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صفحِ 1

مقذمه
اص هضایبی ایي سیسشن ّب هی سَاى کیفیز ثبالی دادُّبی
خشٍجی اص لحبػ ٌّذسی ٍ عیفی  ،هذر صهبى کن هَسد ًیبص
جْز اجشای دشٍطُّ ،ضیٌِ دبئیي هشٌبست ثب سشػز ثبالی اجشای
دشٍطُ ًبم ثشد.

صفحِ 2

 -4هقذهِ
اهشٍصُ ثب سَجِ ثِ دیطشفز ّبی گسششدُ دس ػلَم طئَهبسیک ٍ سلفیق آى ثب سکٌَلَطی ّبی جذیذ دس َّا
ٍ فضب ،الکششًٍیک ٍ کبهذیَسش ،هشاکض سحقیقبسی دس داًطگبُ ّب ٍ ضشکز ّبی ثضسگ سجبسی اقذام ثِ سَلیذ
دسشگبُّبی ًَیي ًقطِ ثشداسی َّایی اص قجیل دْذبد ّبی فشَگشاهششی کشدُ اًذ کِ قبثلیز ّبی ثبالیی دس سَلیذ
هحصَالر ثسیبس هشٌَع ٍ کبسثشدی هکبًی ثِ هٌظَس آًبلیض ٍ سَلیذ اعالػبر هَسد ًیبص دس دشٍطُ ّبی اجشایی سا
داسا هی ثبضذ .یکی اص اصلیسشیي کبسثشدّبی ایي سشی اص دْذبدّب کِ کبهالً هسشقل ٍ هشفبٍر ثِ لحبػ سبخز ٍ
ػولکشد اص دْذبدّبی ًظبهی هی ثبضٌذ ،سْیِ هذل ّبی سقَهی اسسفبػی اسز .ایي هذلّبی سقَهی ( )DTMهی
سَاًذ جبیگضیي ًقطِ ثشداسی سَدَگشافی اص هؼبدى سٍثبص ،هٌبعق هغبلؼبسی ثب ٍسؼز ثبال ٍ صؼت الؼجَس ،کشیذٍس-
ّبی خغَط اًشقبل ًیشٍ ،ثشداضز هٌبعق کَّسشبًی ثِ هٌظَس عشاحی هسیش ّبی سلِکبثیي ٍ  ....هی ثبضذ.
ّوچٌیي یکی دیگش اص کبسثشد ّبی ثسیبس دشاّویز ایي دْذبد ّب دس ػلَم کطبٍسصی ٍ جٌگلذاسی ثِ هٌظَس
ثشسسی فٌَلَطی گیبّبى ،سْیِ ًقطِّبی اسششسّبی آثی ٍ ثیوبسی گیبّبى ،سْیِ ًقطِّبی کلشٍفیل ،سْیِ
ًقطِ سالهز گیبّبى ٍ دسخشبى ،هغبلؼبر جٌگلذاسی ،عشاحی سیسشن ّبی دبیص آسص سَصی جٌگل ٍ ...
اسز.
اص هضایبی ایي سیسشن ّب هی سَاى کیفیز ثبالی دادُ ّبی خشٍجی اص لحبػ ٌّذسی ٍ عیفی  ،هذر
صهبى کن هَسد ًیبص جْز اجشای دشٍطُّ ،ضیٌِ دبئیي هشٌبست ثب سشػز ثبالی اجشای دشٍطُ ،سٌَع ثسیبس ثبالی
خشٍجیّبی سیسشن ثب کبسثشد ّبی ثسیبس گسششدُ ،دسششسی ثبال ثِ سیسشن ٍ ػذم ًیبص ثِ ثشقشاسی اسسجبط ثب
ضشکزّب ٍ سبصهبىّبی ثیيالوللی ،قبثلیز دیبدُسبصی ثِ هٌظَس اجشای دشٍطُّبی هلی ثب سٍیکشد دبیص سشی-
صهبًی اساضی صساػی ،ثبغی ٍ جٌگلی سا ًبم ثشد.

ٍجِ توایس پْپاد فتَگراهتری با پْپاد ّای ًظاهی
ثشد هحذٍد (حذٍد  3کیلَهشش) ،اثؼبد کَچک (کوشش اص  1هشش)ٍ ،صى کن (حذٍد 700گشم) ،سبهیي اًشطی دیطشاًِ
سَسظ ثبعشی لیشیَهی ،هذر صهبى دشٍاص هحذٍد (کوشش اص  1سبػز حذٍد  45-50دقیقِ) ٍ اسشفبدُ اص سًگ
صسد دس دس صهیٌِ سیبُ (اهکبى سطخیص آى سا اص فبصلِ دٍس هیسش هی کٌذ) دْذبد فشَگشاهششی سا اص دْذبد ّبی
ًظبهی هشوبیض هی کٌذ.

صفحِ 3

ضرورت اجرا و نیاز کشور
دس حبل حبضش سْیِ ًقطِ ّبی ثضسگ هقیبس دس کطَس داسای دقز هٌبسجی هی
ثبضذ ٍلی ثضسگششیي هطکل دس صهبى ٍ ّضیٌِ اسز کِ ثب سَجِ ثِ دس حبل سَسؼِ
ثَدى کطَس ٍ هطکالر ثَدجِ ای کبسفشهبیبى دٍلشیً ،وی سَاًذ دبسخگَی سوبهی
دسخَاسزّب ثبضذ.

صفحِ 4

 -2ضرٍرت اجرا ٍ ًیاز کطَر
دس حبل حبضش یکی اص اسبسی سشیي هطکالر دس سضشِ ّبی ػلَم هکبًی ٍ ػلَم هشسجظ ػذم ٍجَد دادُّبی
ثِ ٌّگبم ٍ قبثل اػشوبد هی ثبضذ .دس حبل حبضش ثشداضزّبی هکبًی دس دشٍطُ ّبی سْیِ ًقطِ ّبی ثضسگ هقیبس
ثب اسشفبدُ اص سٍش ّبی هشذاٍل ًقطِ ثشداسی صهیٌی صَسر هی گیشد .دس دشٍطُ ّبیی دس ایي سغح هقیبس دس
صَسسی کِ ًیبصهٌذ ثِ سصَیش اص هٌغقِ ثبضین اص سٍش ّبی فشَگشاهششی ثب دٍسثیي ّبی ًصت ضذُ ثش َّادیوب ٍ یب
ّلیکَدششّبی سبصهبى ّبی دٍلشی ٍ یب ًظبهی صَسر هی گیشد کِ ثؼذ اص ثشداضز سصبٍیش ًیبصهٌذ ثِ ػولیبر
هیذاًی گسششدُ دس سغح هٌغقِ هَسد هغبلؼِ اسز .ایي سٍش ثب سَجِ ثِ دقز قبثل قجَل داسای ّضیٌِ ٍ صهبى
ثبالیی هی ثبضذ کِ ثب سَجِ ثِ ًیبص کطَس دس سْیِ ایي ًقطِ ّب ػالٍُ ثش صهبى اجشای دشٍطُ هذر صهبًی ّن هَسد
ًیبص اسز سب سبصهبى هشثَعِ ثشًبهِ دشٍاص سا ثشای هطبٍس ثب سَجِ ثِ سؼذد دسخَاسز ّب هطخص کٌذ .دس صَسسی کِ
ًیبصهٌذ ثِ سْیِ ًقطِّبی سَدَگشافی ثضسگ هقیبس ًیض ثبضین ػالٍُ ثش سٍش ّبی فشَگشاهششی هی سَاى اص سٌجٌذُ
ّبی لیذاس ( )LiDarثْشُ ثشد کِ اص لحبػ صهبى اجشا ٍ ّضیٌِ سفبٍر چٌذاًی ثب سٍش ّبی فشَگشاهششی ٍجَد ًذاسد.
دس حبل حبضش سْیِ ًقطِ ّبی ثضسگ هقیبس دس کطَس داسای دقز هٌبسجی هی ثبضذ ٍ ثضسگششیي هطکل دس صهبى ٍ
ّضیٌِ اسز کِ ثب سَجِ ثِ دس حبل سَسؼِ ثَدى کطَس ٍ هطکالر ثَدجِ ای کبسفشهبیبى دٍلشی ًوی سَاًذ
دبسخگَی سوبهی دسخَاسز ّب ثبضذ.
دس حبل حبضش سحقیقبر دس سْیِ ًقطِ ّبی هشَسظ هقیبس ثِ ًسجز ثب هطکالر ثیطشش هَاجِ ّسشین ثغَسیکِ دس
حبل حبضش سبصهبى فضبیی کطَس دس حبل سحقیقبر ثِ هٌظَس دشسبة هبَّاسُ سٌجص اص دٍسی اسز کِ ٌَّص ثِ
سشاًجبم ًشسیذُ ٍ ثب سَجِ ثِ سحشین ّبی هَجَد دس اخز دادُ ّبی هبَّاسُ ای ٍ اًؼقبد قشاسداد ّبی عَالًی ٍ
دیَسشِ ثِ هٌظَس ثشداضز ثب سشی صهبًی ّبی هٌظن ٍ دَضطی اص سغح کطَسسَسظ کوذبًی ّبی هغشح داسای
هطکالر ثسیبس ٍ ّضیٌِ صیبدی اسز.
اص ایٌشٍ دْذبد ّبی فشَگشاهششی ثب سَجِ ثِ سَْلز دس دشٍاص ٍ سشػز ثبالی اجشای دشٍطُ ّبی هکبًی ،دقز ثسیبس ثبال
ٍ قبثلیز ثشداضز دادُ ّب دس قذسر سفکیک ّبی هکبًی هشفبٍر هی سَاًذ کوک ثسیبس خَة ٍ حشی جبیگضیي
ػولیبر ًقطِ ثشداسی صهیٌی ٍ یب خشیذاسی سصبٍیش هبَّاسُ ای ثبضذ.

صفحِ 5

مشخصات سیستم پهپاد فتو گرامتری
عشاحی هذٍالس ثِ هٌظَسحول آسبى ،خالقیز دس ثشًبهِسیضی دشٍاص ،اسائِ ًشم افضاسّبی سخصصی
هٌحصش ثفشد ثِ جْز اخز اعالػبر ،سحلیل ٍ خشٍجی ًشبیج اص هطخصبر ایي سیسشن هی-
ثبضذ.

صفحِ 6

 -3هطخصات سیستن پْپاد فتَ گراهتری
دْذبد فشَگشاهششی سبدُ سشیي ٍ هسشقلسشیي َّادیوب ثذٍى سشًطیي دس ثبصاس اسز .ایي دْذبد ضبهل سوبم
لَاصم جبًجی ثشای دشٍاص اسز کِ ثِ ًَثِ خَد یک ساُ حل کلیذی ٍ ػولیبسی ثشای اخز اعالػبر اص ػَاسض سغح
صهیي ثطوبس هی آیذً .شم افضاس هبًیشَسیٌگ هسشقل ( )eMotionثِ هٌظَس کٌششل دْذبد ٍ ًشم افضاس ( Pix4D

 )Mapperثب ّذف دشداصش سصبٍیش اخز ضذُ ،ثسشِ دیطٌْبدی ایي هحصَل سا کبهل سش هی کٌذ.

 -4-3طراحي هذٍالر با ّذف حول ٍ ًقل آساى
جذاضذى ثبل اص ثذًِ ٍ قشاس گیشی آى دس یک کیف ثب اثؼبد هٌبست عجق اسشبًذاسد ( IATAسبصهبى ثیي-
الوللی حول ٍ ًقل َّایی  )International Air Transport Associationثِ ّوشاُ سبیش لَاصم جبًجی
اجبصُ حول ٍ ًقل آسبى سا ثشای کبسثشاى فشاّن هی سبصد.

صفحِ 7

 -2-3طراحي هتفاٍت با ّذف افسايص ايوٌي
ثب ٍصى کوشش اص  700گشم ،ثِ ػٌَاى سجک سشیي دْذبد فشَگشاهششی سجبسی ضذُ دس ثبصاس ثطوبس هی سٍد .ثِ
هٌظَس افضایص ایوٌی دس عشاحی آى ،اص فَم اًؼغبف دزیش دس ثذًِ ٍ دیطشاًِ (دشٍاًِ) دس اًشْبی آى اسشفبدُ ضذُ
اسز .سجک ثَدى ایي دْذبد اهکبى ساُ اًذاصی ٍ دشٍاص آى سا ثب دسز ( )Hand-launchedهیسش کشدُ اسز .دس
ثشخی اص دْذبد ّب ثشای ثشخَاسشي اص یک سغح ضیت داس ٍ ًیشٍی هحشک اٍلیِ کوک گشفشِ هی ضَد کِ
هحذٍدیز ّبی ػولیبسی ٍ خغشاسی سا ثِ ّوشاُ خَاّذ داضز .دس ثشخی اص ًوًَِ ّب ٍجَد ثبًذ دشٍاص اص الضاهبر
اجشایی ضذى کبسثشی دْذبدّب اسز .فشٍد اهي ثذٍى آسیت سسیذى ثِ دْذبد ،ثضسگششیي چبلص عشاحبى هی ثبضذ کِ
دس دْذبد فشَگشاهششی ایي هْن دس ًظش گشفشِ ضذُ اسز.

صفحِ 8

َّ -3-3ش هصٌَعي در هذيريت پرٍاز خَدکار
سوبم هشاحل ثشخَاسشي ،دشٍاص کشدى ٍ ًطسشي دس دْذبد فشَگشاهششی ثغَس خَدکبس ٍ هسشقل صَسر هی
دزیشدَّ .ش هصٌَػی ثِکبس سفشِ دس هذیشیز دشٍاص خَدکبس ثِ عَس هذاٍم دادُ ّبی اسسبلی اص Inertial( IMU

( )Measurement Unitکِ خَد قغؼِ اسز ضبهل یک سیسشن کِ ثِ عَس هذاٍم هسیش ٍ صاٍیِ حشکز سا اًذاصُ
هی گیشد) ثِ ّوشاُ طیشسکَح ٍ ضشبة سٌج ثِ ّوشاُ دادُ ّبی دسیبفشی اص  ٍ GPSثشًبهِ دشٍاص عشاحی ضذُ سا ثِ
هَسد سجضیِ ٍ سحلیل قشاس هی دّذ.

صفحِ 9

" -4-3سٌسَر زهیي" ٍ فرٍد خطي
"سٌسَس صهیي" ضبهل یک لٌض ٍ یک سٌسَس ًَسی ثب سشػز ثبال اسز کِ سَاًبیی هحبسجِ فبصلِ سب سغح
صهیي سا ثب دقز صیبد سا داسا هی ثبضذ .ایي سٌسَسکوک هی کٌذ کِ دْذبد فشَگشاهششی ثِ عَس خغی دس ّش
هٌغقِای ثب ّش ػبسضِای ثب دقز ثیطشش ثِ آساهی فشٍد آیذ ،کِ ٍجَد  GPSایي دقز سا افضایص هی دّذ.

صفحِ 10

 -5-3هطخصات فٌي
سخت افساری
 900گرم

ٍزى (بِ ّوراُ دٍربیي)

 99ساًتی هتر

طَل بال

فَم  ،EPPساختار کربي ٍ قطعات کاهپَزیت

جٌس بذًِ

پرٍاًِ با اًرشی الکتریکی

پیشراًش
باتری

11.1 V, 2100 mAh

دٍربیي (بِ طَر پیش فرض)

18.2 MP Sony/WX

فَم  :)Expanded polypropylene( EPPسبصگبس ثب هحیظ صیسز ،اًؼغبف دزیش کِ ثشای عشاحی قغؼبر سجک
ثب ّذف کبّص اًشطی دس ًظش گشفشِ هی ضَد.

عولیاتی
حذاکثر زهاى پرٍاز
سرعت
هاکسیون ارتباط رادیَیی
حذاکثر پَشش (در یک پرٍاز)
فاصلِ ًوًَِ برداری زهیٌی )(GSD

 00دقیقِ
)36 – 57 km/h (10-16 m/s
)up to 3 km (1.86 miles
10 km2
1.5 – 5 cm

دقت ارتَهَزائیک

3 – 5 cm

دقت هذل رقَهی ارتفاعی )(DEM

5 – 10 cm

هذیریت پرٍاز ّن زهاى چٌذ پْپاد



هذیریت پرٍاز بِ صَرت سِ بعذی



صفحِ 11

 -6-3طراحي ،هذيريت ٍ کٌترل پرٍاز
ثب عشاحی یک ًشم افضاس کبسثش دسٌذ اهکبى یبدگیشی سشیغ عشاحی ،هذیشیز ٍ کٌششل دشٍاص هیسش گشدیذُ
اسزً .شم افضاس  eMotionاهکبى ضجیِ سبصیً ،ظبسر ٍ کٌششل دشٍاص سا قجل ٍ حیي دشٍاص سا فشاّن ًوَدُ اسز.

1

عشاحی هسیش دشٍاص :ثب سشسین یک چٌذ ضلؼی سٍی ًبحیِ هَسد ًظش ،هطخص کشدى دقز هکبًی هَسد ًیبص ٍ
هیضاى ّوذَضبًی ػکس ّب ،هسیش دشٍاص ثِ صَسر سِ ثؼذی هحبسجِ هی ضَد.

2

ضجیِ سبصی دشٍاص :دس ایي هشحلِ هسیش دشٍاص ،قذسر ٍ جْز ثبد ضجیِ سبصی ضذُ ٍ ثشای اسشفبدُ دس هشاحل
ثؼذی رخیشُ سبصی هی گشدد.

3

کٌششل دشٍاص :ثِ سٍص سسبًی ٍ یب سغییش ثشًبهِ دشٍاص ٍ هحل فشٍد دس حبلی کِ دْذبد دس حبل ثشداضز اعالػبر
اسز ثب اسسبل هسشقین دسشَس ،دس ایي ًشم افضاس اهکبى دزیش اسز.

4

هبًیشَسیٌگ دشٍاص :هبًیشَسیٌگ ٍضؼیز دبساهششّبی دشٍاص ،هیضاى ضبسط ثبعشی ٍ سْیِ سصَیش دس عَل یک
دشٍاص سا دس صهبى ٍاقؼی دس ایي ًشم افضاس دس ًظش گشفشِ ضذُ اسز.

صفحِ 12

ً -7-3رم افسار فتَگراهتری
 Pix4D Mapperیک ًشم افضاس فشَگشاهششی حشفِ ای اسز کِ اهکبى اجشای آى سٍی کبهذیَسش ٍ یب لخ
سبح ٍجَد داسد کِ سَاًبیی سْیِ ًقطِ ّبی دٍ ثؼذی ٍ سِ ثؼذی ثب دقز سبًشی هشش سا سٌْب ثب چٌذ کلیک سا فشّن
هی کٌذ .ثِ جْز افضایص کیفیز ًشبیج دس ایي ًشم افضاس ،اثضاس ّبی ٍیشایص هشص ثیي ػکس ّب ٍ کٌششل هیضاى
سٍضٌبیی سصبٍیش دسیبفشی ،دس ًظش گشفشِ ضذُ اسز .قجل اص اجشای کبهل فشآیٌذ فشَگشاهششی ایي ًشم افضاس هی سَاًذ
خیلی سشیغ اقذام ثِ سْیِ یک اسسَهَصائیک سبدُ ثب  25دسصذ ٍضَح اص سصبٍیش اخز ضذُ سْیِ ًوبیذ ،کِ ثِ صَسر
دس صهیٌِ دس ًشم افضاس هذیشیز دشٍاص  eMotionقشاس هی گیشد سب هذیشیز ٍ ثشًبهِ سیضی دشٍاص ثؼذی ثِ آسبًی
صَسر دزیشد.
 :rayCloudیک ثشًذ ثب هفَْم جذیذ اسز کِ ثب ّذف دسشیبثی ثِ دقز ثبال دس ًشبیج ،اثش ًقبط سا کِ ثِ
صَسر سِ ثؼذی رخیشُ ضذُ اسز سا ثب سصبٍیش دسیبفشی سشکیت هی کٌذ.

صفحِ 13

کاربرد های پهپاد فتو گرامتری
دیذ قبئن دْذبد فشَگشاهششی ٍ سٌظین هیضاى ّوذَضبًی ػکسّبی گشفشِ ضذُ اهکبى
سْیِ ًقطِ ّبی سَدَگشافی سا فشاّن هی کٌذ .سصبٍیش یکذبسچِ سْیِ ضذُ ًیض اهکبى
سشسین ػَاسض سا ثشای کبسثشاى هیسش هی سبصد .ایي هْن اهکبى اسشفبدُ اص ایي دْذبد سا
دس دشٍطُ ّبی هشؼذد اهکبى دزیش هی سبصد.

صفحِ 14

 -4کاربرد ّای پْپاد فتَگراهتری
دیذ قبئن دٍسثیي دْذبد فشَگشاهششی ٍ سٌظین هیضاى ّوذَضبًی ػکس ّبی گشفشِ ضذُ اهکبى سْیِ ًقطِ
ّبی سَدَگشافی سا فشاّن هی کٌذ .سصبٍیش یکذبسچِ سْیِ ضذُ ًیض اهکبى سشسین ػَاسض سا ثشای کبسثشاى هیسش هی
سبصد .ایي هْن اهکبى اسشفبدُ اص ایي دْذبد سا دس دشٍطُ ّبی هشؼذد اهکبى دزیش هی سبصد.

 -4-4راُ سازی

سْیِ ًقطِ ّبی سَدَگشافی اص هٌغقِ هَسد هغبلؼِ ،هطخص کشدى ػَاسض ٍ کبسثشی اساضی حبضیِ جبدُ ّب،
سؼییي هؼبسضیي اص جولِ اعالػبر ری قیوشی اسز کِ دس یک دشٍطُ ساُ سبصی ثشای عشاحبى ،هذیشاى ٍ ثشًبهِ
سیضاى هی سَاًذ هفیذ ثبضذ .عشاحی خظ دشٍطُ ،هحبسجِ حجن خبکجشداسی ٍ خبکشیضی ،اهکبى هذیشیز ٍ ثشسسی
ضشایظ هٌغقِ ای ثب سَجِ ثِ هَجَد ثَدى ًقطِ سَدَگشافی ٍ سصبٍیش ثب قذسر سفکیک هکبًی ثبالی ثشداضز ضذُ
سَسظ دْذبد فشَگشاهششی اص جولِ هَاسدی اسز کِ هی سَاى آى سا ثِ ػٌَاى یک اثضاس کبسآهذ دس دشٍطُ ّبی ساُ
سبصی ًبم ثشد.

صفحِ 15

 -2-4خطَط اًتقال ًیرٍ ،آب ٍ گاز

دشٍطُ ّبی هسیش یبثی خغَط اًشقبل ًیشٍ ،آة ٍ گبص اص جولِ هؼذٍد دشٍطُ ّبی چٌذ هقیبسی ( Multi

ّ )Scaleسشٌذ .دس اص هطخص ضذى کَسیذٍس ( 200-100هششی) هَسد ًظش ثش اسبس دبساهشش ّبی هَثش دس هسیش
یبثی ٍ ٍصى دّی آى الیِ ّب ،دس هشحلِ اجشا ًیبص ثِ ثشداضز اعالػبر دقیق سش اص هٌغقِ هَسد هغبلؼِ هی ثبضذ کِ
ثشداضز اعالػبر سَدَگشافی اص جولِ ایي اعالػبر هی ثبضذ .اسسبل سین ًقطِ ثشداسی ٍ اسشقشاس دس هحل ّضیٌِ ٍ
صهب ى صیبدی سا ثِ ّوشاُ خَاّذ داضز ٍ ّوَاسُ ایي احشوبل ٍجَد داسد کِ ػَاسض ٍ هطخصِ ّبی ثِ دلیل خغبی
فشدی ًبدیذُ گشفشِ ضَد کِ ثب داضشي سصبٍیش ثب قذسر هکبًی ثبال اص ثشٍص ایي ٍقبیغ جلَگیشی هی ضَد.

 -3-4طراح ّای ّادی رٍستايي ٍ طرح جاهع ٍ تفصیلي ضْری

داضشي اعالػبر ثِ ٌّگبم ،قبثل اػشوبد ٍ جبهغ اص الضاهبر اسائِ یک عشح ٍ ثشًبهِ سَسؼِ ای ثشای سٍسشب ّب ٍ
ضْش ّب ثِ ضوبس هی آیذ .سْیِ ًقطِ ّبی سَدَگشافی ٍ هَضَػی ثب دقز هٌبست اص ثضسگششیي چبلص ّبی دٍلز دس

صفحِ 16

آغبص ایي هْن اسز ،کِ اغلت ثِ دلیل ّضیٌِ ٍ صهبًجش ثَدى هشحلِ ثشداضز اعالػبر اٍلیِ ثِ سؼَیق هی افشذ.
داضشي سصبٍیش ثب قذسر سفکیک هکبًی ثبال هی سَاى کوک ضبیبًی دس اسائِ ثشًبهِ ای جبهغ ٍ کبسثشدی کٌذ.

هذل سِ ثؼذی اص ٍضغ هَجَد سٍسشب ّب ٍ ضْش ّب هی سَاًذ دس اسائِ ثشًبهِ ّبی سَسؼِ ای ثسیبس هفیذ
ثبضذ ٍ ثب ًظش ٍاقغ ثیٌبًِ ثِ ّش چِ کبسثشدی سش ثَدى ایي عشح ّب کوک فشاٍاى کٌذ.

 -4-4تْیِ ًقطِ ّای تَپَگرافي از هعادى

ضٌبخز ٍضغ هَجَد ،اسائِ ًقطِ ّبی دبیِ ثشای عشاحی ػولیبر ّبی اجشایی ٍ هحبسجِ حجن خبکجشداسی ٍ
هَاد هؼذًی ددَ ضذُ سٌْب ثب داضشي ًقطِ ّبی سَدَگشافی دقیق هیسش هی ثبضذ .ثب سَجِ ثِ هذل سقَهی اسسفبػی
( ) DEMاسشخشاج ضذُ اص اثش دادُ ّبی سِ ثؼذی هی سَاى اص اسائِ ثشًبهِ ّبی سَسؼِ ای کبسآهذ اعویٌبى حبصل
ًوَد .صشفِ جَیی دس صهبى ٍ ّضیٌِ هی سَاًذ هذیشاى ٍ ثشًبهِ سیضاى سا ثشای سَسؼِ ّش چِ ثیطشش ایي ٍاحذّبی
صٌؼشی سا ثِ اسشفبدُ اص دْذبد فشَگشاهششی سشغیت کٌذ.

صفحِ 17

 -5-4کاربرد ّای هٌابع طبیعي

دس ثخص هٌبثغ عجیؼی ٍ ػلَم هحیغی ثضسگششیي چبلص ػذم ٍجَد دادُ ّبی دبیِ هی ثبضذ کِ فقذاى
اعالػبر دقیق ٍ صحیح دس ثشًبهِ سیضی هذیشاى سا دچبس هطکل ًوَدُ اسز .دس اغلت عشح ّبی آثخیضداسی اسائِ
ساُکبسّبی ػوشاًی دس قبلت ایجبد سذ ّبی خبکی ٍ ثشًَی ضشٍسر ثشداضز اعالػبر سَدَگشافی قجل ٍ ثؼذ اص
احذاص سبصُّب سا ایجبة هی کٌذٍ .جَد اعالػبر ّش چِ ثیطشش اص ٍضغ هَجَد دس عشاحی ایي سبصُ ّب هی سَاًذ ثِ
عشاحبى کوک ضبیبًی کٌذ.

صفحِ 18

ًقطِ ثشداسی دقیق اص هقغغ سٍدخبًِ ّب دس هحبسجِ سفشبس ّیذسٍلیکی سٍدخبًِ اص دشّضیٌِ سشیي ثخص
هغبلؼبر دٌِْ ثٌذی سیالة هی ثبضذ .دس اغلت هَاسد ایي هقبعغ دس عی صهبى دچبس سغییشار هی ضًَذ کِ
ثشداضز هجذد اعالػبر سَدَگشافی ّضیٌِ ّبی صیبدی سا ثِ ّوشاُ خَاّذ داضز .سْیِ ًقطِّبی دٌِْ ثٌذی خغش
سیالة دس عشاحی ّبی سَسؼِ ضْشی ٍ سٍسشبیی ،هحبسجبر اسسفبع دل ،سخصیص اػشجبسار دس ثخص ضیالر ٍ
آثضیدشٍسی ٍ هذیشیز ثحشاى هی سَاًذ کبسآهذ ثبضذ.

ثشداضز سَدَگشافی اص اًَاع فشسبیص هي جولِ فشسبیص خٌذقی دس ثشآٍسد سسَة ٍ هیضاى هَفقیز عشح-
ّبی اجشا ضذُ اص ًوًَِ کبسثشدّبی دْذبد فشَگشاهششی هی سَاى ًبم ثشد.

صفحِ 19

 -6-4کاربرد ّای کطاٍرزی
اهشٍصُ دس کطبٍسصی دقیق کِ اص سٍش ّبی ًَیي کطبٍسصی ثْشُ هی ثشد اصلی سشیي هسئلِ دادُ ّبی ثب
دقز ٍ صحز ثبال هی ثبضذّ .وَاسُ دادُّبی کبسثشی صهیي/دَضص صهیي اعالػبر دبیِ هحیغی سا ثشای ثسیبسی اص
ػلَم ٍ هذیشاى ٍ ثشًبهِسیضاى اسائِ کشدُ اسز ثغَسیکِ سفکیک ٍ عجقِ ثٌذی سغح صیشکطز هحصَالر هخشلف
کطبٍسصی اثضاسی ثشای سصوینگیشی ٍ هذیشیز صحیح ٍ سذٍیي سیبسزّب ٍ ثشًبهِسیضیّبی اقشصبد ٍ سَسؼِ
کطبٍسصی دس ّش هٌغقِ هیثبضذ ،کِ یکی اص اسبسی سشیي هطکالر دس ایي صهیٌِ ػذم ٍجَد دادُّب ٍ اعالػبر ثِ
ٌّگبم ثب دقز ٍ صحز ثبال ٍ دٍسُّبی صهبًی هٌبست هیثبضذ .دبیص ٍ ًقطِ ثشداسی َّایی دقیق اساضی صساػی ٍ
ثبغبر ثصَسر دیَسشِ ٍ کبسآهذ ،ثشای کطبٍسصی دش ثبصدُ ٍ هحیظ صیسز دبیذاس ،اهٌیز غزا ٍ آة ،اًشطبس گبصّبی
گلخبًِای ،اسصیبثی خسبسار ًبضی اص ػَاهل قْشی/عجیؼی ٍ سیبسشگزاسی ٍ سصوین سبصی ّب ثسیبس دشاّویز اسز.
ثشخی اص قبثلیز ّبی دْذبد ّبی کطبٍسصی هی سَاى هَساد صیش سا ثیبى کشد.
 سْیِ ًقطِ کبداسشش صساػی (هبلکیز حقَقی اساضی کطبٍسصی)
 اسصیبثی اسششس گیبّی
 دبیص ػولکشد اساضی صساػی
 سجضیِ ٍ سحلیلی دیشی گیبّبى
 اسصیبثی اسششس ّبی آثی
 اًذاصُ گیشی صیسز سَدُ ()Biomass
 سْیِ ضبخص سغح ثشگ ()Leaf Area Index
 اًذاصُ گیشی غیش هسشقین ًیششٍطى
 ثشسسی فٌَلَطی
 دبیص سضذ هحصَالر صساػی
 سْیِ ًقطِ سفکیکی هحصَالر صساػی
 عجقِ ثٌذی دسخشبى ٍ ثبغبر
 ضوبسش گیبّبى ٍ دسخشبى

صفحِ 20

قذسر سفکیک هکبًی ثسیبس ثبالی دْذبد ّبی کطبٍسصی ثضسگششیي سوبیض آًْب ًسجز ثِ سصبٍیش هبَّاسُ ای
سٌجص اص دٍسی هی ثبضذ کِ ایي اهش اهکبى ضٌبسبیی گیبّبى سحز اسششس ٍ غیش سبلن سا ایجبد هی کٌذ.

ثغَسیکِ دس ضکل ریل هقبیسِ ثیي سصَیش دْذبد ثب قذسر سفکیک هکبًی  5سبًشی هشش ٍ سصَیش َّایی ثب
قذسر سفکیک هکبًی  50سبًشی هشش اسائِ ضذُ اسز دسخشبى هطخص ضذُ ثب حشف  Hدس سالهز ثِ سش هی ثشًذ
ٍ دسخشبى هطخص ضذُ ثب حشف  Dداسای اسششس هی ثبضٌذ.
(2 inch/pixel) ~ 5 cm/pixel

(20 inch/pixel) ~ 50 cm/pixel

صفحِ 21

ّوچٌیي ایي اهکبى سا ثِ هب هی دّذ کِ خبک دس صهیٌِ ٍ گیبّبى صیش اضکَة سا ًیض هَسد ثشسسی قشاس دّین.
(ضکل ریل)

ایي قذسر سفکیک هکبًی ثسیبس ثبال اهکبى ضوبسش سؼذاد دسخشبى سا ایجبد هی کٌذ .ثغَسیکِ حشی دس ًْبل
کبسی ّبیی کِ ثِ صَسر دشاکٌص سیسشوبسیک کبضز صَسر هی گیشد الگَسیشن ّبی خَدکبس ضٌبسبیی هی سَاًٌذ
ثِ دلیل سذاخل کبًَدی دسخشبى دچبس خغب ضًَذ .ثِ ػٌَاى ًوًَِ کبسثشد ایي فٌبٍسی دس هضسػِ کبضز کبج ّبی
کشیسوس هطبّذُ هی ضَد ٍ خغبی ضوبسش سیسشوبسیک کِ ثِ لغف قذسر سفکیک هکبًی ثبال ایي خغبّب قبثل
اصالح هی ثبضٌذ.
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ثب سَجِ ثِ ایٌکِ دْذبد ّبی کطبٍسصی قبثلیز ًصت دٍسثیي ّبی هبدٍى قشهض Red ٍ Near Infrared
 Edgeهی ثبضٌذ ایي اهکبى سا ایجبد هی کٌٌذ سب ثشَاى دَضص ّبی گیبّی سا اص لحبػ هیضاى کلشٍفیل ،ثیَهس،
ضبخص سغح ثشگ ،اسششس آثی ٍ  ...ثشسسی کشد.

سصَیش هبدٍى قشهض ( ٍ )False Colorضبخص  NDVIسَلیذی اص ثبًذّبی عیفی هبدٍى قشهض سصبٍیش
 UAVسا دس ضکل ثبال هطبّذُ هی کٌیذ .هٌبعق ثب سًگ سجض سیشُ سش ًطبى دٌّذُ ثیَهبس ثبالسش ٍ گیبّبى سبلوشش
صفحِ 23

هی ثبضذ .اص ایي دادُ ّبی هی سَاى جْز اسصیبثی سالهز گیبّبى ،اسششس ّبی آثی ٍ ثیوبسی ّبی گیبّی ثْشُ
ثشد.

صفحِ 24

 -5اًجام يك پرٍشُ برای هقايسِ برداضت زهیٌي ٍ عكس َّائي
ًوًَِ خشٍجی یک دشٍطُ ثِ هقیبس  1/500اص هٌغقِ جبدُ آصهَى ضشکز سبیذب کِ ثِ دٍ سٍش هسشقین صهیٌی
ٍ دْذبد  eBeeثب ػکس ثشداسی َّائی سْیِ ضذُ اسز.
ػکسْبی حبصل اص ایي دٍ سٍش دس ًشم افضاسّبی هشثَعِ دس صفحبر ثؼذ دیذُ هیضَد.
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