوگـرا� ماهــوارهای تولی دشــده بــا اســتفاده از مــدل ژئوپتانســيل  EIGEN-GL04Cو مــدل رقــومي ارتفــاعي  ETOPO5اســتفاده
گردیــد و در نهایــت ضخامــت االســتیک مؤثــر در کل ايـران بــرآورد شــد (تصویــر یــک).
همچنـ ی ن
ـ� ،بــرریس دیگــری تحــت عنــوان "مقایســه ضخامــت االســتیك مؤثــر بــرآورد شــدۀ لیتوســفر بــا اســتفاده از دادههــای زمیـ نـی و ماهــوارهای در
ش
ش
ن
سزاده و همــکاران انجــام شــد کــه در ژوئــن  2013در ن�یــه یب�الملــی  Acta Geophysicaمنتــر گردیــد .نتایــج ایــن تحقیــق
ایـران" توســط عبــا 
نـ ی زـر نشــان داد کــه محتــوای ســیگنال دادههــای حاصــل از ماهــواره از غنـ ئـا� بــه انــدازۀ اطالعــات زمیـ نـی برخــوردار اســت و یمتــوان از آن بـرای تعیـ یـ�ن
خمــش لیتوســفر اســتفاده کــرد.
ین
سن� ،مطالعه موردی :منطقهای شامل بلوکهای
تحقیق دیگری با عنوان
"تعی� ضخامت االستیك لیتوسفر با استفاده از دادههای گر نا� ج
ف
ز
ن
ت شــده توســط ســازمان
ـن� زمیــی و توپوگ ـرا� برداش ـ 
ـه
ـ
س
مؤس
در
گلپايــگان ،قــم و آران"
ژئوف�یــک دانشــگاه ته ـران و بــا اســتفاده از ثقلسـ ج
ی
ن
ز
ن
ژئوف�يــك ايـران (آبــان  )1399درج
زم�شــنایس و اکتشــافات معــد� کشــور انجــام شــد کــه نتایــج آن در مجموعــه مقــاالت نوزدهمـ یـ� کنفرانــس
ی ن
ی
سزاده و همــكاران ( )2013تطابــق قابــل قبــویل داشــته اســت.
گردیــد .نتايــج ایــن پژوهــش نـ ی زـر بــا مقاديــر ارائهشــده توســط عبــا 
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نشســت شــورای معونیــن
و مدیــران ســازمان نقشــه
بــرداری کشــور
بــا حضــور دکترجعفــرزاده ایمن
آبــادی رئیــس ســازمان نقشــه
بــرداری کشــور 1400/6/1
نشســت کمیتــه بانــوان
ســازمان نقشــه بــرداری
حضــور
بــا
کشــور
ـادی
ـن آبـ
ـرزاده ایمـ
دکترجعفـ
رئیــس ســازمان نقشــه
بــرداری کشــور 1400/6/1

تقدیــرو قدردانــی از دکتــر
ـک
ـبت روز پزشـ
ـی به مناسـ
ایرانـ
ـغ و بی
ـزحمات بی دریـ
ـه پاسـ
بـ
شــائبه ایشــان بــرای پرســنل
ســازمان نقشــه برداری کشــور
از ســوی دکتر جعفــرزاده ایمن
ـه
ـازمان نقشـ
ـس سـ
ـادی رئیـ
آبـ
بــرداری کشــور 1400/6/1
گرامیداشــت روز پزشــک و
تقدیــر از خانــواده هــای
محتــرم پزشــکان ســازمان
ـوی
ـور از سـ
ـرداری شـ
ـه بـ
نقشـ
دکتــر جعفــرزاده ایمــن
ـه
ـازمان نقشـ
ـس سـ
ـادی رئیـ
آبـ
بــرداری کشــور 1400/6/1

محفــل انــس بــا قــرآن
کریــم در حســینیه شــهدا
ســازمان نقشــه بــرداری
کشــور بــا حضــور دکتــر
جعفــرزاده ایمــن آبــادی
رئیــس ســازمان نقشــه
بــرداری کشــور1400/6/2
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نشســت پایــش آب هــای
زیرزمینــی بــا حضــور دکتــر
جعفــرزاده ایمــن آبــادی
ـرداری
ـه بـ
ـازمان نقشـ
ـس سـ
رئیـ
کشــور 1400/6/2

دیــدار همــت علــی شــاه نظــری
رئیــس امــور مدیریــت هــای
مشــاغل و نظــام هــای پرداخــت
ـور
ـتخدامی کشـ
ـازمان اداری و اسـ
سـ
ـادی
ـن آبـ
ـرزاده ایمـ
ـر جعفـ
ـا دکتـ
بـ
رئیــس ســازمان نقشــه بــرداری
کشــور 1400/6/2

نشســت شــورای معاونیــن و
مدیــران مســتقل ســازمان
نقشــه بــرداری کشــور بــا
حضــور دکتــر جعفــرزاده
ایمــن آبــادی رئیــس
ســازمان نقشــه بــرداری
کشــور 1400/6/3

نشســت اعضــای کمیتــه
راهبــری توســعه مدیریــت بــا
ـن
ـرزاده ایمـ
ـر جعفـ
ـور دکتـ
حضـ
ـه
ـازمان نقشـ
ـس سـ
ـادی رئیـ
آبـ
بــرداری کشــور 1400/6/2

مراســم عــزاداری هفتمیــن
روز شــهادت اباعبــداهلل
حســین (ع) در محوطــه
ســازمان نقشــه بــرداری
کشــور بــا حضــور جمعــی
از پرســنل ســازمان و رئیــس
ســازمان نقشــه بــرداری
کشــور دکتــر جعفــرزاده
ایمــن آبــادی 1400/6/3

