خبــر
تهیه کننده :مریم صادقی

کارشناس روابط عمومی واحد اطالع رسانی سازمان نقشهبرداری کشور

پروفسـور محمـدحسـن گنجـی،
پـدر علـم جغرافیـای ایـران درگـذشت

پروفس��ور محمد حس��ن گنجی بنیانگذار علم جغرافیای نوین و هواشناسی در
ایران در تاریخ ۲۸تیر ماه سال  ۱۳۹۱بر اثر خونریزی مغزی درگذشت.
دکت��ر گنجی در پنجمی��ن همایش ملی نامهای جغرافیایی که در اردیبهش��ت ماه
س��ال  91برگزار شده بود به عنوان استاد برجس��ته و پیشکسوت مهمان سازمان
نقش��هبرداری کشور بود تا از تالشهای این استاد گرانقدر درحوزه یکسانسازی
نامهای جغرافیای به خصوص نام خلیجفارس قدردانی شود.
دکتر محمد حس��ن گنجی در تاریخ  ۲۱خرداد س��ال  ۱۲۹۱خورش��یدی در شهر
بیرجن��د ب��ه دنیا آمد .وی پس از پایانتحصیالت مقدماتی درمدرس��ه ش��وکتیه
بیرجند ،وارد دارالمعلمین عالی تهران شد و دررشته تاریخ و جغرافیا به دریافت
درجه کارشناسینائل شد.
س��پس بهعنوان دانش��جوی برگزیده به اروپا اعزام ش��د و در دانشگاه ویکتوریا
منچستر انگلس��تان به تحصیل ادامه داد و در سال  ۱۳۱۷لیسانس تخصصی خود
را در رشته جغرافیا دریافت کرد.
وی در سال  ۱۳۳۱با استفاده از بورس تحصیلی عازم آمریکا شد و مدرک دکتری
خود را در رشته جغرافیا ،از دانشگاه کالرک دریافت داشت.
دکترگنجی پس از بازگش��ت به ایران در دانش��گاه تهران مشغول به تدریس و با
درجه اس��تادی در سال  ۱۳۵۸بازنشسته شد .او از سال  ۶۴با مرکز دایرهالمعارف
بزرگ اس�لامی همکاری میکرد .اس��تاد گنجی همچنین در کمیته رهبری اطلس
اقلیمیایراندر سازمان هواشناسی عضو بود.
مدیریت اداره کل س��ازمان هواشناسی از سال  1335تا سال  1347بر عهده دکتر
گنجی بود و در واقع میتوان گفت ایش��ان بنیانگذار س��ازمان هواشناس��ی ایران
بودند .او  ۴سال ریاست منطقه آسیا را در سازمان هواشناسی جهانی نیز عهده دار
بود و سالها عضو کمیته اجرایی سازمان هواشناسی جهانی بود.
وی در بیس��ت و نهمین کنگرهاتحادیه بینالملل��ی جغرافیایی در کرهجنوبی در
س��ال  ۲۰۰۰میالدی به عنوان یکی از  ۱۵جغرافیدانبرجس��ته جهان شناخته شد
وس��ازمان هواشناسی جهانی جایزه علمی س��ال  ۲۰۰۱خود را به وی اعطاکرد.
مراسم تشييع پيكر مرحوم محمدحسن گنجي؛ پدر علم جغرافياي ايران در تاریخ
 1مرداد از مقابل دانشكده جغرافياي دانشگاه تهران برگزار شد.

بازدید وزیر مسکن و
آبادانی کشور سوریه از
سازمان نقشه برداری کشور
صف��وان العس��اف ،وزیر مس��کن و آبادانی
کشور س��وریه صبح روز پنج ش��نبه پنجم
مردادماه از س��ازمان نقش��هبرداری کش��ور
بازدید کرد.

در این بازدید که با حضور مهندس محمود
ایلخان رئیس س��ازمان نقشهبرداری کشور،
مهن��دس محمود واعظی معاون فنی و دکتر
منصوریان مش��اور رئیس س��ازمان برگزار
گردید آخرین دستاوردهای علمی در حوزه
ژئوماتی��ک به خصوص در ح��وزه  GISو
 SDIبه وزیر مسکن و آبادانی کشور سوریه
معرفی گردید.
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رئیس س��ازمان نقش��هبرداری کش��ور ضمن
خوش��امدگویی ب��ه صفوان العس��اف و ابراز
تمایل س��ازمان نقش��هبرداری کش��ور جهت
توس��عه همکاریه��ا با کش��ور س��وریه در
حوزه نقش��هبرداری ،بازدید ایشان از سازمان
نقش��هبرداری کشور را فرصت مناسبی جهت
معرفی توانمندیهای ایران در جهت گسترش
همکاریهای بین دو کشور دانست.
مهن��دس محم��ود ایلخان افزود :ب��ا توجه به
هم��کاری ه��ای تنگاتنگ که بین دو کش��ور
سوریه وایران وجود دارد ،میتوانیم تخصص
فنی س��ازمان نقش��هبرداری کش��ور و بخش
خصوصی را در اختیار کش��ور دوست خود،
سوریه قرار دهیم.
در ادام��ه مهندس واعظ��ی و دکتر منصوریان
وزیر مس��کن س��وریه را در جری��ان آخرین
توانمندیه��ا و پیش��رفتهای علم��ی و
تخصصی س��ازمان نقش��هبرداری کشور قرار
داده و توضیحاتی را ارائه نمودند.

همچنی��ن وزیر مس��کن و آبادانی س��وریه از
بخشهای مختلف اداره کل زیرس��اختهای
اطالعات مکانی س��ازمان نقشهبرداری کشور
بازدید نمود.

تـدوی�ن دس�تـورالعمل راهنم�ای ارتب�اط و س�ازگاری منطقی

عوارض درمقیاس  1:2000از سوی سازمـان نقشـهبرداری كـشور
ط��رح تهی��ه نقش��ههای رقومی ب��زرگ مقی��اس  1:2000که بانظارت س��ازمان
نقش��هبرداری کشور و مش��ارکت بخش خصوصی در دست اجرا میباشد ،یکی
ازطرحهای ملی محس��وب میشود که میبایست از لحاظ فرآیند تولید و رعایت
دستورالعمل به شکل یکسان و مطابق با استانداردهای تهیه نقشه ،توسط سازمان
نقشهبرداری تهیه و تولید شود.
لزوم ایج��اد هماهنگی در تولی��د ،ویرایش و پردازش نقش��ههای بزرگ مقیاس
ازلحاظ تداخل ،مجاورت ،عبور ،همپوش��انی و یا اولویت نمایش عوارضی که به
صورت منطقی در ارتباط با هم میباشند ،مورد توجه کارشناسان اداره کل نظارت
و کنترل فنی در سازمان نقشهبرداری کشور قرارگرفت.
ب��ه منظورکاهش خطای انس��انی و همچنین جلوگیری از اعمال س��لیقه در خط
تولید نقش��ه (تبدیل ،ادیت و کارتوگرافی) راهنما و مکمل دستورالعمل استاندارد
به نام «ارتباط و س��ازگاری منطقی عوارض در مقیاس  »1:2000توس��ط سازمان
نقشهبرداری کشور تهیه و تدوین گردید.
در همی��ن راس��تا س��ازمان نقش��هبرداری کش��ور مجموع��های از آیینه��ا و
دس��تورالعملهایی را جهت تسریع در تولید و پیشبرد اهداف سازمان ،برای حل
مشکالت و راهگش��ای تولید نقشه برای مهندسین مشاور نقشهبرداری در بخش
خصوصی تدوین کرده اس��ت .در تهیه این راهنما اس��تاندارد و دستورالعمل تهیه
نقش��ههای رقومی مقیاس 1:1000،1:500و1:2000به روش فتوگرامتری به عنوان
مرجع پایه در نظر گرفته شده و طبقهبندی عوارض نیز برمبنای آن صورت گرفته
است.
در این نگارش تا حدامکان ازاظهارنظر کاربران تولید نقشه (سازمان نقشهبرداری
و بخش خصوصی) و تجارب و پیش��نهادهای نقش��هبرداران در بخشهای خط
تولید ،گویاس��ازی و نظارت استفاده ش��ده است .الزم به ذکر است این مجموعه
راهنمای مناس��بی برای تس��هیل وهماهنگی در پردازش گرافیکی و کارتوگرافی
نقشههای بزرگ مقیاس خواهد بود.
حهای نقش هبرداری کشور از زبان دکتر علی سلطانپور
تشریح تاز هترین طر 
معاون اداره کل نقش هبرداری زمینی سازمان نقش هبرداری کشور

افزایش ایستگاه های دائم شبکه ملی هدی ،تحلیل منطقه
آتشفشانی دماوند و شناسایی مناطق دارای توده زمین گرمایی

دکتر علی سلطانپور معاون اداره کل نقشهبرداری زمینی در گفتگو با واحد اطالع
رس��انی روابط عمومی سازمان نقشهبرداری گفت :متخصصان این حوزه در سال
جدید با بهرهگیری از دانش داخلی به پیشرفت قابل توجهی در حوزه فعالیتهای
تخصصیشان رسیدند.
برای مثال میتوان به ش��بکه  DGPSاش��اره کرد .چراکه با استفاده از این شبکه،
دقت در تعیین موقعیت افزایش مییابد و این در حالی اس��ت که در میزان هزینه
و وقت هم صرفهجویی قابلتوجهی خواهد شد.
دکتر س��لطانپور افزود :هر کاربری میتواند با اس��تفاده از این سامانه و در اختیار
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داش��تن یک دس��تگاه  GPSبه موقیعت مکانی مورد نظر خود دسترسی پیدا کند.
مطالعه و تحقیق در حوزه منابع طبیعی ،جنگل ،زمینشناس��ی ،تهیه نقشه از دریا،
هدایت ناوها و کشتیها ،امور مهندسی و نقشهبرداری از جمله کاربردهای شبکه
 DGPSیا همان سامانه ملی هدی است.
در واقع در این س��امانه تمامی ایس��تگاههای دائمی  GPSبه تدریج به س��رویس
 DGPSمتصل میشوند و در واقع همین مسأله سبب افزایش سرعت دسترسی به
موقعیتهای جغرافیایی مورد نیاز میگردد.
ایش��ان در ادامه گفتگوی خود به تعداد ایس��تگاههای دائم نیز اشاره کرد و گفت:
 120ایس��تگاه دائم در سراسر کشور داریم که در حال حاضر در تالش هستیم تا
این تعداد را افزایش دهیم.
سلطانپور گفت :به طور کلی در ابتدا هدف کلی از ایجاد شبکه ایستگاههای دائم
 ،GPSمطالعه و بررس��ی حرکت پوسته زمین و گسلها است .البته نباید این نکته
مهم را فراموش کرد که مبنای فعالیت شبکه  DGPSدر راستای ارسال تصحیحات
جهت افزایش دقت تعیین موقعیت جغرافیایی است.
معاون اداره کل نقشهبرداری زمینی در ادامه گفتگو به سایر فعالیتهای تخصصی
هم��کاران خود در این مدیریت اش��اره ک��رد و افزود :یکی دیگ��ر از برنامههای
س��ازمان نقشهبرداری کشور ،مطالعه و دس��تیابی به شبکه دقیق ژئوماتیک دماوند
جهت بررسی تغییرات این منطقه است.
البته تغییرات هندس��ی ،مس��طحاتی و ارتفاعی و همچنین تغییرات ش��تاب ثقل
ازجمله موضوعهای مورد تحقیق منطقه دماوند اس��ت .گفتنی اس��ت این فعالیت
اولین بار اس��ت که در کش��ورمان انجام میش��ود .وقتی آتشفشانی شروع به کار
میکن��د قبل از هرچیز ،ش��اهد تغییرات هندس��ی در زمین خواهیم ش��د .پس با
اندازهگیریهای ژئودتیک روی این شبکه و مشاهدات شتاب ثقل و تکرار آن در
بازههای زمانی مناسب ،به تغییرات پوسته و جرم توده داخل زمین پی میبریم و
در نهایت نتیجهگیری میکنیم که منطقه آتشفشان در حال فعالیت است یا خیر؟
وی ادامه داد :در حال حاضر عملیات شناس��ایی و ساختمان ایستگاههای حوالی

دماوند در حال انجام بوده و پس از این مرحله،
مش��اهدات  GPSو ثقل در این ش��بکه در سال
جاری انجام خواهد ش��د .از آنجا که تغییرات
زمین جزئی اس��ت این مطالعات با فاصلههای
زمانی زیاد باید انجام گیرد.
سلطانپور در ادامه با اشاره به سایر فعالیتهای
ای��ن مجموع��ه گفت :یک��ی دیگ��ر از عمده
فعالیتهای مهم س��ازمان نقشهبرداری کشور،
همکاری با پژوهش��گاه نیرو و ستاد انرژیهای
ن��و ،زیر نظ��ر وزارت نیرو ،به منظ��ور مطالعه
مناط��ق مختلف کش��ور از نظر ان��رژی زمین
گرمایی میباشد.
در بعض��ی از کش��ورهای اروپایی ،بخش��ی از
ب��رق مصرف��ی م��ردم از طریق ان��رژی زمین
گرمایی تأمین میش��ود ک��ه در حال حاضر در
ایران هم چنین طرحی تعریف ش��ده است .به
همین منظور برای مطالعه مناطق از نظر داشتن
پتانس��یل زمین گرمایی ،س��ازمان نقشهبرداری
کش��ور در این طرح مش��ارکت نموده است .با
استفاده از اطالعات شتاب ثقل ،میتوان مناطق
دارای پتانس��یل زمین گرمایی را مورد بررسی
و مطالعه قرار داد .س��ازمان نقشهبرداری کشور
اندازهگیری ،محاس��بات و تفسیر اطالعات ثقل
را به منظور اکتش��افات تودههای زمین گرمایی
بر عهده دارد.
الزم به ذکر است در حال حاضر این طرح برای
منطقه محالت در اس��تان مرکزی در حال اجرا
است .البته در آینده در مناطق دیگر نیز اجرایی
خواهد شد .آذربایجان غربی و شرقی ،اردبیل،
گیالن ،مازندران ،خراس��ان و بجنورد از دیگر
مناطقی هس��تند که متخصصان نقش��هبرداری
زمینی س��ازمان نقشهبرداری کش��ور در آینده
برای تحقیق چشمههای آب گرمشان سراغ آنها
خواهند رفت .اهمیت این موضوع در آن است
که این نوع از انرژی که از توده زمین سرچشمه
میگی��رد میتوان��د جایگزی��ن خوب��ی برای
سوختهای فسیلی باش��د .مسألهای که اکنون
دغدغه بش��ر معاصر شده ،حفظ و صرفهجویی
سوختهای فسیلی است که استفاده از انرژی
تولید شده از پتانس��یل زمین ،میتواند راهکار
مناس��ب و جایگزین خوبی برای سوختهای
فسیلی باشد.
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