برداری کشور
هفته نامه سازمان نقشه
هفتهنامهسازماننقشهبرداریکشور
هفته اول مهرماه 1400

هفتهنامه شامره21
هفته اول مهرماه1400

1

2

هفتهنامهسازماننقشهبرداریکشور
ن
جها� جهانگردی:
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 ۵مهرماه (۲۷
ب

هفته اول مهرماه 1400

ـبت روز جهـ نـا� جهانگــردی ،نقشـههای گردشــگری  ۳۱اســتان کشــور و نقشــه جاذبههــای مهــم گردشــگری
بــه مناسـ ف
ایـران معــر� شــد

ن
جها� جهانگردی ،نقشـههای
به گزارش روابط عمویم ســازمان نقشـهبرداری کشــور ،مدیریت نقشـهنگاری و اطلسهای میل بهمناســبت روز
ف
معر� کرد.
گردشــگری اســتانهای کشــور و نقشــه جاذبههای مهم گردشــگری ایران را
ن
ـپتام� را بــه عنــوان روز جهـ نـا� گردشــگری جشــن یمگـ یـرد.
از ســال  ،۱۹۸۰ســازمان جهــا� گردشــگری ســازمان ملــل متحــد ســاالنه روز  ۲۷سـ ب
انتخــاب و تصویــب ایــن روز نقطــه عطـ فـی در گردشــگری جهـ نـا� محســوب یمشــود .هــدف از گرامیداشــت چنـ ی ن
ـ� روزی ،بــاال بــردن ســطح آگایه
گ
گ
در مــورد نقــش گردشــگری در جامعــه جهـ نـا� و نشــان دادن چگونــی تاثـ یـر گردشــگری بــر ارزشهــای اجتمــایع ،فرهنــی ،ســیایس و اقتصــادی در
 .ســازمان جهـ نـا� گردشــگری مســتقر در شــهر مادریــد اســپانیا جـ ئ
ـز� از ســازمان ملــل متحــد اســت کــه وظیفــه هدایــت صنعــت
رسارس جهــان اســت
گردشــگری را برعهــده دارد.
جهانگــردی ،پدیــده مســافرت از محــی بــه محــل دیگــر و از کشــوری بــه کشــور دیگــر بــدون در نظــر داشـ ت ن
ـ� قصــد مهاجــرت ،اشــتغال یــا اقامــت
مســتمر یمباشــد.
از دیــد ســازمان ملــل جهانگــرد یــا گردشــگر کــی اســت کــه کشــوری غـ یـر از کشــور محــل اقامــت خــود را مــورد بازدیــد قـرار دهــد و ســفر او مبـ نـی بــر
یــی از علــل زیــر باشــد:
تفری ــح  -ت
گ
خانواد� -ورزش  -درمان پزشیک  -ماموریت و یا ش
�کت در مجامع و کنفرانسها.
اس�احت  -گذراندن تعطیالت  -امور

تاریخچــه جهانگــردی بــه گذشــتههای دور بازیمگــردد .چنانکــه در دوران پیــش از اســام بـ خ
ـر� از یونانیــان و رومیــان بــه ای ـران ســفر یمکردنــد و
ز
ض
ن
ها� بــا موضــوع دیــدار از ایـران نوشــتهاند .در دوران پــس از اســام نـ یـ� نخسـ یـت� کــی
بعــی از آنــان ماننــد "هــرودوت" و " گزنفــون" ســفرنامه ی
ن
ـپانیا� بــود .در قــرن نوزدهــم اصطــاح جهانگــرد یــا
ها� در ایــن بــاره نوشــت "تـ
ـودالی" اسـ ی
ـ� بــه ای ـران ســفر کــرد و ســفرنامه ی
کــه از مغــرب زمـ ی
ت
خ
ش
توریســت جایگزیــن ســیاح شــد .اطالعــات تاریــی نشــان یمدهــد کــه ســفر بـرای اســراحت و تفری ـ ــح از اوایــل قــرن شــانزدهم میــادی �وع شــده
اســت .جهانگــردی یــی از عوامــل بســیار موثــر توســعه اقتصــادی در تمــایم کشــورها محســوب یمشــود.
کشــور مــا ای ـران دارای جاذبههــای گردشــگری طبیــی و تاریـ خ
ـی متعــددی یمباشــد کــه از دیربــاز گمــورد توجــه و بازدیــد گردشــگران از تمــام نقــاط
ن
خ
جهــان بودهانــد .در کشــور مــا ایـران  26مــورد از مهمتریــن و جذابتریــن مکانهــای تاریــی فرهنــی و یــا طبیــی بــه عنــوان مـ یـراث جهــا� یونســکو
گ
بــه ثبــت رســیده اســت کــه همــواره مــورد عالقــه و بازدیــد گردشــگران ایـر نا� و خـ ج
ـار� بــوده و تــاش بـرای حفــظ و مراقبــت از ایــن مـ یـراث فرهنــی،
ـی هــر ایـر ن
وظیفــه مــی و میهـ ن
ا� یمباشــد.
�خ
ن
جها� یونسکو به ثبت رسیده است عبارتند از:
م�اث
آثار تاری و طبییع ایران که در فهرست ی
معبــد چغازنبیــل ،تخــت جمشــید ،میــدان نقــش جهــان ،تخــت ســلیمان ،ارگ بــم ،پاســارگاد ،گنبــد ســلطانیه ،ســنگ نبشــته بیســتون ،مجموعــه
آثــار ارامنــه ای ـران ،ســازهها بآ� شوشـ تـر ،مجموعــه بــازار تاریـ خـی بت�یــز ،آرامــگاه شــیخ صـ فـی الدیــن اردبیــی ،بــاغ ای ـر نا� ،مســجد جامــع اصفهــان،
بــرج گنبــد قابــوس ،کاخ گلســتان ،شــهر ســوخته ،روســتای میمنــد شــهربابک ،شــوش ،قنــات ایـر نا� ،دشــت لــوت ،شــهر تاریـ خـی یــزد ،چشــم انــداز
ـا� فــارس ،جنگلهــای هــر ن
باســتان شــنایس ساسـ ن
کا�
ی
ف
ـر� آثــار باسـ ن
ـتا� و مراکــز
ســازمان نقشــهبرداری کشــور بــا تولیــد و تهیــه انــواع نقشــههای گردشــگری در تــاش اســت در جهــت اطالعرسـ نـا� و معـ
گردشــگری و نقــاط دیـ ن
ـار� گام بــردارد.
ـد� بــه کاربـران داخــی و خـ ج
در راســتای ایــن هــدف ،اداره نقش ـههای موضــویع و مــوردی در مدیریــت نقش ـهنگاری و اطلسهــای مــی ،اقــدام بــه تهیــه و بروزرسـ نـا� نقشــه
جاذبههــای عمــده گردشــگری ای ـران بــه زبــان فــاریس ،انگلیــی ،دوزبانــه (فــاریس -انگلیــی) و (فــاریس  -آوانــگاری) نمــودهاســت .در ایــن نقشــه
مراکــز تقسـ ت
ـیما� (تــا پایــان ســال  ،)1399فرودگاههــا ،بنــادر ،راههــا و راهآهنهــا (بــا بروزتریــن دادههــای موجــود) ،زاویــه قبلــه و همچنـ ی ن
ـ� اماکــن
گ
تاریـ خـی و فرهنــی و چش ـماندازهای طبیــی کشــور بــا ط ـرایح گرافیــی بســیار زیبــا نمایــش دادهشــده اســت.
نقشههای گردشگری  31استان و مرکز استان:
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 بصــورت دورو و در قالــب یــک نقشــه تهیــه نمــوده و در اختیــار کاربـران قـرار داده اســت.در ایــن رسی نقشــهها عـ ض
ـوار� 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 هــم جــوار و  ...آورده شــده اســت.
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س� سازمان نقشه برداری کشور با حضور ت
در کمیته مدیریت ب ز
دک� جعفرزاده ایمن آبادی مطرح شد:

ـزان
ـن میـ
ـه کمتریـ
ـور بـ
ـرداری کشـ
ـه بـ
ـازمان نقشـ
ـرف آب در سـ
ـزان مصـ
ـازی؛ میـ
ـه سـ
ـت و بهینـ
ـا مدیریـ
بـ

ـید
ـته رسـ
ـال گذشـ
ـی  18سـ
ـود طـ
خـ
بر اساس گز ش
ار� از رضا آقامحمدی نظری عضو کمیته مدیریت ب ز
س�

نهم� جلسه این کمیته که با حضور ت
به گزارش روابط عمویم سازمان نقشه برداری کشور به نقل از کمیته مدیریت ب ز
س� و در ی ن
دک� جعفرزاده
ز
ن
ایمن آبادی برگزار شــد ،ی ز
م�ان مرصف ســالیانه آب از ســال  1382تا ســال
م�ان مرصف آب این دســتگاه اجر یا� برریس شــد .در این گزارش ف� ی
ز
 1399مــورد بــرریس و تجزیــه و تحلیــل ق ـرار گرفــت .در شــکل شــماره  1رونــد مـ یـ�ان مــرف آب توســط رگرســیون ب ـرازش داده شــده اســت کــه
بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه ســازمان نقشــه بــرداری کشــور یط ســال هــای اخـ یـر بــا ورود علــی و عمــی شــامل بـهروز رسـ نـا� تکنولــوژی ،فرهنــگ
سـ ن
ـازما� ،و کاهــش تلفــات آب موجــب بهینــه ســازی ،اصــاح الگــوی مــرف آب ،افزایــش بهــره وری و عملیـ تـا� شــدن همــه جانبــه در ســطح
ن
سازما� گردیده است.
شــکل شــماره  2نشــان
یمدهــد کــه ســازمان نقشــه
بــرداری کشــور یط دو ســال
اخـ یـر نمــره کامــل شــاخص
مدیریــت مــرف آب
( 300امتیــاز) را کســب
کــرده اســت .ســازمان نقشــه
بــرداری کشــور در ســال
 1399ت
کم�یــن مـ ی زـ�ان آب را
در یط  18ســال اخـ یـر مــرف کــرده اســت و البتــه در مقایســه نقطــه بــه نقطــه ســال  1400بــا ســال  1399تــا پایــان دوره چهــارم ،در ســال جــاری
از ســال  1399نـ ی زـ� مقــدار آب کمـ تـری مــرف شــده اســت (شــکل شــماره .)3
رسانــه فضــای سـ ب زـ� ســازمان نقشــه بــرداری از  6491مـ تـر مرب ــع در مــرداد مــاه ســال  1399بــه  8158مـ تـر مرب ــع در مــرداد مــاه ســال  1400افزایــش
یافــت کــه بیانگــر رشــدی حــدود  25%یمباشــد .بــا توجــه بــه ایــن رشــد رسانــه فضــای سـ ب زـ� ،منابــع آب مدیریــت گردیــد و همچنـ ی ن
ـ� از آب ش�ب
ب ـرای آبیــاری فضاهــای سـ ب زـ� اســتفاده نگردیــده اســت .آبیــاری در صبــح زود یــا دیــر هنــگام شــب بــا اســتفاده از تایمــر بــه روش سیســتم ابیــاری
قطــره ای و سیســتم خــودکار آبپـ ش
ـا� بـرای محــدود کــردن تبخـ یـر و جلوگـ یـری از ســوخت گیاهــان صــورت یمگـ یـرد .همچنـ ی ن
ـ� گیاهـ نـا� کاشــته شــده
گ
انــد کــه بــا اقلیــم و بارنــد� منطقــه ســازگار یم باشــند .در شــکل شــماره  4مــدل شبیهســازی شــده فضــای سـ ب زـ� و منبــع آب ســازمان نقشــه بــرداری
کشــور نشــان داده شــده اســت.
از جمله اقدامات عمیل و موثر سازمان نقشه برداری کشور در رابطه با شاخص مدیریت مرصف آب یمتوان به موارد زیر اشاره کرد:
یز
(ش�آالت ،فالش تانک دو زمانه و)...
ش�آالت و
تجه�ات کاهنده مرصف آب و بازدید منظم از تاسیسات مرصف آب ی
 استفاده از ییز
ک� و تعویض ش
تجه�ات لوله ش
جلوگ�ی از ت
نش�
وا� های معیوب جهت
 برریس مرتب و منظمی
 عدم شستشوی خودرو در سازمان عدم استفاده از آب ش�ب برای شستشوی فضای اداری نصب ش�های چشیم به طوری که اگر ش� اب از روی � توجیه باز ماند بعد از تمد� به طور خودکار بسته شود
ی
ی
ب

 برریس کنتور آب حداقل مایه یکبار برای پایش ی زم�ان مرصف آب
گ
مبنا� برگزار کرد:
فضا� و نقشه های
هوا� ،
ی
ی
گروه هماهن� امور مناطق سازمان نقشهبرداری کشور با همکاری و اداره کل نقشه برداری ی

وبینار آموزشی با موضوع تشریح دستورالعمل اجرایی شاخص ها برای گروه های نقشه و اطالعات مکانی سازمانهای
مدیریت و برنامهریزی استانها
گ
بــه گ ـزارش روابــط عمــویم ســازمان نقشــه بــرداری کشــور ،گــروه هماهنــی
ـوا�  ،فضـ یـا� و نقشــه
امــور مناطــق بــا همــکاری اداره کل نقشــه بــرداری هـ ی
هــای مبنـ یـا� بــا توجــه بــه اهمیــت ارزیـ بـا� ســالیانه شــاخص هــای تخصــی
ســازمانهای مدیریــت و برنامهریــزی اســتانها بــا موضــوع ش
ت�ی ـ ــح دســتورالعمل
اج ـر یا� شــاخص اول (( تولیــد  /ب ـهروز نگهــداری و بهروزرسـ نـا� نقش ـههای
اســتان تحــت راهـ بـری ســازمان نقشـهبرداری کشــور)) در روز ســه شــنبه مــورخ
 1400/07/06وبینــاری آمـ ش
ـوز� برگ ـزار کــرد .
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اســتفاده از تحلیــل هــای مکانــی جهــت اســتفاده حداکثــری از مــکان هــای گردشــگری
(مطالعــه مــوردی اســتان لرســتان)
ئ
رضا� هابیل ،کارشناس ارشد سیستمهای اطالعات جغرافیا�( ،)GISاداره ی ز
ف�یکال ژئودزی
محمد
ی

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺮﺻ و ارﮐﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨـﺪه ﺻـﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷـﮕﺮي ﺑﺸﻤﺎر ﯽﻣ روﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺼﺪي
ﯿﺰ
ﺗﺠﻬ�
ﺑﺮاي دﯾﺪار وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ آن ﻧﯿـﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻔﻬﻮﯽﻣ ﺑﺮاي ﺳﻔﺮ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﺑﺤﺚ
ﭼﮕﻮﻧ�ﮕ
ارﺗﻘﺎء و رﺷﺪ آن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﯽﻣ آﯾﺪ .ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي
ﯾﺎ� و اﻣﻨﯿﺖ ﺳﻔﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﻮﻻت در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ،اﻧﺠﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺎزار ﺑ
ﻗﺴﻤ�ﺘ
از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑـﺰرگ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﯽﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﯿﺎزﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ و ﯾﺎ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ
�ﺿ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑ ﻧـﺎ� " "Locationآن اﺳـﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯿﻦ
ﺗﺎﻣ� ﻧﯿﺎزﻫﺎي وري ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺟﻬﺖ ﺗﺪارك ﺗﻌـﺪاد زﯾﺎدي از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در راﺳﺘﺎي
ن
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺗﻨﻮع ،ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺗﺸـﻮﯾﻖ ﺑﯿﻨﻨـﺪه بــه ﻣﻨﻈﻮر اﻗﺎﻣـﺖ طــوال� تــر و تک ـرار بازدیــد اســت.
ـ� منظــور پژوهـ شـی بــه عنــوان اســتفاده از تحلیــل هــای مـ ن
بــه همـ ی ن
ـکا� جهــت اســتفاده حداکـ ثـری از مــکان هــای گردشــگری انجــام شــده اســت کــه
در ادامــه بــه موضــوع پرداختــه یم شــود :
در ابتــدا جهــت مشــار ت
ک� کــردن برنامــه ریــزی هــا در ناحیــه مــورد مطالعــه از تکمیــل پرســش نامــه توســط مــردم ،مســئوالن و گردشــگران اســتفاده
ف
گردیــد و وزن دیه بــه جاذبــه هــا و ظرفیــت هــای موجــود بــر اســاس روش سلســله مراتـ بـی ( )AHPمعــر� خواهــد گردیــد و باتوجــه بــه معیارهــای
یز
ف�یوگـر فا� ،جاذبــه هــای گردشــگری  ،منابــع آب  ،راه هــای دسـ تـریس  ،پوشــش گیــایه  ،زمـ ی ن
ـ� شــنایس و اقلیــم بــا توجــه بــه زیرمعیارهــای خــود ،بــه
صــورت پهنــه ای اولویــت بنــدی شــدند.و درنهایــت بعــد از �ض ب کــردن هــر الیــه ی اطالعـ تـا� در وزن نهـ یـا� معیــار مربــوط بــه آن (وزن معیارهــا از
طریــق پرکــردن پرسشــنامه تعیـ ی ن
ـ� گردیــد) بــا اســتفاده از روش همپوشـ نـا� ،ایــن الیــه هــا بــا هــم ترکیــب شــده انــد و قابلیــت منطقــه مــورد مطالعــه
را ب ـرای ایجــاد پهنــه ی مناســب توســعه اکوتوریســم نمایــان کردنــد ،بــه گونــه ای کــه کل محــدوده بــر اســاس درجــه ی مطلوبیــت اولویــت بنــدی
 .ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از تحلیــل هــای مـ ن
ـکا� مبتـ نـی بــر نقشــه هــای موضــویع انجــام شــده اســت و ســی در شناسـ یـا� مناطــق گردشــگری
شــد
ـاال� را داراســت .وبــا ایــن وجــود ارزیـ بـا� گردشــگری محــور خــرم
مســتعد توریســم را دارد کــه ایــن منطقــه از نظــر اکولوژیــی قابلیــت گردشــگری بـ ی
آبــاد  -پلدخـ تـر تعریــف و اج ـرا شــده اســت .و همچنـ ی ن
ـ� تــاش گردیــد تــا بــا اســتفاده از سیســتم اطالعــات جغرافیـ یـا�( )GISو دانــش ســنجش از
شناسا� و با استفاده از مدل وزن دیه سلسله
گ�ی از تصاویر ماهواره ای ،معیارهای عمده و مهم گردشگری در منطقه
دور( )RSو با بهره ی
ی
مراتـ بـی ( )AHPبــا هــم تلفیــق گردنــد ،کــه در نهایــت منجــر بــه ایجــاد یــک محــور گردشــگری مناســب شــد .
 :رضــا� هابیــل ،محمد،1399،اســتفاده از تحلیــل هــای مـ ن
ـکا� جهــت اســتفاده حداکـ ثـری از مکانهــای گردشــگری ،یازدهمـ ی ن
ـ� کنفرانــس مــی
منابــع
ی
مهنــدیس عمـران ،معمــاری و توســعه شــهری،بابل
ت
بیش� به لینک زیر مراجعه کنید:
جهت مطالعه
https://civilica.com/doc/1133624
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تداخلسنجی راداري مبتنی بر پراکنشکنندههای دائمی
ن
زمی� سازمان نقشهبرداری کشور
مزاده ،عضو کمیته مخاطرات
مهندس غالمرضا کری 
مهندس غالمرضا کریمزاده ،عضو کمیته مخاطرات ن
زمی� سازمان نقشهبرداری کشور

ئ
جابجا�های پوستۀ ی ن
زم� ،درون شبکهای از پراکنشکنندها
تغی� شکل و
تداخلسن�ج راداری ( )InSARتکنییک ژئودتیک ،برای پایش و برآورد ی
یــا بازتابندههــای راداری اســت .هــم اکنــون ایــن فنــاوری بــه طــورگسـ تـردهای در پایــش و ارزیــا� جابجــا� زمـ ی ن
ـ� اســتفاده یمشــود .تصحیــح خطاهــای
ی
ب
ئ
ن
جابجا�هــا در ایــن روش ،نیازمنــد ایجــاد
یا� بــه دقــت پایــش مییلمـ تـري
سیســتماتیک ماننــد تأخـ یـر جــوی و حــل ابهــام فــاز و همچنـ یـ� دس ـت ب
شــبکهای دقیــق از پراکنشکنندههــای دائــی[ )PS( ]1منســجم و پایــدار اســت .پراکنشکنندههــای دائــی کــه اغلــب در مناطــق شــهری از تراکــم
گ
ـت�هاي مـ ن
بـ ئ
ـکا� و زمـ نـا� و نـ ی زـ� اثــر اتمســفر،
ـاال� برخوردارنــد ،بــا هــدف رفــع محدودیتهــاي روش تداخلســن�ج معمــویل از جملــه عــدم همبسـ
گ�نــد.
مــورد اســتفاده قـرار یم ی
گ
ً
در اواخــر دهــۀ  1990میــادی مشــخص شــد کــه بـ خ
ـر� از عــوارض ســطح زمـ ی ن
ـ� ویژ�هــاي بازپراکنـ شـی نســبتا پایــداری در طـ گـول چندیــن مــاه و حـ تـی
ـکا� و زمــا�ن
 .عــوارض مــورد نظــر اغلــب ابعــادی کوچکتــر از یــک پیکســل دارنــد و کمـ تـر تحــت تأثــر عــدم همبســت�هاي مـ ن
چندیــن ســال دارنــد
ی
ن
ن
ن
ز
ت
گ�نــد .ایــن عــوارض کــه حــی در حــدود بحـرا� خطــوط مبنــای زمــا� و مــکا� نـ یـ� دارای همــدویس[]3
تصاویــر رادار روزنــه مصنــویع[ ]2قـرار یم ی

ـاال� هســتند ،پراکنشکنندههــای دائــی نامیــده یمشــوند .پیکس ـلهای حــاوی پراکنشکننــده دائــی دارای رفتــار فــازی یکنواخــت و پایــدار در
بـ ی
طــول زمــان هســتند؛ بــه عبــارت دیگــر ،رفتــار فــازی در ایــن پیکسـلها منطبــق بــر یــک مــدل فـ ض
ـر� از جابجـ یـا� در زمــان اســت.
در ایــن روش از تداخلســن�ج راداری ابتــدا از میــان رسی زمـ نـا� تصاویــر راداری ،پیکسـلها یــا نقــاط پراکنشکننــده دائــی اولیــه (کاندیــد) بــر مبنــای

دامنـهی بازپراکنــش (یــا معیــار پایــداری دامنــه[ )]4جداســازی یمشــوند و در مرحلـهی بعــد بــر مبنــای فــاز تصحیحشــدۀ آنهــا ،نقــاط پراکنشکننــده
دائــی اصــی (نهـ یـا�) انتخــاب یمگردنــد .بـرای انتخــاب نقــاط کاندیــدای پراکنشکننــده دائــی ،رفتــار زمـ نـا� فــاز در ایــن نقــاط بایــد از اســتحکام و
پایــداری الزم برخــوردار باشــد.
در کشــور مــا ،مطالعــات متعــددی بــا اســتفاده از تداخلســن�ج راداري مبتـ نـی بــر پراکنشکنندههــای دائــی انجــام شــده اســت کــه از آن جملــه
یمتــوان بــه برریسهــای صورتگرفتــه توســط مراکــز دانشــگایه در زمینــۀ بــرآورد فرونشســت شــهر ته ـران در ســال  1396و فرونشســت شــهر
مشــهد در ســال  1397اشــاره کــرد.
امــا در مناطــق کــم تراکــم شــهری کــه ایجــاد شــبکهای از پراکنشکنندههــای دائــی کاری دشــوار اســت و نـ ی زـ� در مناطــق بــدون ســاختمان ،ســازه یــا
تأسیســات کــه فاقــد پراکنشکنندههــای دائــی باشــند ،یمتــوان از پراکنشکنندههــای مصنــویع یــا دستســاز[ ]5اســتفاده کــرد .بازتابندههــای
ـ� رونــد تغیـ یـر شــکل و جابجـ ئـا� پوســتۀ زمـ ی ن
زاوی ـهای[ ]6از متداولتریــن پراکنشکنندههــای مصنــویع هســتند کــه ب ـرای تعیـ ی ن
ـ� بــه کار یمرونــد.
گ
همچن� نسبت سیگنال به نویز ئ
ین
باال� دارند .این ویژ�ها موجب یمشود تا کیفیت تحلیلهای
بازتابندههای زاویهای ،سطح مقطع راداری و
تداخلســن�ج راداری بهبــود یابــد.

در زمینــه اســتفاده از بازتابندههــای زاویـهای بــه عنــوان پراکنشکنندههــای دائــی ،مطالعـهای تحــت عنــوان "شــبکه بازتابنــدۀ زاویــهای بــه عنــوان
مرجــع ژئودتیــک بـرای پایــش ی ن
زم�لغــزش از طریــق رسیهــای زمـ نـا� تداخلســن�ج راداری  "InSARدر کشــور اســلوایک انجــام شــد و نتایــج آن نـ ی زـ�
 .در ایــن مطالع ـه ،تداخلســن�ج راداری  InSARروی رسی زمــا�ن
در نشســت عمــویم  2021اتحادیــه علــوم زمـ ی ن
ـ� اروپــا ( )EGUمنتـ شـر گردیــد
یــک ســالۀ ســنتینل )Sentinel-1( -1در پنــج منطقــۀ تحــت تأثـ یـر ی ن
زم�لغــزش در اســلوایک انجــام شــد .در ایــن پژوهــش ،تعــداد  24بازتابنــدۀ ســه
وجــی دوگانــه ،بــا دقــت در ایــن مناطــق اســتقرار یافتنــد تــا شــبکه مرجــی تشــکیل شــود کــه بــه کمــک آن بتــوان اطالعــات جابجـ ئـا� قابــل اطمینــا�ن
زم�لغــزش بــه دســت آورد .نتایــج ایــن بــرریس نشــان داد کــه میانگـ ی ن
را از پهنههــای مهــم ی ن
ـ� نســبت ســیگنال بــه کالتــر[( ]7یــا بازتابهــای کاذب)
ش ق
ئ
ت
ـر� از چنــد
بازتابنــدۀ زاویـهای در زمانهــای مختلــف ،بهــر از  20دیسبــل بــوده و جابجا�هــای اندازه ی
گ�یشــدۀ آن در جهــات قائــم و �� -غـ ب
ـان� ت
مییلمـ تـر تــا  3سـ ت
م� ،بــا میانگـ ی ن
ـ� انحـراف معیــار بهـ تـر از  0.5مییلمـ تـر ،متغـ یـر بــوده اســت.
گ�یهــای مکــرر بازتابنــد ۀ زاویـهای بــه کمــک ســامانۀ تعیـ ی ن
در ایــن مطالعــه ،همچنـ ی ن
ـ� موقعیــت و ناوبــری ماهــوارهای جهـ نـا� (،)GNSS
ـ� بــا اندازه ی
جابجـ ئـا� مشاهدهشــده توســط روش  InSARتأییــد شــد و امــکان تبدیــل مختصــات در چارچــوب مرجــع مختصــات زمیـ نـی کشــور اســلوایک نـ یـ�ز
فراهم گردید.
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هفته اول مهرماه 1400

گارگــروه مهندســی نقش
و ســاختار دولــت بــا
حضــور دکترجعفــرزاده
ایمــن آبــادی رئیــس
ســازمان نقشــه بــرداری
کشــور 1400/7/7

نشســت اعضــای کمیتــه
مشــورتی حقوقــی ســازمان
نقشــه بــرداری کشــور بــا
حضــور دکترجعفــرزاده
ایمــن آبــادی رئیــس
ســازمان نقشــه بــرداری
کشــور 1400/7/7
بــه مناســبت هفتــه دفــاع
مقــدس برگــزاری مســابقه

ورزشــی دارت بــرای بانــوان
در ســازمان نقشــه بــرداری

کشــور 1400/7/3

ـینی
ـن حسـ
ـم اربعیـ
مراسـ
در ســازمان نقشــه
بــرداری کشــور بــا
حضــور دکتر جعفــرزاده
ایمــن آبــادی رئیــس
ـرداری
ـه بـ
ـازمان نقشـ
سـ
کشــور 1400/7/4
نشســت شــورای معاونیــن
و مدیــران ســازمان نقشــه
بــرداری کشــور بــا حضــور
دکترجعفــرزاده ایمــن آبــادی
رئیس ســازمان نقشــه بــرداری
کشــور 1400/7/3
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محفــل انــس بــا قــرآن کریــم بــا حضــور

هفته اول مهرماه 1400

ـازمان
ـادی رئیس سـ
ـن آبـ
ـرزاده ایمـ
دکترجعفـ
نقشــه بــرداری کشــور 1400/7/7

ـه مخاطرات
ـای کمیتـ
ـت اعضـ
نشسـ
زمینــی و ویدئــو کنفرانــس
مدیریــت مخاطــرات طبیعــی در
اســترالیا بــا ســخنرانی جنــاب
آقــای دکتــر قدیریــان مســئول
بخــش داده مرکــز مخاطــرات
طبیعــی ملبــورن 1400/7/6
نشســت کمیتــه پیشکســوتان ســازمان
نقشــه بــرداری کشــور بــا حضــور
دکتــر جعفــرزاده ایمــن آبــادی
رئیــس ســازمان نقشــه بــرداری
کشــور 1400/7/7
برگــزاری مســابقه فوتبــال در
ســازمان نقشــه بــرداری کشــور
ـدس
ـاع مقـ
ـه دفـ
ـبت هفتـ
ـه مناسـ
بـ
ـلطانی
ـروز سـ
ـای بهـ
ـور آقـ
ـا حضـ
بـ
دروازه بــان ســابق تیم پرســپولیس
و تیــم ملــی 1400/7/6
نشســت شــورای معاونیــن و مدیــران
مســتقل ســازمان نقشــه بــرداری

کشــور بــا حضــور دکتــر جعفــرزاده
ـه
ـازمان نقشـ
ـس سـ
ـادی رئیـ
ـن آبـ
ایمـ
بــرداری کشــور 1400/7/7

بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس
زیــارت مــزار هفــت شــهید واال
مقــام ســازمان نقشــه بــرداری
کشــور بــا حضــور جمعــی از
معاونین،مدیران،پرســنل و رئیــس
ســازمان نقشــه بــرداری کشــور
1400/7/4

