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  چکیده
شرفت تکنولوژی در جهان، فنون   صه در حال تولید و ارائه به  یجدیدبا پی   های آموزش وعر

یکی از  مختلف،افزارهای  های تحقیقاتی و نرم  جانبه ماهواره   توسیییعه همه   اسیییت. پژوهش

و عالوه بر کاهش  نماید  تحقیقات جغرافیایی بههایی بوده که توانسته کمک شایانی پیشرفت

 ی مورد مطالعه و پایش قرارارا به صییورت دقیق و لحظه تریهای وسیییعمحدوده ها،هزینه

  ما که در کشور  است دهد. یکی از این فنون، سنیش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی    

ته   عه و  مورد توجه فراوان قرار گرف به   توسییی های   بوده که در کتاب  گیر چشیییمقدری  آن 

د  توان می ،جغرافیایی مدارس نیز ورود پیدا کرده اسیییت. آموزش عملی این فنون در مدارس  

آموزان را شیییکوفا  انگیزه پژوهشیییی، ذهن خالق و پویای دانش یادگیری و عالوه بر افزایش

سوق دهد.     سب تیربه  سمت تحقیق و ک سندگان  بنابراین  نموده و به   در این تحقیق کهنوی

این فنون شامل   برخی ازمعرفی  انیام شده، به و سنیش از دور یدانیم ،یاکتابخانها روش ب

های مختلف، تحلیل گسییترش های آبی طی سییالوشییش گیاهی و پهنهبررسییی نوسییانات پ
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شهری در دهه    ضای  سبه جابیایی تپه   ف شته، محا سه های گذ زمانی   هایای در دورههای ما

مختلف، محاسییبه میزان فرونشییسییت زمین، بازدید میدانی و اسییتفاده از پهپاد برای عکس   

سه بُ  سازی لندفرم برداری و  لزوم بکارگیری این فنون نیازمند وجود  اند.کرده ها اقدامعدی 

  ،دبیران جغرافیای کار آزموده و متخصص در این زمینه است که بتوانند با دیدگاه سیستمی    

مل مختلف محیطی را تبیین     بل بین عوا قا به دانش  کرده روابط مت قال ده و  د.  ن آموزان انت

های ضمن خدمت و مهارت  برگزاری دوره از قبیلهای تخصصی و آموزشی    تشکیل کارگروه 

تواند در این زمینه مهم و موثر باشییید و  می هاهای جغرافیای اسیییتانآموزی توسیییط گروه

سییطح علمی  ی و کیفی دبیرانی متخصییص و پژوهش محور را برای تربیت و پیشییرفت کمّ 

ای در های رایانه   تیهیز مدارس به سییییسیییتم   بنابراین  راهی مدارس نمایند.     ،آموزاندانش

  .باشدمیضروری  بسیار افزاریهای نرمآموزشرسیدن به 

 مدرسهآموزش، پژوهش، سنیش از دور، سیستم اطالعات جغرافیایی،  کلیدی: واژگان
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 مقدمه

نیش    یی           Remote Sensingازدور )سییی فیییا جغرا طالعییات  تم ا ( و سییییسییی

(Geographic Information System        از فنون نوین پردازش اطالعییات و )

شمار می داده سنینده  هاروند که با ورود ماهوارههای جغرافیایی به  های جدید در  و 

ها و آوری دادهجمع ،ازدورسیینیشاند. در گیری داشییتهمدار زمین، توسییعه چشییم 

  و بازدید میدانی ازتماس مسیییتقیم  و بدون یرحضیییوریغ صیییورتبه تماماًاطالعات 

هایی که    این به فرایند پردازش و تحلیل داده   بنابر ؛ گیردانیام می  موردمطالعه  منطقه  

ها با استفاده از   از فاصله دور و با استفاده از ابزار و وسایل شناسایی همچون سنینده      

  ازدورسیینیش گویند. ازدورسیینیشگیرد پهپاد، هواپیما، ماهواره و غیره صییورت می

ریزی جهت اسیییتفاده بهینه از امکانات موجود و      اولین قدم در راه توسیییعه و برنامه    

 چراکهدسییتیابی به آمارها، ارقام و اطالعات دقیق همراه با سییرعت عمل باالسییت،   

های  های مختلف در حقیقت اطالع دقیقی از داشیییتهریزی در بخشمدیریت و برنامه

ساس آن     ست که بر ا سیر حر  بتوانموجود ا شخص      یسو بهکت م سعه پایدار را م تو

همچنین در سیستم اطالعات جغرافیایی، تمامی   .(107: 1387د )اقبالی و لطفی، کر

  ازدورسنیش  صورت بهمیدانی و چه  صورت بهها و ابزار گردآوری اطالعات چه روش

نابراین  ؛ شیییودپردازش و تحلیل می  از اطالعات    افته ی سیییازمان ای میموعه  GISب

یل     مختلف جغر یایی اسیییت که وظیفه آن تحل طه علت و معلولی    اف هایی   پدیده  راب

ستفاده      سازوکارهای ( و 29: 1383صدیقی، ) ییایجغراف مختلف ست. ا وابسته به آن ا

یایی، زمین      یقدر به از این فنون  شیییناسیییی،    کاربردی بوده که در تحقیقات جغراف

ات توسییط  محیطی، مخاطرات محیطی، گردشییگری و دیگر موضییوعمطالعات زیسییت

شرکت سازمان  شگاه         های دولتی،  شاور، دان سی م صی و مهند صو ها و حتی  های خ

و سیییسییتم اطالعات   ازدورسیینیشبنابراین فنون ؛ مدارس اسییتفاده گردیده اسییت

ست     صاص داده ا سیعی از تحقیقات را به خود اخت ستره این  ؛ جغرافیایی طیف و اما گ

تر بوده که به برخی از این صیییتحقیقات در علوم جغرافیایی بسیییار بیشییتر و تخصیی

شاره می  صورت بهموارد  های قنبری  توان به پژوهشگردد. در این زمینه میاجمالی ا

مه   1394همکاران ) و  نا یا و بر همکاران    وریزی گردشیییگری، خسیییروی ( در جغراف

( در جغرافیای روسیییتایی،    1397همکاران ) شیییناسیییی، پایدار و     ( در اقلیم1396)
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همکاران  کیا و ( در جغرافیای شییهری، شییریفی 1398همکاران )زاده آکباد و ابراهیم

و براتی و  ،( در ژئومورفولوژی1400همکاران )، سیستانی و   ازدورسنیش ( در 1399)

 ( در جغرافیای سیاسی اشاره نمود.1400زارع )

ژوهشی را  تواند انگیزه پهای مختلف میآشنایی دانش آموزان با این فنون به گونه 

و سیستم   ازدورسنیشها تقویت و شکوفا نموده و به سمت تحقیقاتی همچون در آن

کنند سوق دهد. در این  اطالعات جغرافیایی در شهر و روستایی که در آن زندگی می  

توان به تحلیل جغرافیایی جوانب مختلف محیط جغرافیایی، مخاطراتی که         زمینه می 

تغییرات طبیعی و انسیانی محل زندگی طی سیالیان     کند، بررسیی ها را تهدید میآن

، تغییر اقلیم و اثر آن در  محیطیزیست های ، آلودگیمحیطیزیست مختلف، تغییرات 

و تغییرات پوشییش گیاهی، بررسییی منابع آب سییطحی و     سییالی خشییک زندگی، 

 موردتوجهزیرزمینی، تغییرات جمعیت شهری و روستایی و بسیاری از موضوعاتی که    

سو   ست  شنایی برخی از این فنون که می ا تواند به نحوی ق دهد. در تحقیق فوق به آ

بنابراین ؛ پژوهش و تحقیقات جغرافیایی را در مدارس تقویت کند پرداخته شده است

ای و فنون نوین و هییا و اطالعییات مختلف مییاهوارهدر این تحقیق بییه برخی داده

است که آشنایی دبیران جغرافیا   های پردازش اطالعات در این زمینه اشاره شدهروش

آشیینایی و  منظوربه یآموزمهارتهای ضییمن خدمت و ها در قالب دورهبا این روش

جغرافیایی و اییاد انگیزه پژوهشی مهم   یهالیوتحلهیتیزدر  آموزاندانشآموزش به 

 باشد.می مؤثرو 

 روش تحقیق

باشد، به معرفی و  می ازدورسنیش ای، میدانی و کتابخانه صورت بهدر این تحقیق که 

با برخی داده    نایی  یل     های مهم و همچنین برخی روش آشییی های پردازش و تحل

که     عات  قات و پژوهش  منظوربه اطال مدارس       تحقی یایی در  های مختلف جغراف

ستفاده  ست.    ردیگیمقرار  موردا شده ا ستم      ازدورسنیش در  یطورکلبه، اقدام  سی و 

رسیییتری یا    صیییورتبه های متفاوت   های مختلفی با فرمت   اطالعات جغرافیایی داده  

 بندی نمود:های زیر طبقهدر قسمت توانیمها را شود که آنوکتوری استفاده می
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  یهاداده ،ییهوا یهاعکس ،یاماهواره ریتصییاو)همچون  ازدورسیینیشمنابع  -1

 بع(.های پهپادها و دیگر منای، عکسهواشناس یهاماهواره یهارادار، داده

مختلف مانند   هایدسییتگاهها و توسییط سییازمان شییدههیتههای وکتوری الیه -2

شه  شه )نق سی، ژئودیتابیس و یا    های زمینهای توپوگرافی، نق سط    شده هیتهشنا تو

 محقق(.

  یهاهمچون )نقشیییه یکاغذ ی مختلفهااسیییکن شیییده از نقشیییه یهاداده -3

س  نیزم ،یتوپوگراف سازمان   یموضوع  یهانقشه  گریو د یشنا های مختلف  که توسط 

 (تهیه شده است

صل از بازدید میدانی همچون )داده  -4 ستم موقعیت جهانی     اطالعات حا سی های 

GPS :(Global Positioning System) .و غیره 

فاده از این داده   با نرم   اسیییت های مختلفی همچون  ها  و دیگر  ArcGISافزار

، ENVI ،Erdas ،Surferای مانند ها و تصیییاویر ماهوارهافزارهای پردازش دادهنرم

Global Mapper ،SNAP شود که متناسب  های مختلف انیام میو غیره با روش

گردد. در تحقیق حاضیییر با اسیییتفاده از  ها اسیییتفاده میبا اهداف تحقیق از این داده

شامل  ها این روش نیترمهماز  ه انیام برخیب SNAPو  ArcGIS.v10.8افزار نرم

های سییطحی، بررسییی فرونشییسییت زمین،  تغییرات پوشییش گیاهی و نوسییانات آب)

که   ذکرشییدههای بعدی سییازی( با اسییتفاده از دادهگسییترش فیزیکی شییهرها، سییه

ستفاده تواند در تحقیقات جغرافیایی می قرار گیرد و جایگاه جغرافیا را از حالت   موردا

ست. عالوه    اوردیدربعملی و واقعی این علم  صورت بهتئوری  تدریس شده ا ، پرداخته 

بر آن، گردش علمی و برگزاری اردوهای مختلف از سییوی مدارس و حضییور دبیران   

سطح مهارت  شاهدات میدانی دانش آموزان می  جغرافیا برای افزایش  تواند نقش  در م

افزاری با واقعیت آن   های نرم را در مقایسیییه نتایج حاصیییل از تحلیل      یمؤثرمهم و 

 درروی زمین و تحلیل روابط علت و معلولی داشته باشد.

 های تحقیقیافته

پایش محیط طبیعی و      بخش نیترمهمیکی از  یایی،  قاتی در علوم جغراف های تحقی

سری  شد که  های زمانی میتحلیل تغییرات محیطی در قالب  روند یابی از   منظوربهبا

؛  گیردو روابط علت و معلولی آن انیام می سییازوکارهاو بررسییی  موردمطالعهمنطقه 
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بنابراین در روش فوق جوانب مثبت و منفی تغییرات محیطی سییینییده و روند این      

نده   یل قرار می  ینیبشیپتغییرات در آی یان برای بهبود    و مورد تحل پا گیرد و در 

قسییمت به  نیدر اد. شییوسییازنده ارائه می یهاشیینهادیپکارها و وضییعیت موجود راه

که می    بخش نیترمهم قاتی  مدارس توسیییط دانش آموزان برای  های تحقی توان در 

 شود.آموزی اجرا گردد، اشاره میمهارت

سالی و تحلیل تغییرات پوشش گیاهی و پوشش آبی در      درزمینه بررسی خشک   

،  LANDSATای )های اپتیکی مانند تصاویر ماهوارهتوان از دادهمناطق مختلف می

MODIS ،SENTINEL2  ستفاده کرد. این داده ستر     ها که بهو غیره( ا صورت ر

اند، دارای باندهای مختلف طیفی      شیییدههای تحقیقاتی مختلف ارائه   توسیییط ماهواره 

توانند متناسب با نیازهای تحقیقاتی نتایج موردنظر با   باشند که می صورت میزا می به

یل  فاده ق های نرم تحل ندهای           افزاری مورداسیییت با کار که از  یام این  ند. در ان رار گیر

شود، برای محاسبه شاخص تفاضل نرمال      قرمز نزدیک، قرمز و آبی استفاده می مادون

( و همچنین محاسییبه  Normalized Difference Water Indexشییده آب )

ست، از            شور ا ضعیت اقلیمی اکثر مناطق ک سب با و شش گیاهی که متنا شاخص پو

 Soil Adjusted Vegetationشدۀ خاک ) تفاضل تعدیل  شاخص پوشش گیاهی  

Indexستفاده می ( طبق رابطه صوری،   شود )میرعلیزاده های زیر ا : 1398فرد و من

69.) 

 شاخص تفاضل نرمال شدۀ آب: -1رابطۀ 
         NDWI=(Blue - NIR)/(Blue + NIR) 

 شدۀ خاک:گیاهی تفاضل تعدیلشاخص پوشش -2رابطۀ 
    SAVI=(NIR - RED)/(NIR + RED + L)×(1+L) 

 باند آبی   Blueباند قرمز،    REDقرمز نزدیک،  باند مادون    NIRها،  در این رابطه 

  پوشییش گیاهی طیکه با توجه به شییرا باشییدیم کیصییفر تا  نیثابت ب یعدد Lو 

قه  یا غیر متراکم  منط های زیر، خروجی  در نقشیییه .گرددیم نییتع اعم از متراکم 

از محاسییبه دو شییاخص پوشییش گیاهی و شییاخص آب در محدوده  ترکیبی حاصییل 

پالیای هامون را در سری زمانی مختلف نشان داده است که تغییرات پوشش گیاهی      

عوامل طبیعی و   ریتأث  دلتای رودخانه هیرمند و منابع آب دریاچه هامون را که تحت          

شده       سان  سانی دچار نو ضوح بهان شه        و ست. نق شده ا شان داده  سط   ن های فوق تو



 113                  مهدی مرادی و...       /در آموزش  (GIS ییایاطالعات جغراف ستمیو س RSازدور نقش سنجش

 

سال    ازیموردنباندهای طیفی  ست در  ست  از ماهواره لند های مختلف تهیه گردیده ا

 (.136-125: 1396)نوری، 

 

 
 تغییرات پوشش گیاهی و منابع آبی دریاچه هامون  -1شکل 

 2017و  2005، 2000، 1998در بازه زمانی 

شهری نیز که یکی دیگر از مباحثی          ضای کالبدی  سترش ف سی تغییرات و گ برر

ست که   سری زمانی انیام می        منظوربها شهری در  ستقرار  سعه و ا شود،    پایش تو

گاه ویژه   های   ای در تحقیقات جغرافیایی دارد. در این زمینه اسیییتفاده از عکس     جای

سازمان     شده هیتههوایی  سط  شه تو شور و هم  یبردارنق صاویر ماهواره ک ای چنین ت

ست حائز اهمیت فراوان می  صاویر زیر نمونه   لند شد. در ت ضای     با سترش ف هایی از گ

سترش فیزیکی              صاویر، گ ست. طبق این ت شده ا شان داده  شهر زاهدان ن شهری در 

شهر زاهدان در اطراف هسته مرکزی شهر بوده اما به دلیل شرایط توپوگرافی و دیگر     
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شرق و جنوب گسترش و   غرب، شمال ی بیشتر به سمت شمال   عوامل طبیعی و انسان 

توسعه یافته است. تحلیل گسترش فضای شهری توسط دانش آموزان در شهری که          

تواند مشییاهدات او را از شییرایط طبیعی و انسییانی محل     کند، میدر آن زندگی می

 هدایت کند. افتهینظامتحلیلی و  صورتبهزندگی خود 

 
 کالبدی فضای شهری در شهر زاهدان نقشه گسترش  -2شکل 

 2021و  2008، 1990های بین سال

در چند دهه  سییالیخشییکنوسییانات اقلیمی و  ریتأثیکی از مخاطراتی که تحت 

سه بوده، جابیایی تپه توجهقابلاخیر  شد که   ای و وقوع پدیده ریزگردها میهای ما با

ییاد کرده اسییت. تبیین و مشییکالت فراوانی را برای مردم ایران در مناطق مختلف ا

شریح روند جابیایی این تپه  سه ت ستفاده از  های ما تواند برای می ازدورسنیش ای با ا

باشییید و در ارائه    مؤثرای های ماسیییه  دانش آموزان در تحلیل مکانیزم حرکت تپه    

های  ها را شکوفا نماید. در نقشهمدیریت محیط ذهن خالق آن منظوربه ییهاشنهادیپ

سه زیر جابیایی تپه شدیدترین توفان    های ما ستان که یکی از  سی های  ای در منطقه 

: 1399فتوحی و همکاران، است ) شود نشان داده شده    کشور را شامل می   گردوغبار

شان می 350و  349  و متر 162 سال،  3 یطها یی برخانجابیا زانیمدهد (. نتایج ن

سب با گلطوفان     می شرق غرب به جنوبشمال  باد نیز از جهت حرکت شد که متنا با

 تهیه شده توسط آمار ایستگاه سینوپتیک شهر زابل است.
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، 2015در بازه زمانی  سیستان منطقه یهابرخاننقشه وضعیت استقرار  -3شکل 

 2 نلیسنتبا استفاده از تصاویر ماهواره  2018و  2017، 2016

 

 

 

 

 

های منطقه گلطوفان ایستگاه سینوپتیک شهر زابل و نقشه جابیایی برخان -4شکل 

 2018تا  2015سیستان در بازه زمانی 
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ورود پیدا کرده و در   ازدورسیینیشهای اخیر در یکی دیگر از فنونی که در سییال

ای مطرح شده است، تحلیل فرونشست زمین و مخاطرات ناشی       سطح بسیار گسترده   

های مختلف استفاده شده است    های رادار ماهواره. در این روش از دادهباشد از آن می

ماهواره   و غیره از این  ASAR ،ALOS PALSAR ،SENTINEL1های  که 

شند. فناوری و تکنولوژی نوع می ضایی       با سریع تکنولوژی ف سعه  رادار که به لطف تو

مده )فرتی و همکاران،    فاضیییلی راداری        2007فراهم آ تداخل سییینیی ت با روش   )

(DInSARانیام )  ستفاده از اختالف سیگنال های برگشتی دو   گرفته که این کار با ا

سط ماهواره 1384داده )آخوندزاده،  ن،  )یاراحمدی و همکارا ( در دو زمان متفاوت تو

شیر          46: 1394 شکل زیر فرونشست دشت نرما ست. در  شده ا سبه  فهرج که   -( محا

  SNAPافزار باشیید با اسییتفاده از نرمرویه از آب زیرزمینی میناشییی از برداشییت بی

است که محدوده وسیعی را تحت پوشش خود قرار داده است )نگارش   شدهداده نشان

 (.3-5: 1399همکاران،  و

 
 مترسانتی 10نرماشیر و نقشه محدوده فرونشست زمین ) -رجمنطقه فه -5شکل 

 ماهه( 6میانگین در بازه زمانی  طوربهفرونشست 

بییه  چراکییهاسییتفاده از پهپییاد در تحقیقییات جغرافیییایی بسیییار ارزشییمند اسییت  

توانید منیاطق محیدودی را بیا کیفییت      میی  یبیردار عکیس دلیل ارتفاع کم سنسیور  

میییدانی روحیییه پییژوهش و شییادابی را  صییورتبییهعییالی مییورد پییایش قییرار داده و 

 بینیم.می آن راهایی از تقویت کند که در شکل زیر نمونه آموزاندانشبین 
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آموزان با حضور دانش یبردارعکسساخت و به پرواز درآوردن پهپاد مخصوص  -6شکل 

 گروه جغرافیای شهرستان سیرجان(مدارس )
 

سیازی عوارض جغرافیایی و تحلیل توپوگرافی ارتفاعات سیطح زمین با    یبعدسیه 

تواند در درک  ( نیز میArcSceneافزار سیستم اطالعات جغرافیایی )نرم  استفاده از  

های زمین، نقش مهمی ایفا نماید. در  وبلندیآموزان در شیییناخت پسیییتیبهتر دانش

ستراتو ولکان دما  بعدی آتششکل زیر نقشه سه    ستفاده از مدل رقومی   فشان ا وند با ا

فاعی )  ماهواره  DEMارت  )ASTER  ماهواره و  SENTINEL2ای و تصییییاویر 

 ترکیب رنگی کاذب نشان داده شده است.
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 ArcScene افزارنرمقله دماوند با استفاده از  یبعدسهنقشه  -7شکل 

ست.        شده ارائههای در روش شده ا شاره  سترده جغرافیا ا شی از علم گ ، تنها به بخ

و بسییییاری از فنون تخصیییصیییی دیگر    یابی درون، یابی مکان بندی،  بینی، پهنه پیش

تواند و سیییسییتم اطالعات جغرافیایی وجود داشییته که می  ازدورسیینیش ٔ ینهدرزم

شور مطرح نماید و برای رفا  صورت به سایش   جامع، جایگاه مهم این علم را در ک ه و آ

بنابراین آموزش این علم وسیییع و کاربردی از سییوی مدارس به  ؛ انسییان به کارگیرد

ند  دانش آموزان می یل روابط علت و معلولی بین انسیییان و محیط      منظوربه توا تحل

ها، مخاطرات، نقاط قوت و ضییعف و دیگر شییرایط  بسیییار کاربردی باشیید و پتانسیییل

 مناسب تشریح نماید. العملعکسکنیم را برای محیطی که در آن زندگی می

 گیرییجهبحث و نت

های نوین در علوم تحقیقات جغرافیایی مانند       در تحقیق حاضیییر برخی فنون و روش 

های  ( در آموزش و پژوهشGIS( و سیستم اطالعات جغرافیایی )  RSازدور )سنیش 

جغرافیایی مورد بحث و بررسییی قرارگرفته اسییت. جایگاه این فنون در تدریس درس  

ناخت هرچه بیشیییتر سیییازوکار       آموزان در شیییتواند به دانش  جغرافیا در مدارس می  

یایی و روابط علت و معلولی بین آن   پدیده   ها کمک کرده و ذهن پویا و    های جغراف

سیدن به این امر، ارائه مباحثی همچون اقلیم    شکوفا نماید. در ر سی،     خالق او را  شنا

ستایی و مخاطرات طبیعی و غیره در قالب کار      شهری و رو ژئومورفولوژی، جغرافیای 

هایی همچون  افبا نرم  نه می  توسیییط GISزار ند  دبیران متخصیییص در این زمی توا
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صل     سرف سب با  شی  متنا شی ذهن    صورت بههای کتب آموز عملی در قالب کار پژوه

سیدن به این        سوق دهد. برای ر صلی جغرافیایی  سمت مباحث ا دانش آموزان را به 

و انسانی در    و عوامل مختلف طبیعی شده اشاره ها هدف به معرفی برخی از این روش

نابراین در این تحقیق به معرفی برخی از    ؛ تغییرات محیطی تبیین گردیده اسیییت  ب

سبات   ستفاده های به همراه معرفی داده یافزارنرمفنون و محا های  شامل روش  موردا

های مختلف،  های آبی طی سیییالهمچون بررسیییی تغییرات پوشیییش گیاهی و پهنه

شهری در دهه        ضای  سترش ف سی گ شته، جابیایی تپه برر سه های گذ و  ایهای ما

طوفان منطقه در دوره زمانی مختلف، محاسییبه میزان فرونشییسییت زمین،   تحلیل گ

سییازی    یبعدسییه  تیدرنهاو  یداربرعکسبازدید میدانی و اسییتفاده از پهپاد برای  

ته شیییده اسیییت. همچنین لزوم      عوارض ژئومورفولوژیکی در سیییطح زمین پرداخ

های موجود در  افزاری و راهنمایی در خصییوص نحوه ترسیییم نقشییه های نرمآموزش

باشییید که این امر نیازمند       مؤثرتواند در تدریس درس جغرافیا    کتب جغرافیا نیز می  

ستم    ست های کامپیوتری و سی سفانه اما ؛ یا ویدئو پروژکتور در مدارس ا امکانات   متأ

های کامپیوتری در تمامی مدارس  افزاری و سییییسیییتمهای نرممانند کارگاه ازیموردن

یک درس تئوری شناخته شود    عنوانبهشود جغرافیا تنها  وجود نداشته که باعث می 

صورت  سیار مهم و       کهیدر شورها این مبحث، ب سیاری از ک شد می دتوجهموردر ب ؛  با

  نه یدرزمبنابراین لزوم تهیه این امکانات در مدارس به همراه آموزش دبیران جغرافیا        

 رسد.و سیستم اطالعات جغرافیایی الزم و ضروری به نظر می ازدورسنیشفنون 

 منابع
ستفاده       (.1384) آخوندزاده، مهدی ستخراج مواد نفتی با ا ست زمین در اثر ا ش نمایش ن

 برداریهمایش ژئوماتیک سازمان نقشه   .ازدوراینترفرامتری در سنیش  SARاز روش 

 .1-8کشور، 

صطفی؛ حاجی     ابراهیم ستگلدی، م سی؛ ای ضل زاده آکباد، عی تحلیل و   (.1398) زاده، فا
شاخص اولویت شیراز        بندی  شت  شهری در محالت منطقه ه سعه  ستراتژی تو  .های ا

 .1-17میله جغرافیا و پایداری محیط، صص 

در امور  سییینیش از دور(. 1387) ازدوربالی، ناصیییر؛ لطفی، حیدر، اهمیت سییینیشاق
 .107-115صص  فصلنامه جغرافیایی سرزمین، .مطالعاتی و آموزش جغرافیایی
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  -های دفاعیتبیین چالش (.1400) براتی، علیرضییا؛ احمدی، سیییدعباس؛ زارعی، بهادر 
لمللی سیییواحل مکران از منظر اای و بینامنیتی توسیییعۀ دریامحور در مقیاس منطقه

 .55-86صص  فصلنامه علمی راهبرد دفاعی، .جغرافیای سیاسی

سیدهادی؛ بهادری امیز،  ارزیابی برنامه توسعه   (.1397) فرخ لقا پایدار، ابوذر؛ طیب نیا، 
سه طرح        ستاییان )مقای شتی رو شارکتی در پایداری معی  RFLDLهای یکپارچه و م

ی، معماری و   های نوین علوم جغرافیای  پژوهش .ریگان و ترسییییب کربن جازموریان(     

 .247-275شهرسازی، صص 

سروی، محمود؛ عباس  سن     خ سداهلل؛ آرمش، مح سن؛ قبادی، ا سی   (.1396) نیا، مح برر
فصییلنامه   .های همرفتی بهاره و توپوگرافی شییمال غرب ایرانارتباط مکانی بین بارش

 .21-38ای، صص منطقه -هریجغرافیا و آمایش ش

بدوئی، مسییعود؛ فتوحی، صییمد؛ نگارش، حسییین؛ رامشییت، محمدحسییین؛   سیییسییتانی

بررسی تفاوت ژئودایورسیتی و ژئومورفودایورسیتی منطقۀ     (.1400) آسا مه روستایی، 
فصلنامه جغرافیا و    .ساحلی دریای عمان و زون مکران از دماغۀ جاسک تا خلیج گواتر  

 .39-66صص  ،63توسعه، شماره 

قابلیت سیینیی کارآمدی   (.1399) شییریفی کیا، محمد؛ کرمی، جالل؛ فالحتی، احسییان
  .های رادار و اپتیک با هدف شناسایی مناطق دگرسانی   های ترکیب و تلفیق دادهروش

 .65-74 فصلنامه علمی علوم زمین،

ستم اطالعات جغرافیایی )جی      (.1383) صدیقی، مهری  سی سی کاربرد  در  اس( آیبرر
میله  .سیییاماندهی مدارک علوم زمین موجود در مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران

 .29-49رسانی، صص علوم اطالع

محاسبه  (.1399) فتوحی، صمد؛ نگارش، حسین؛ دالرام، رقیه؛ سیستانی بدوئی، مسعود  
میموع مقاالت   .ازدورای سیییسییتان با اسییتفاده از سیینیش  های ماسییهجابیایی تپه

 .346-351صص  مایش انیمن ایرانی ژئومورفولوژی،هفتمین ه

  قنبری، سییییروس؛ علیزاده، محمدرضیییا؛ اسیییالم فرد، فاطمه؛ فتوحی اردکانی، محمد      

ارزیابی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری تاریخی فرهنگی با استفاده از مدل   (.1394)
له فضای  می .آباد(( )مطالعه موردی: شهر تاریخی فرحSEMیابی معادالت ساختاری )

 .189-211جغرافیایی، صص 

دور در  ازهای سنیش ارزیابی شاخص  (.1398) فر، سیدرضا؛ منصوری شهروز    میرعلیزاده
)مطالعۀ   8ای لندسیییت های سیییطحی با تصیییاویر ماهوارهمطالعات کمی و کیفی آب



 121                  مهدی مرادی و...       /در آموزش  (GIS ییایاطالعات جغراف ستمیو س RSازدور نقش سنجش

 

ستان(   ستان خوز سنیش   .موردی: جنوب ا شریۀ  سامانۀ اطالعات جغرافیایی   ازن دور و 

 .63-84منابع طبیعی، صص در 

ستانی بدوئی،       سی صمد؛ دالرام، رقیه؛  سین؛ فتوحی،  سعود  نگارش، ح نقش  (. 1399) م
چهارمین همایش ملی   .فهرج -اثرات آنتروپوژنیک در فرونشییسییت دشییت نرمانشیییر 

 ( در آمایش سرزمین، GISازدور و های پیشرفته تحلیل فضایی )سنیش    کاربرد مدل

 .1-8صص 

طرح جامع مطالعه مکانیزم وقوع گردوغبار از منشیییأ تاالب          (.1396) غالمرضیییا نوری،
 پژوهشییکده علوم زمین و جغرافیا، صییص .هامون و ارائه راهکار مدیریت درازمدت آن

257-1. 

ستائی، مه         شریفی کیا، محمد؛ رو شهرام؛  ستائی،  شید؛ رو سا یاراحمدی، جم (.  1394) آ
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