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 اطالعات جغرافیایی و سنجش از راه دور در آلودگی هوانام درس: 

 2 تعداد واحد :

 (دکتری -)کارشناسی ارشدگرایش آلودگی هوا  -مهندسی محیط زیستنام رشته: 

 مهندسی محیط زیستنام گروه: 

 امیر هوشنگ احسانینام مدرس: 

 عصر 15تا  13شنبه ساعت  روز و ساعت تدریس:

 و دوشنبه صبحشنبه : مشاوره روز و ساعت

سنجش ایستگاههای  سیستم های اطالعات جغرافیایی، نحوه تولید و ورود داده های مکانی آموزش مفاهیم : هدف درس

 های در مطالعات هوا و االینده های جوی و گردو غبارآموزش مفاهیم و اصول بکارکیری داده های ماهواره  -الودگی هوا

 ی:نحوه ارزیاب

 درصد 20ین: تمر -

 درصد 40پروژه:  -

 درصد 40ترم: پایان -
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آشنایی با جلسه   6 جلسه سیستم های اطالعات جغرافیایی کاربردی و 10شامل  رفصل درس ) در طول شانزده هفته س

نسبت هفته ها می تواند متغییر  (  ها و تکنیکهای پردازش داده های ماهواره های با کاربرد در مطالعات آلودگی هواماهواره 

 باشد.

   سرفصل هفته

 و آشنایی با موضوع و محتوی درس،  ارائه منابع مقدمه 1

 (GIS مقدمه و تاریخچه کلیات)

 مبانی پایه در سیستمهای اطالعات جغرافیایی 2

 اجزای سیستمهای اطالعات جغرافیایی

 انوع داده ها  و نقشه های مورد استفادهآشنایی با 

 ،نحوه جمع آوری، ورود و ویرایش الیه های  اطالعاتی 3

 ماژولها ، اجزا،  ARCGISمعرفی نرم افزار ها کار با الیه ها و نقشه 4

http://www.amazon.com/John-R.-Jensen/e/B001H6Q89S/ref=sr_ntt_srch_lnk_8?qid=1312289654&sr=1-8
http://www.google.com/products/catalog?q=remote+sensing+book&hl=en&biw=1440&bih=732&prmd=ivns&um=1&ie=UTF-8&tbm=shop&cid=13184575566896684013&sa=X&ei=b_M3TuqdLobssgaeou0l&ved=0CHcQ8wIwCQ
http://www.google.com/products/catalog?q=remote+sensing+book&hl=en&biw=1440&bih=732&prmd=ivns&um=1&ie=UTF-8&tbm=shop&cid=13184575566896684013&sa=X&ei=b_M3TuqdLobssgaeou0l&ved=0CHcQ8wIwCQ


 تنظیم مرجع مکانی داده ها )کار با سیستم های مختصات( 5

 آشنایی با مدل رقومی ارتفاعی. تهیه ، اماده سازی و ورود داده ها 6

 در مطالعات آلودگی هوا  ی آنقابلیتهاو Google earthآشنایی با  7

  Spatial Analysisآشنای با توابع تحلیل آنالیز مکانی  8

جهت سه بعدی سازی داده  و تلفیق آنها با تصاویر ماهواره ایDEMاستخراج پارامترهای مختلف 

 های آلودگی هوا

 

 هواکاربرد در آلودگی با تاکید و   ARCGISتحلیل های زمین آماری در  9

 مقدمه و تاریخچه سنجش از دور، منابع انرژی و طیف الکترومغناطیسی،زمین در فضا 10

 متری و نحوه کار سنجند ه هامبانی رادیو 11

 اب  و ...در شرایط مختلف -خاک -بررسی بازتابهای پدیده های مختلف محیطی  نظیر پوشش گیاهی 12

 

 آشنایی با انواع ماهواره ها 13

با قابلیت مورد استفاده در مطالعات آلودگی هوا ویژگیهای سنجنده های مختلف  معرفی و شناخت

 ناخذ داده در ایرا

 

 یتهای مربوط به اخذ و پردازش داده های ماهواره ایساآشنایی با انواع  14

 اولیه و تکنیکهای پیش پردازش تصحیحات

 استخراج الگوهای تصویر رقومی به منظور-طبقه بندی اطالعات ماهوارهای شامل پردازشهای چشمی 15

 نحوه ارزیابی اطالعات پردازش شده

 الگوریتمهای تهیه نقشه های پایه از داد های ماهواره ای
 آزمون نهایی 16

  

 


