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اداره کل سامانه های ملی و زیرساخت های اطالعات مکانی



Visual interpretation of satellite imagery for hotspot dust 
sources identification

Characterization of Hydrologic Sand and Dust Storm
Sources in the Middle East

Development of a scenario-based approach using game theory 
for the restoration of Hawizeh Marsh and dust mitigation

Knowledge discovery of Middle East dust sources using 
Apriori spatial data mining algorithm

Identifying sand and dust storm sources using spatial-
temporal analysis of remote sensing data in Central Iran

Influence of Hamoun Lakes' dry conditions on dust emission 
and radiative forcing over Sistan plain, Iran
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شکل گیری طوفان گردوغبار



عوامل ایجاد طوفان گردوغبار



تاثیرات طوفان گردوغبار



تاثیرات طوفان گردوغبار



گردوغبار در ایران



گردوغبار در ایران



ترکیبات مختلف تصاویر رنگی کاذب



گانه شکل گیری گردوغبار4مراحل 



هات اسپات گردوغبار



تفسیر چشمی تصاویر سنجش از دور جهت شناسایی منابع شکل گیری گردوغبار





ویژگی سنجنده ها در شناسایی گردوغبار



تاثیر رزولوشن مکانی بر شناسایی هات اسپات های گردوغبار



توزیع ساالنه روزهای گردوغباری حوضه دجله و فرات



توزیع ساالنه هات اسپات های حوضه دجله و فرات



توزیع ماهانه هات اسپات های حوضه دجله و فرات



مدیریت منابع آب و گردوغبار

مدیریت منابع آب و گردوغبار در هورالعظیم نقش خشک شدن دریاچه ها در ایجاد گردوغبار بیالن انرژیدر گردوغبار دریاچه هامون نقش 



مدلسازی های مکانی گردوغبار



جبهه های هوایی ایران مرکزی



منابع گردوغبارمدلسازی های مکانی 



منابع گردوغبارمدلسازی های مکانی 



سری زمانی عمق نوری آئروسل



توزیع ساالنه رخداد گردوغبار در ایران مرکزی



توزیع ماهانه رخداد گردوغبار در ایران مرکزی



سری زمانی پارامترهای محیطی در ایران مرکزی







(داده کاوی)مدلسازی های مکانی گردوغبار 



تعداد و توزیع قواعد انجمنی



قواعد منتخب



قواعد منتخب



قاعده نقشه ها



(کاویبا استفاده از داده )گردوغبار منابع دارای پتانسیل شکل گیری 



عدم قطعیت و آنالیز حساسیت روش داده کاوی



(یادگیری ماشینی)مدلسازی های مکانی گردوغبار 



(یادگیری ماشینی)گردوغبار ورودی های مدلسازی مکانی 



ارتباط پارامترهای تسلدکپ و گردوغبار



ارتباط پارامترهای محیطی و گردوغبار



(یادگیری ماشینی)گردوغبار مدلسازی های مکانی 



(یادگیری ماشینی)گردوغبار آنالیز حساسیت مدلسازی مکانی 



برنامه ریزی آمایش سرزمین جهت مقابله با گردوغبار



خطر گردوغبار



آسیب پذیری



در معرض قرار گرفتن



(گردوغبار)مخاطره 



(ریسک)خطر 



از توجه شما متشکرم


