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 چکيده
 سبب اشپیوسته هایسازیدگرگون و خود متنوع کارکرد با ها ماهواره افراطی استفاده و گسترش

 ویژگی توانمی را ایرانی فرهنگ با متعارض محتوایی یاین رساله شده است. ارائـه پذیریآسیب
های  های تکنولوژیهدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی کارایی و کاربرد .خواند ابر رسانه این دیگر

ای  های ماهواره در برآورد جمعیت تحت تأثیر شبکه UAVنوین به عنوان نمونه فتوگرامتری 
 افزار نرم از استفاده با پهپاد هایعکس های مورد نیاز، نقشه تولید و تهیه منظور باشد. به می

Agisoft PhotoScan افزار  نرم با استفاده از نهایت در استانداردسازی و پردازش شده و
ArcGISنتایج حاصل از پژوهش نشان داد که چگونه توانمندی روش و . گردید نقشه به ، تبدیل

با استفاده از روش  تواند در امر آنالیزهای فرهنگ شهری راهگشا باشد و می UAVتکنولوژی نوین 
تعداد های ماهواره، جهت دیش،  توان با تعیین موقعیت قرارگیری دیش فتوگرامتری پهپاد می

LNBها  گردد و با توجه به ماهیت آن شبکه هایی که روی هر ماهواره نصب می ها و تعداد شبکه
ترین  ابعاد تأثیرگذار را شناسایی و حتی میزان تأثیرپذیری جمعیت مورد مطالعه را در جزئی

های ماهواره به صورت خاص و در امواج مختلف  سطوح شهری و در واحد ملکی، از شبکه
 .، فرهنگی و سیاسی شناسایی نموداقتصادی

 

 های كليدی:واژه
 ی شهری، جمعيت تحت تأثير ماهواره.ها ، ماهواره، بلوکUAVفتوگرامتری 
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 مقدمه

 مناسبات و روابط در پیچیده تحوالت ایجاد با اطالعاتی نوین های فناوری امروز، دنیای در

 عنوان به نیز اینترنت و ماهواره. اند هکرد ایجاد را ارتباطی الگوهای از جدیدی انسانی، اشکال

 بر بسیاری یرتأث ارتباطی، های رسانه و نوین اطالعاتی های فناوری بارز مظاهر از یکی

 و نوین های فناوری مستمر کاربرد. داشته است امروزی جوامع فرهنگی ـ اجتماعی ساختارهای

 یها برنامه از وسیعی حجم ورود اینترنت، باعث جهانی شبکه و ماهواره های شبکه آنها رأس در

 و گذارد یم یرتأث افراد جمعی و زندگی فردی ابعاد بر و شده جوامع فکری فضای به مرزی برون

 سیال هویت نهایت در و های ناپایدار ذهنیت پیدایش و زندگی مختلف مفاهیم دگرگونی موجب

زرگترین دستاوردهای علمی ای یکی از ب (. فناوری ماهواره7931پورمعروف و همکاران، شود ) می

توانمندی ارتباطات در جهان امروز است.  بانسان پس از انقالب صنعتی بوده است و موج

هایی است  گام مهمتریندستیابی بشر به دانش ساخت و پرتاب ماهواره به فضا، از جدیدترین و 

دادن آنها در مدارهای که او در زمینه ارتباطات برداشته است. با فرستادن ماهواره به فضا و قرار 

مختلف در پیرامون کره زمین، چهره ارتباطات و دانش فنی مربوط به آن به کلی دگرگون شده 

نواح و است )های شگرف در فرایند ارتباطات و دانش فنی مربوط به آن دگرگون شده  و توانایی

 به را جوامع یاخالق بنیاد که است دیگری نوظهور پدیده ماهواره (. مسئله7939زاده،  نوری

)مرادی و مهری، آید یم شمار به غرب مرسوم حرکات و ها سالح جدیدترین از و اختهاند خطر

 نیز و گذشته از بیش بسیار ،ها سنت و ها دگرگونی فرهنگ امکان ماهواره ورود (. با7939

 و تفکرات و آمده فراهم ،توانستند می تاحال گذشته از دیگر دستاوردها که آنچه از تر سهل

عرفانی است ) کشیده چالش به امور از بسیاری در و مختلف جوامع در را از مردم بسیاری بینش

، ماهواره و پخش و دریافت مستقیم تلویزیونی آن را پردازان یهنظربسیاری از (. 7939و محققی، 

ی اجتماعی و بومی و به نفع ها غرب، تخریب هویت تهاجم فرهنگی کننده یلتسهعامل و 

از مردم  یتوجه قابلدرصد . دانند میو در نهایت یکسانی فرهنگی  مسلط آمریکاییفرهنگ 

و در نتیجه  کنند میاستفاده  جوانان در اوقات فراغت از ماهواره و اینترنت خصوصاًکشورمان 

حسین زاده و گردد ) میاشاعه  ها یی هستند که از طریق این رسانهها الگوها و ارزش یرتأثتحت 

 دنیا سراسر در اجتماعی یها شبکه و ای ماهواره یها کانال به (. گرایش7930شجراوی، 

 امروزه ،اند شده ایجاد مختلفی یها هدف با که اجتماعی ابزارهای این. است به رشد رو همچنان

 به خود را زیادی بسیار کاربران و اند شده تبدیل مردم از بسیاری زندگی ناپذیر ییجدا به بخش

 و جمعی ارتباط یها رسانه امروزه تردید یب(. 7939انصاری و همکاران،  عرباند ) کرده جذب

 رفتارهای نیز و نگرشها ادراکات، باورها، افکار، اثرگذاری بر در بی بدیلی نقش ماهواره، خصوصاً
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 شود می برده نام کردن، اجتماعی مهم بسیار عوامل از عنوان یکی به آنها از و دارند جوامع افراد

خواه جهرمی و  حمایتاند ) داده قرار تأثیر تحت سخت را اجتماعی انسان و دیفر حیات که

 )به فرهنگی مالحظات و ها حساسیت به توجه با هر کشوری راستا این در (7934همکاران، 

 این گوناگون ابعاد خود، سیاسیِ یا و مذهبی( یا و سنتی، ملی یها ارزش نظر نقطه از ویژه

 با ماهواره یها برنامه از بسیاری تضاد ،ها حساسیت این یکی از. است داده قرار مدنظر را مسئله

 اجتماعی یها آسیب پیدایش نتیجه در و کشورمان در ویژه اجتماعی به و فرهنگی مالحظات

(. در این بین از کیفیت و چگونگی مدیریت در اهداف 7932امیری و همکاران، است )

 یبرا یا ماهوارهی تلویزیونی ها افل بود. شبکهغ یدنبا یا ماهوارهی ها گردانندگان شبکه

تبلیغات فرهنگی یا اشاعه ایدئولوژی و رقابت سیاسی  مؤثری ها صاحبانشان به عنوان اهرم

 یط یا ماهواره یها برنامه از (. استفاده7931سهرابی و سوری، شوند ) می اقتصادی محسوب

 در دیگری اهداف امروزه اما بود، همراه و اقتصادی صنعتی نظامی، اهداف با عمدتاً سال سالهای

 قدرتمند صاحبان و یافته توسعه و کشورهای یتیچندمل یها شرکت مدنظر آن بکارگیری

 در را کاالها از انبوهی و زیبا انواع تبلیغات اساس همین بر است گرفته قرار جهان یا رسانه

 مؤثرترین از (. یکی7939اظمی، سلیمانی و کدهند ) یم قرار مندان عالقه و افراد دیدگان مقابل

 مشاهده امروزه. باشد می حوزه فرهنگ بر آن آثار ارتباطاتی، توسعه تندباد مسیر در ماهواره آثار

ی ها بنگاه گاهی، بلکه ،کشد ینم تصویر به هست که آنطور را ها واقعیت که ماهواره، شود می

 تفکر و مجال تأمل افراد، به و نمایند یم هست، از آنچه کوچکتر یا و بزرگتر را مسائل استعماری

 و است یکسویهای مخاطب، رابطه و ماهواره میان رابطه زیرا ،دهند مین را جزئیات بیان آزادی و

 پیام، گیرنده و است فرستنده در اختیار ،ها آگاهی و ها پیام نوع تعیین ،رسانی پیام فرآیند این در

 ابتدا در هرچند(. 7939محکم کار و حالج، کند )  می دریافت را آن منفعل و یخنث یا گونهبه 

 ،قیدوشرط یب و مطلق صورت به ی ماهوارهایها رسانه پیشرفت که رسد می نظر به چنین

 و کوتاه یا تجربه در دارد، تام ضرورت جهانی،تحقق دهکده  برای و است مطلوب ای یدهپد

 شدت به فرهنگی حیث از پدیده، این سوء پیامدهای از که برخی شد معلوم ساله چندین

ی مربوط به صنعت ها (. طبق آخرین آمار سایت7934ملک پور و همکاران، زاست ) یبآس

که این تعداد ماهواره، امواج  کنند میماهواره در جهان فعالیت  902ماهواره، امروزه حدود 

 92ج حدود ماهواره، اموا 902. از بین این کنند میشبکه تلویزیونی را پشتیبانی  70222حدود 

شبکه  9222. با این تعداد ماهواره، حدود دهد میماهواره آسمان کشورمان را پوشش  92تا 

سرعت  با یا ماهواره زبان یفارسی ها آسمان ایران را تحت پوشش قرار داده است. تعداد شبکه

میلیون دستگاه گیرنده و  9ی غیر رسمی، حداقل ها اساس تخمین زیادی در حال رشد است. بر
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 71 که حدوددر کشور وجود دارد. مطابق برآورد مذکور، باید اذعان داشت  ای بشقاب ماهواره

حسینی و دارند ) یا نشدهکنترل  یدسترس یا ماهوارهمیلیون ایرانی به برنامه صدها کانال 

شبکه  111هزار و  70(. در کشور ایران، تصاویر دو هزار شبکه از تعداد 7931همکاران، 

شبکه اختصاص به موسیقی  982. از این دو هزار شبکه شود میوضوح باال دریافت  اب یا ماهواره

ی قابل ها و از میان شبکه کنند میی تلویزیونی پخش ها ساعته موسیقی و کلیپ 04دارد که 

شبکه مخصوص ادیان، تاریخ و  009شبکه به مد لباس، آرایش و غیره،  04دریافت در ایران 

شبکه اختصاص به  30شبکه مخصوص کودکان و نوجوانان و  010، شبکه به ورزش 473غیره، 

 جهانی ی دهکده یک به زمین ی کره (. وقتی7931سهرابی و سوری، دارد )ادی مقوالت اقتص

 کند استفاده مجازی فضای مانند ابزاری از که نـاگزیر است هـم ما کشور مردم ،شود می تبدیل

 مانند هم وسایل این معهود عادت مطابق متأسفانه ابپیونـدد؛ ام جهـانی ی دهکده این به تا

 در آن از استفاده فرهنگ که این بدون شد، کشورمان راحتـی وارد بـه دیگر ابزارهای از خیلی

 جاها از بسیاری در توانست می که وسایلی صورت این و به باشـد افتاده جا مردم میان

 ترجیح بودنش به را نبودنش حاال شاید هک شد معضلی به باشـد، تبدیل مردم مسائل یگشا گره

رشـد  رو بـه و ضابطه یب اشـاعه به رغـم نیـز ایـران (. در7931نعیمی و همکاران، ) یمبده

 یمند بهره میـزان افزایـش بـه رو نـرخ همچنیـن و ماهـواره از دریافـت تجهیـزات از اسـتفاده

 هجـوم خصـوص در ملـی یها نگرانی نه تنهـا ،یا ماهواره مسـتقیم پخـش یها از برنامه

 جهانی نظریـه پیدایـش بـا بلکـه نشـده کـم مـا جامعـه فرهنـگ بـه فرهنگـی بیگانـگان

آزور، اســت ) شــده افزوده یا ماهواره یها برنامه محتــوای حساســیت ظرافـت و بـر شـدن،

به  دهه چند طی برق آسا و سریع رشد روند در که تهران مانند امروزی شهرهای (. در7931

مهم حاصل از  از جمله پیامدهایاست.  چندان دو امر این اهمیت است، شده تبدیل ابرشهر یک

شهروندان، به  ی هویتیها ورود به دوره مدرنیته، افزایش شهرنشینی و تکثر و تنوع در بنیان

 یا مالحظهخصوص در کالنشهرهاست. شهرنشینی نیز در ایران طی چند دهه اخیر رشد قابل 

حسین زاده و شجراوی، است )است. این امر به ویژه در مورد شهر تهران کامالً مشهود  داشته

ی ها و باورها و رویه ها (. گرایش مردم به ماهواره بویژه در کشورهای اسالمی، ارزش7930

جمله و از  ها به عبارت دیگر رسانه؛ قرار داده است یرتأثفرهنگی و فرهنگ اصیل آنان را تحت 

و باورهای مذهبی و فرهنگی و  ها ماهواره به عنوان نماد فرهنگی هستند که از آن طریق، ارزش

(. رشد فزاینده طالق، 7939نواح و نوری زاده، ) یرندگ میقرار  یرتأثاجتماعی و غیره تحت 

ی اجتماعی ها ی عمیق نسلی و آسیبها ی خانوادگی، شکافها اعتیاد، خشونت، سرقت، تنش

ی ها تحوالت عظیم در ساختار و نظام ارزشی جامعه ایران است. بسیاری معتقدند برنامه بیانگر
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ی ها بر افزایش خشونت در جامعه بسیار موثر است. براساس تحقیقات مختلف برنامه ای ماهواره

کودکان و نوجوانان، اثراتی چون خشونت،  یژهو بهنامطلوب، بر مخاطبان خود  ای ماهواره

کند  ایجاد می هویتی یبو احساس بیگانگی یا  عاطفگی یبالت روانی، فراموشی، عصبانیت، اختال

 از استفاده خصوص در ربط ذی مسئوالن اخیر، یها سال (. در7934علی پور و اقامتی، )

 و یآور جمع و شدید برخورد ییها دوره در. اند داشته برخوردهای متفاوتی ماهواره، یها دیش

 مقاطعی در و کرده پیگیری به شدت را ماهواره دارای یها خانوادهو  افراد مجازات و جریمه

 رویکرد فقدان دهنده نشان رفتارهایی چنین حال هر به. اند گذشته آن از کنار مسامحه با دیگر،

 سخت برخوردهای که دهد یم نشان همچنین و است ایران در ماهواره با درباره مواجهه روشن

زمانی، باشد ) ماهواره منفی یراتتأث با مقابله برای مناسب یحل راه است نتوانسته گاه یچه

 مفاهیم و ها تکنیک. است رفته فراتر تصاویر، نمایش و نقشه ارائه از GIS نقش (. امروزه7937

 موقعیت در آنها همه بکارگیری از اطمینان برای و عمومی چهارچوب یک ایجاد جغرافیایی برای

 بکارگیری مستلزم غیرعامل که پدافند در است ضروری اساس این بر و رودبکار می دلخواه

 از درست با استفاده است، دفاعی روش ینتر معقول و یزترینآم صلح در واقع و نبوده افزار جنگ

 و به تجهیزات مالی خسارات کاهش در مرتبط یها برنامه و جغرافیایی اطالعات یها سیستم

از  یریگ بهره. نمود اقدام انسانی تلفات و غیرنظامی و نظامی حساس و حیاتی تأسیسات

 تحقیقات و است شده فراگیر پیشرفته درکشورهای امروزه GIS همچون نوینی های فناوری

 پذیر یبآس مناطق بینی یشپ در فراوانی کمک تواند یم که گرفته صورت زمینه این بسیاری در

حسینی جادی و باشد ) سانحه از پس امور ساماندهی و مجروحین به همچنین کمک و

 در UAV فتوگرامترى در نهایت هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی کاربرد (.7931همکاران، 

 .باشد میشهر بهبهان  ناحیه هفتدر  ای ماهوارهی ها شبکه یرتأث تحت جمعیت مطالعات
 

 مرور مبانی نظری و پيشينه پژوهش

 یها شبکه از فادهاست رابطه ( در پژوهشی تحت عنوان بررسی7932همکاران )امیری و 

کرج به این نتایج  شهر جوانان بین در اجتماعی یها به آسیب برداران بهره گرایش و ای ماهواره

ی اجتماعی با میزان استفاده، نوع استفاده و میزان اعتماد ها که بین گرایش به آسیب اند رسیده

 به ماهواره همبستگی معناداری وجود دارد.

اجتماعی با هدف سنجش  نظم بر ماهواره نقش عنوان بررسی( پژوهشی تحت 7937) یزمان 

ی تحقیق نشان داد ها ایجابی و سلبی نظم اجتماعی انجام داد. یافته یها مؤلفهماهواره بر  یرتأث

که تماشای ماهواره موجب تضعیف هویت ملی و کاهش رعایت شعار مذهبی به عنوان 
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ماهواره، بر جهان وطنی فرهنگی اثر مثبت  ایجابی نظم اجتماعی است، اما تماشای ییها مؤلفه

 نظم نوین جهانی است. کننده یلتسهداشته که 

میزان و نوع استفاده از  یرتأثبررسی ( به پژوهشی با عنوان 7930) یشجراوحسین زاده و  

حاصل از رگرسیون نشان  نتایج. اند پرداخته نوجوانان ماهواره بر هویت اجتماعی، دینی و ملی

 نسبت به نوع یمند عالقهاقتصادی و میزان  -تنها سه متغیر پایگاه اجتماعیکه  دهد می

از درصد  71ع که در مجمو اند میزان استفاده از ماهواره معنادار بوده یا ماهوارهی ها برنامه

 .کنند میهویت اجتماعی، دینی و ملی را این دو متغیر تبیین  تغییرات مربوط به

 یها برنامه کیفیت رابطه تحت عنوان بررسی 7939که در سال نتایج تحقیق نجفی و همکاران 

کرج( انجام شد بدین  شهر موردی مطالعهاینترنت ) و به ماهواره افراد گرایش بر ایران تلویزیونی

 جوانـان گـرایش و تلویزیـونی یها برنامـه کیفیت بین عدم داری یمعن صورت است که رابطه

 دارد. وجود رنتاینت یا ماهوارهی ها برنامـه بـه

 یها برنامه از استفاده منفی یراتتأثبا عنوان  7939نتایج پژوهش نورعلیان و همکاران در سال 

ترویج  ،حجابی یب و بدحجابی ترویج ترتیب ایرانی نشان داد که به خانواده بر ای ماهواره

 ، افزایشخیابانی یها عشق بسترسازی و ترویج زیستی، ساده از گرفتن فاصله و ییگرا مصرف

 تبلیغ الکلی، مشروبات از استفاده دینی، باورهای ضعف خانواده، از نامشروع خارج روابط

 از استفاده نتیجه در فرزندان زودرس بلوغ ،یشیآرا لوازماز  افراطی استفاده بازی، همجنس

 .اند داشته قرار ها آسیب سطر در ماهواره

 خانواده عملکرد ( با عنوان ابعاد7934ران )همکانتایج حاصل از پژوهشی که توسط ملک پور و  

گرایش ماهواره انجام شد نشان داد که  یها برنامه به گرایش ای واسطه نقش اجتماعی؛ هویت و

 .دارد یا واسطهماهواره، میان ابعاد عملکرد خانواده و هویت اجتماعی، نقش  به استفاده از

 احساس بر عمومی افکار مدیریت تأثیر ( در پژوهشی با عنوان بررسی7931) یریاممقتدایی و 

 فکری، رهبران مانند که عواملی اند اصفهانی به این نتایج رسیده شهروندان اجتماعی امنیت

 امنیت احساس بر داخلی های رسانه از استفاده و آرمان گارا و سودطلب فشار یها گروه تبلیغات،

 یها شبکه از استفاده میزان ات،شایع و معنادار و مستقیم به صورت مدنظر افراد اجتماعی

 .دارند تأثیر معنادار و معکوس شیوه به احساس، این بر خارجی های رسانه و اجتماعی
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 مبانی نظری

نظریات مرتبط  مهمترین توان  میبا توجه به مبانی نظری و مطالعات انجام شده در این زمینه 

هبی را مطرح نمود. در این تحقیق ، ملی و مذماهواره بر هویت اجتماعی یرتأثجهت تبیین 

 تکامل نظریه گلوله، نظریه آگاهی، ی شکافها نظریه چارچوب نظری جهت تبیین این مسئله از

متحرک،  اثر نظریه ای، ماهواره یها برنامه های ییجو سلطه نظریه ،یالگوبردار نظریه فردی،

، سازی برجسته هنده، نظریهد سرایت های رسانه جامعه، نظریه رسانه، مخاطب، وابستگی؛ نظریه

در زیر به  استفاده شده است کهکاشت  خشنودی، نظریه و استفاده ، نظریهیساختاربند نظریه

 :پردازیم شرح آنها می
 

 شکاف آگاهینظریه 

 جمعیت از ییها بخشیابد،  می افزایش اجتماعی نظام به جمعی های رسانه اطالعات ریزش وقتی

 کسب را اطالعات این پایگاه پائین تر، با یها بخش از سریعتر االتر،ب اقتصادی اجتماعی پایگاه با

 را پدیده این. یابد می افزایش بخشها میان این آگاهی در شکاف یا تفاوت که طوری به کنند؛ می

 جمعی های رسانه تأثیر نظریات از یکی که آگاهی گویند. شکاف می آگاهی شکاف فرضیه

یا  ؛کند  می تقویت را موجود اطالعاتی یها نابرابری جمعی ارتباط که است ، معتقدباشد می

 باقی خبر یب کامالً پائین، طبقه دارای جمعیت که نیست قائل فرضیه بنابراین دهد، می افزایش

 باال دارای منزلت یها گروه میان در نسبی بطور دانایی رشد که است مدعی بلکه ؛مانند یم

 (.7939نورعلیان و همکاران، است ) بیشتر
 

 نظریه گلوله

 شده یبند فرمولعمومی  یها رسانه تأثیرات دامنۀ پیرامون که ای نظریه نخستین گلوله نظریۀ

 نظریه یا تزریقی نظریه سوزن نظیر، دیگری، اسامی با آن از که است «گلوله نظریۀ» است

 همۀ بر یجمع رتباطا یها پیام که باورند نظریه براین این . بانیانشود می یاد نیز انتقال، کمربند

پارسای و دارند ) یکسانی کمابیش و قوی تأثیرات گیرند میقرار  آنها معرض در که مخاطبانی

 (.7931همکاران، 
 

 نظریه تکامل فردی

 برحسب افراد بر روی ماهواره همچون رسانه، یک اثر که کند  می بیان فکری، تکامل ینظریه

 که کند  می بیان این نظریه دیگر مؤلفه. است تفاوتم کنند می رسانه از آنها که ای استفاده

. شود می ها ارزش و به جهان نسبت مشترک دید یریگ شکل باعث ماهواره افراطی تماشای
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 آنچه محتوای که این به بسته یا ماهوارهی ها برنامه اثرات که کند  می بیان نظریه این همچنین

 یها گروه از بیشتر خاص یها گروه بین در است ندارد، ممک افراد ویژه رویکردهای با ارتباطی

 (.7939مرادی و مهری، باشد ) دیگر
 

 نظریه الگوبرداری

 را مردم و سینما، تلویزیون به خصوص جمعی یها رسانه که است معتقد نیز الگوبرداری نظریه

 لگوهایا»عنوان  به توانند می ها برنامه این. دارند وامی عمل به رفتاری مختلف الگوهای طبق

 ممکن هستند، شده کنش تصویر بیننده که مردمی و باشند تقلید قابل و کنند عمل ،«رفتار

 وسیع تقلید به بلومر. کنند خود استفاده رفتاری ی مجموعه از بخشی عنوان به آن از است

 توضیح نظریه این. است کرده اشاره ،بینند میپرده  بر که ییها موقعیت و اعمال از کودکان

 آن اکتساب موجب دیگر، طرق به یا ها رسانه دیگران در رفتار تماشای چگونه که میدهد

 (.7934یت خواه جهرمی و همکاران، حماشود ) می
 

 ماهواره ای ی برنامه یها سلطه جویی نظریه

بـر  زور از اسـتفاده بـا و حـاکم طبقـات طـرف از کـه جنبه این از ایدئولوژی التوسر، نظر از

تـأثیر  یـک صورت به که نظر این از بلکه. شود نمی محسوب سلطه باشد شده تحمیل جامعه

آن  براسـاس و یابـد گسـترش جامعه در شده یزیر برنامه به طور و قصد روی از که فرهنگی

سـلطه  ردگی می قـرار اکمح طبقـات خـدمت در و گیـرد می شکل واقعیت از ما تجربیات

 (.7939نجفی و همکاران، شود ) می محسوب
 

 نظریه اثر محرک

 بروکوتیز .تندهس هکوتا و تموق ی؛آن انهرس یا أثیراتت از یاریبس هک تاس دعیم هنظری نای

 یا فعال او ی درسیاس یشهاند ،گیرد یم قرار یزآم خشونت اخبار معرض در فرد یوقت است معتقد

 مطابق. کند می داکل پیش یا انهرس خشونت به فرد واکنش نحوه طریق بدین و شوند می تحریک

 واکنش از ار حاصلرفت کـه شود می فـرض و تندهس مدرک منزله به ها رسانه نظریه این

 مدت کوتاه از واکنش فمختل نـوع سـه. کنـد می بروز کوتاه نسبتاً زمانی مدت طی ارگانیسم

 اساحس حالت قادرند هـارسانه کـه آن اول. تسها رسـانه مخاطبان به مربوط که دارد وجود

 دنماین ادایج را اطفیع االتاز ح دیگـر یبرخ و انهیج اآنه در و ددهن رتغیی را ودخ اطبینمخ

 اتاحساس سـطح نظـر ایـن از. دهد می افزایش ی رافیزیک اجمته الاحتم مدت کوتاه در هک

 (.7939نجفی و همکاران، گردد ) می یتلق تاهمی ائزح وعموض
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 معهجا ـ رسانه ـ مخاطب وابستگی؛ نظریه

 نکته بر این او. ساخت مطرح را جامعه - رسانه - مخاطب وابستگی نظریه نیز دیفلور ملوین 

 شناختی، و پیامدهای جامعه - مخاطبان - ها رسانه بین گانه سه روابط از توان می که دارد تأکید

 ،ها رسانه تأثیر پیامد که اولین است معتقد وی. گفت سخن مخاطبان بر رسانه رفتاری و عاطفی

 اطالعات برخورد از خود، ناشی ابهام،. است ابهام آن رفع سپس و مخاطبان در ابهام ایجاد

 آن نقش و است بدیهی امری کنونی، دنیای در تلویزیون جاذبه و است. نفوذ یکدیگر با متناقض

 همین به. است انکارناپذیر جامعه، عمومی افکار یساز قالب و یده جهت آموزش، هدایت، در

عمومی  افکار در نفوذ اصلی ابزارهای از یکی عنوان به را آن خصوصی، بخش یا ها ، دولتدلیل

 نیز تأثیرگذاری مخابراتی یها ماهواره اختراع. برند می به کار خود مدنظر یها هدف جهت در

 کشورهای .کرده است تبدیل جهانی و فراملی امری به و داده عبور ملی مرزهای از را تلویزیون

 به را جهان تا سراسر هستند درصدد ای، ماهواره و ارتباطی قوی امکانات بر تکیه با قدرتمند

 جهت در را جهانیان یکجانبه، افکار به طور و کنند تبدیل خود تصویری امواج وتاز تاخت عرصه

 به تلویزیون از که کنند یم کشورها تالش این گونه ینبد. دهند سوق خود امیال و ها هدف

 واحد دهکده تشکیل و جهانیان افکار عمومی سازی یکسان برای جادویی هجعب یک عنوان

 (.7939رب انصاری و همکاران، عنمایند ) یبردار بهره جهانی
 

 سرایت دهنده های رسانهنظریه 

است که از سوی  ای کند، نظریه یاد می یرگذارتأثبا عنوان عاملی  ها نظریه دیگری که از رسانه

ارتباط جمعی به منزله عواملی هستند  های رسانهه است. در این نظریه ژوزف ان کاپال مطرح شد

. کاپال این نظریه را با شوند میو یا اشاعه آنها از طریق فرایند تقلید  ها که موجب تکثیر ایده

 المللی ینبدر کنفرانس انجمن  0227نخستین بار در سال  "Media as memo"عنوان 

که در چند پژوهش به همراه جیمسون آن را در رابطه با  ای ارتباطات مطرح کرده است. نظریه

کند  بر روی اعتماد اجتماعی و بدبینی مخاطبان آزمون کرده است. کاپال ادعا می ها رسانه یرتأث

بر نزول سرمایه اجتماعی به طور عام و اعتماد اجتماعی به طور  مؤثریکی از عوامل  ها که رسانه

(. 7931 سوری، و سهرابیکند ) یماساس نظریه فوق تبیین خاص است و این مسئله را بر 

 به عنوان را یجمع ارتباط وسایل نیز سرایت دهنده یها رسانه عنوان با کاپال ژوزف نظریه

 «تقلید»فرآیند  طریق از آنها اشاعه یا ها ایده تکثیر موجب که بیند می عواملی مجموعه

 یک تقلید افتد؛ یعنی می اتفاق نفر دو بین که ستا چیزی همان تقلید، از کاپال منظور. شوند می

 تقلید موارد این که گوید سخن می یریگ همه و ذهنی - رفتاری تقلید نوعی از او. دیگری از فرد
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 دیگران رفتار در را آنها و بینیم را می آنها نتایج بلکه نداریم، ذهن در دقیقشان هویت با را شده

 یها رسانه طریق از که ییها میمی. نامد می «میمی» را تقلید فرآیند این کاپال .کنیم می تجربه

یاد  تلویزیون از را آنها مردم که ییها اصطالح و مدها نظیر شوند، می ایجاد ارتباط جمعی

 ، ویرو ینا از. شوند می تبدیل جوامع فرهنگ به زمان مرور به ها میمی کاپال، نظر به. اند گرفته

عرب سازند ) دگرگون محیط، به را خود مخاطبان نگرش توانند یم ها رسانه که دارد می اظهار

 (.7939انصاری و همکاران، 
 

 سازی برجستهنظریه 

می نویسد:  سازی برجسته. سورین در تعریف دهند میاین نظریه را به مک کامبزو شاو نسبت 

بر  وانندت می یجمع ارتباط های رسانهیی است که از طریق آن ها یکی از تئوری سازی برجسته

خبری با ارائه خبرها،  های رسانهکه  یشهاند ینایعنی  سازی برجستهباشند.  یرگذارتأث عامه مردم

رابطه نزدیکی  سازی برجسته. نمایند میتعیین  کنند میموضوعاتی را که عامه راجع به آنها فکر 

تر لیپمن به وال سازی برجستهکه  شود میبا افکار عمومی دارد. بر همین اساس نیز گفته 

به این  7302در سال  "افکار عمومی"که برای نخستین بار در کتاب خود با عنوان گردد میبر

نظرات افراد را تغییر دهند( اشاره کرده است.  گران رسانهی ها این فکر که محتوای برنامهمسئله )

است ه در بنای واقعیت سخن گفت ها او در کتاب خود با عنوان افکار عمومی از توان رسانه

 به اعتنایی بی گرایی، تجمل ،وفایی یب تقویت و فحشا ترویج ،عفتی یب(. 7931 سوری، و سهرابی)

از  ،ها خانواده در حدود به نسبت اعتنایی بی خانواده، در یکدیگر به نسبت احترامی یبفرزندان، 

 در ای ماهوارهی ها شبکه این هدف مورد یها آموزه عنوان به که است مهمی موضوعات جمله

 اندیشند، می خود فرهنگ ملی حفظ به که کشورهایی شرایط، این در. است سازی برجسته حال

 و هوشیاری و قوا تمام با توطئه، باید این با مقابله برای و دارند پیشِرو دشوار و سخت ای یفهوظ

 امعهج سازی ایمن به و شوند به کار دست خود، انسانی و مادی یها سرمایه از بهینه استفاده

 صدا طریق از غرب، تبلیغاتی یها به هدف جامعه کردن آگاه. بپردازند امواج این برابر در خویش

 ملی یها ارزش و هویت از پاسداری و جامعه مصونیت بخشیدن جهت در اساسی گامی تصویر، و

 (.7939عرب انصاری و همکاران، شود ) می محسوب
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 آنتونی گيدنز 4نظریه ساختاربندی

طبقه رواج یافت و آن را  یریگ شکلدر بحث فرایندهای  7309اصطالح ساختاربندی در سال 

از نظر گیدنز، مهمترین کلید . شود میکه باعث ایجاد ساختار  دهد می به روند پویایی ارتباط

است و در  پرداختن به کنش انسانی و ساخت اجتماعی ی علوم اجتماعی،ها برای فهم دگرگونی

ر حوزه علوم اجتماعی باید به نوعی بدنبال بیان رابطه بین عاملیت و ساختار باشد هر تحقیقی د

اند و یکی را  ساختار( تأکید داشته-بر یکی از این دو )کنش یشناس جامعهی ها کالسیک اما

حسین زاده است )ترکیبی از این دو زمینه  یساختاربند، اما نظریه اند دانسته کننده یینتععامل 

 (.7930و شجراوی، 
 

 نظریه استفاده و خشنودی

 1لها ویندا7303که بنیان آن پس از ارائه الگوی ارتباطی سال « استفاده و خشنودی»در نظریه 

فعال  کنندگان مصرفاستفاده شد. « کننده مصرف»از اصطالح « گیرنده»جای  شکل گرفت، به

و در واقع، به  ها همنفعل مقابل رسان کنندگان عملنه  ،شوند میدیده  ها محتوای رسانه

، پیام را برای کنندگان مصرف. شود میتوجه  ها رسانه« پیام»، بیش از ها رسانه« کنندگان مصرف»

در فراگرد ارتباط و  و مصرف آنان بخشی از متغیر هر مقطع زمانی برند یممصرف به کار 

هایشان را نیاز .اند این رویکرد از آنجایی که مخاطبان فعال بر اساسآن است.  یراتتأث

موجودی  کننده مصرف. کنند میجمعی را توجیه  های رسانه، کنش متقابل آنها با شناسند یم

آن  ؛ گزینشی که مبنایدارد یا رسانهگزینش  یتمسئولبه طور جدی  که گرا هدفاست فعال و 

ی به این ی دستیابها فقط یکی از راه ها . در این نظریه، رسانهکند یمرا نیازهای ارتباطی او ایجاد 

 (.7930حسین زاده و شجراوی، هستند )نیازها 
 

 نظریه كاشت

تواند به تحلیل  بر هویت و ابعاد آن، نظریه کاشت )جرج گربنر( بهتر می ها رسانه یرتأثدر مورد 

مدرن چنان  های رسانهگوید تلویزیون و ماهواره در میان  بپردازد. گربنر می ای رسانه یراتتأث

که به غلبه آن بر محیط نمادین ما منجر شده و  اند کردهدگی ما پیدا جایگاه محوری در زن

شناخت جهان را گرفته است. به  وسایل رد واقعیت جای تجربه شخصی و سایریش در موها پیام

و به عنوان یک  ماهواره، چون در جوامع غربی، ماهواره ممنوعیتی ندارد) نظر او، پیام تلویزیون

                                                           
4
 .Structuration 

5
. Vinda Hull 
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گیرد( از چندین جنبه اساسی، از واقعیات فاصله دارد، اما به  قرار می رسانه رایج مورد استفاده

 نظریه کاشت. شود میبه عنوان دیدگاه مورد وفاق جامعه پذیرفته  یتاًنهاتکرار دائمی آن،  خاطر

در نگرش ببیندگان دارد. از دیدگاه رویکرد کاشت،  بلندمدت یراتتأثکند که تلویزیون  فرض می

اما تراکمی و رو به  بلندمدتی دارند که غیرمستقیم تدریجی و کوچک هستند، یراتتأث ها رسانه

حسین زاده و شجراوی، ) یرفتارآثار نگرشی است تا آثار  بر یدتأک عمدتاًافزایش و چشمگیرند و 

7930.) 

کند که تلویزیون آثار بلندمدت در نگرش بینندگان دارد، آثاری که  نظریه کاشت فرض می 

توان بر مبنای نظریه  یجی و کوچک اما تراکمی و رو به افزایش است. امروزه می، تدریرمستقیمغ

و  ای ی ماهوارهها جدیدتری همچون تلویزیون های رسانهی تلویزیون را به ها کاشت، ویژگی

جمعی به عنوان عامل  های رسانهاینترنت و تا حدودی ویدیو نیز تعمیم داد. رویکرد کاشت به 

 کنندگان استفادهو به دنبال بررسی این موضوع است که بینندگان و  نگرد اجتماعی شدن می

 (.7931سهرابی و سوری، هستند )« تواقعی»ای رسانه نسخه یرتأثچقدر تحت  ها این رسانه

 این او. رویدادهاست به نگریستن و انتخاب مشترک یها راه خلق در رسانه اهمیت گربنر، نظر به

 نگرشی سازی درونی و پذیرش معنای به کاشت. خواند یم بغال یها انگاره را کاشت فرآیند

 توان  می نظریه این دیدگاه از بنابراین است، بینندگان و توسط مخاطبان یا رسانه و تلویزیونی

 ای رسانه مصرف که کسانی با مقایسه در دارند، ای بیشتری رسانه مصرف که کسانی کرد، فرض

  دیداری یها رسانه دیگر و تلویزیون شده در داده شنمای زندگی یها سبک به دارند، تری کم

 (.7930عبدالهی و صداقت، داشت ) خواهند بیشتری تمایل شنیداری

 و آنها باالست میان در تلویزیون تماشای میزان که شهروندانی بر خود مطالعات تمرکز با گربنر 

 از نظر که گرفت نتیجه چنین کنند، می تماشا تلویزیون کمتر که افرادی با آن مقایسه

 به انحصار را ها آگاهی و افکار اطالعات، منابع دیگر عمالً تلویزیون پرمصرف، تماشاگران

 (.7939عرب انصاری و همکاران، کند ) می کاسه یک و آورد یدرم

 متراکم اما غیرمستقیم و تدریجی آثار دارد، مدتی دراز تلویزیون آثار که کند  می استدالل گربنر

 پژوهش برنامه ینتر گسترده و ترین یطوالن احتماالً تحقیقی که از استفاده با وی. بااهمیت و

 (.7939سلیمانی و کاظمی، داد ) ارائه را کاشت باورها نظریه است، تلویزیون اثرهای
 

 مورد مطالعه محدوده

 شهرستان بهبهان جزء استان خوزستان و در شمار مناطق جنوبی کشور ایران قرار دارد. سابقه

است یوند خورده ی قبل از اسالم پها تاریخی آن به دوره آبادانی ایاالت ارجان قدیم، در سال
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شهرستان  است. یلومترمربعک 9731(. وسعت شهرستان بهبهان معادل 7980اسماعیلی، )

ی آغاجاری و ها بهبهان از شمال و شرق به استان کهگیلویه و بویراحمد، از غرب به شهرستان

است وب غرب به شهرستان هندیجان و از جنوب به استان بوشهر محدود شده امیدیه، از جن

(. شهر بهبهان مرکز 7934ی استان خوزستان، ها سند راهبردی توسعه اقتصادی شهرستان)

 بین شهر بهبهان از نظر جغرافیایی شهرستان بهبهان در جنوب شرقی استان خوزستان است. 

 گرینویچ به نسبت شرقی ی یهثان 71 و دقیقه 74 و درجه 12 و شمالی دقیقه 91 و درجه 92

، جمعیت شهر بهبهان 7931. بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال دارد قرار

. همچنین تعداد باشد مینفر زن  12482نفر مرد و  10704نفر است که از این تعداد  700124

مورد  محدوده(. 7931کن، سرشماری عمومی نفوس و مسباشد ) می 91801خانوار شهر بهبهان 

مطالعه در این پژوهش که به صورت اختصاصی در این محدوده تحقیق شده است بخش 

. این محدوده از نظر موقعیت جغرافیایی باشد میاعظمی از ناحیه هفت منطقه یک شهر بهبهان 

 در شمال شرق شهر بهبهان قرار دارد.

 

 

 مورد مطالعه موقعيت محدوده (1شکل )
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 اسی پژوهششن روش

تحلیلی،  -لحاظ ماهیت توصیفی نظر هدف پژوهشی کاربردی است. همچنین از این تحقیق از

ی ها آوری اطالعات در این پژوهش ترکیبی از روش موردی و پیمایشی است. روش جمع

ی ها از طرح و یا کتابخانهی نظری پژوهش حاضر به روش ها . دادهای و میدانی است کتابخانه

ی ها شده است. داده یآور جمعی شهری و غیره ها ، کتب و مقاالت، طرحها ارنامهتحقیقاتی، آم

عملیاتی این پژوهش از طریق مطالعات میدانی، مشاهده و با استفاده از ابزارهای نوین تهیه داده 

در زمره تحقیقات کاربردی است و از سوی دیگر  سو یکگردآوری شده است. پژوهش حاضر از 

نوین تولید نقشه با استفاده از ابزار پهپاد  ی است. در این پژوهش از روشنیز تحقیقی بنیاد

ی طراحی ها در پژوهش حاضر برای دستیابی به اهداف و ارزیابی فرضیهاستفاده شده است. 

. در پژوهش حاضر از باشد میتخصصی  یافزارها سختو  افزار نرمشده، نیازمند استفاده از داده، 

سیستم بدون سرنشین مورد  ، استفاده گردید.Canon eosm3یک دوربین رقومی غیر متر

مورد استفاده نیز  یافزارها نرم. باشد یم 0اینسپایر  استفاده در پژوهش حاضر، مولتی روتور

 ArcGIS 7201و جهت پردازش تصاویر  Agisoft PhotoScanافزار تخصصی فتوگرامتری  نرم

عات مورد نیاز تحقیق با استفاده از عکسهای اطال است.ی نهایی ها جهت ترسیم و تهیه نقشه

به منظور تهیه و تولید نقشه مورد نظر، . هوایی اخذ شده توسط پهپاد، گردآوری شده است

استانداردسازی و در نهایت  Agisoft PhotoScan افزار نرمهای پهپاد با استفاده از  عکس

سایی، طراحی پرواز، طراحی نقاط شنا) یطراحتبدیل به نقشه گردید. مراحل اجرا شامل موارد 

ایجاد ایستگاه ناوبری زمینی، ) ینیزم(، عملیات نقشه بردرای یگذار نشانهکنترل زمینی و 

ی قبل از پرواز، ها کنترلپرواز )ی اصلی و نقاط کنترل(، عملیات ها تعیین موقعیت ایستگاه

محاسبه نقاط پردازش )العات(، ناوبری پرنده، تصویربرداری قائم، کنترل بعد از پرواز و تخلیه اط

هوایی، تولید و فیلتر کردن ابرنقاط، تولید مدل رقومی ارتفاعی، تولید  یبند مثلثکنترل زمینی، 

رعایت استانداردها، کنترل دقت ) یهندسمنحنی میزان، تولید ارتوفتوموزاییک(، کنترل صحت 

و کارتوگرافی، ایجاد  تبدیل عوارض مسطحاتی و ارتفاعی، ترسیم) یخروجهندسی(، تبدیل 

 .باشد میپایگاه داده مکانی( 
 

 هاتجزیه و تحليل یافته

فتوگرامتری پهپاد مبنا تلفیقی از فتوگرامتری هوایی و فتوگرامتری برد کوتاه است که در آن 

د دوربین متریک یا غیر متریک و یا هر وسیله اخذ داده دیگری توان  مییک سنسور اخذ داده که 

گردند  ها اخذ می یک وسیله پرواز بدون سرنشین نصب شده و از ارتفاع کم داده باشد، بر روی
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ی اخیر به علت نیاز به تصویربرداری از نواحی غیر ها در سال(. 7931سجادیان و همکاران، )

در زمان و  ییجو صرفهو همچنین  باشد میقابل دسترس که نیاز به پرواز در ارتفاعات پایین 

رواج  ینههز کمی فیزیولوژیکی، به کارگیری فتوگرامتری پهپاد ها ه محدودیتهزینه و عدم نیاز ب

کیفیت و تراکم باال  ،ها سرعت باال در برداشت داده(. 7931رحیم پور، است )زیادی پیدا کرده 

برداری هوائی با های بارز نقشهی پردازش خودکار از جمله ویژگیها و بکارگیری الگوریتم ها داده

به نقشه  توان  می صرفاًبرداری زمینی از طریق نقشه های بدون سرنشین است.پرندهاستفاده از 

ی ها توپوگرافی یک منطقه در زمان طوالنی و با هزینه زیاد دست یافت، در حالی که در نقشه

عالوه بر کاهش زمان و هزینه )به نسبت ابعاد( به  توان  میاستخراج شده از تصاویر هوایی 

 (.7931شجاعیان و همکاران، ندارد )یافت که در روش زمینی وجود  یی دستها خروجی

و ی ماهواره ها جهت بررسی و شناسایی دیش UAVروش فتوگرامتری  زادر این پژوهش  

 ،گرامتری ارتوفتوفتومحصول نهایی استفاده شد. ی ماهواره ها شبکه یرتأثبرآورد جمعیت تحت 

. شود میزاییک جهت تهیه نقشه مسطحاتی استفاده م از منطقه است. از ارتوفتو موتصویر قائ

به عنوان مثال در  .دهند میی مختلف مورد ترسیم قرار ها این محصول نهایی را در نرم افزار

ی روش ها یکی از کاربرداستفاده شده است.  7201ArcGIS افزار نرمپژوهش حاضر از 

در سطح شهر و در نهایت بر هر  ی ماهوارهها یابی دیش فتوگرامتری پهپاد شناسایی و موقعیت

. از این رو ناحیه هفت شهر بهبهان به عنوان نمونه موردی باشد میبلوک و واحد ساختمانی 

ماهواره انتخاب  یرتأث تحت برآورد جمعیت جهت بررسی کاربرد روش فتوگرامتری پهپاد در

 UAVگرامتری مراحل پردازش و تجزیه و تحلیل تصاویر را در روش فتو (0شکل )شده است. 

اد جانمایی ا استفاده از روش فتوگرامتری پهپب .دهد مینشان  Agisoft Photoscan افزار نرمدر 

توان به این  ی ماهواره میها با شناسایی دیشی ماهواره شناسایی شد. ها و موقعیت دقیق دیش

 ار دارند.قر ای ی ماهوارهها شبکه یرتأثامر مهم دست یافت که چه تعداد از مردم شهر تحت 
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 مشترک نقاط بعدی سه مختصات الف( تعيين

        
 متراكم نقطه ابر ب( توليد 

 
                                                        Meshتوليد ج( 

 
 نگاشت بافتد( 
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 ر( توليد ارتوفتو نهایی

 روش فتوگرامتری پهپاد مراحل پردازش، تجزیه و تحليل و تهيه محصوالت نهایی در (2شکل )

با کدام  ها که جانمایی دیشمحاسبه نمود  توان  میی ماهواره ها با توجه به موقعیت دقیق دیش 

 یرگذاریتأثمیزان  ی آماری شهر و واحدهای ملکی همپوشانی دارند و در نهایتها یک از بلوک

نوار هر ملک یا بلوک را تعداد طبقات هر واحد ملکی و بعد خانسبت به  را ای ی ماهوارهها شبکه

بررسی  توان  میو به ازای هر واحد ساختمانی، تعداد طبقات و بعد خانوار  کردمحاسبه  توان  می

و داریم  ای ی ماهوارهها تحت پوشش امواج و شبکهکه به ازای هر دیش چه تعداد جمعیت نمود 

را  ها موقعیت دیش هوایی یبردار عکسبا  به طور کلیهستند.  یرتأثچه تعداد جمعیت تحت 

به این  توان  میو در نهایت  دادی بلوکی ملک تطابق ها و سپس با نقشهکرد جانمایی  توان  می

هر دیش در مالکیت چه کسی هست و با توجه به آمار بعد خانوار و تعداد که  نتایج دست یافت

 هستند. ها طبقات چه درصد و جمعیتی تحت امواج این شبکه

ی ماهوراه، جهت دیش، تعداد ها که با توجه به موقعیت قرارگیری دیش گام بعدی این است 

LNBها با توجه به ماهیت آن شبکهو  گردد مییی که روی هر ماهواره نصب ها ها و تعداد شبکه 

امواج  کدام یک از یرتأثجمعیت مورد مطالعه بیشتر تحت به این نتایج دست یافت که  توان  می

در صورت وجود آمار و اطالعات  هستند.از آنها ا ترکیبی هر کدام اقتصادی، سیاسی، فرهنگی ی

 در یا ماهوارهی ها شبکه یرتأثجمعیت تحت  UAVبا کاربرد فتوگرامتری  توان  میدر دسترس 

 سطح شهر را برآورد نمود.

ی ماهواره به عنوان نمونه در ها ی دیشها LNBموقعیت قرارگیری، جهت و تعداد  (9شکل ) 

. همان طور که مالحظه دهد میمنطقه دو شهر بهبهان را نشان  0ی از ناحیه واحد مسکون

دارد امکان تشخیص و  UAVی که روش فتوگرامتری ها از کاربردها و کارایییکی  گردد می
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. عالوه بر این حتی جهت دیش و تعداد باشد میی ماهواره ها شناسایی دقیق موقعیت دیش

 .باشد میاین روش قابل تشخیص  ازو جهتشان با استفاده  ها النبی

 

ی شهر ها ی ماهواره در واحدها دیش یها LNBنقشه موقعيت قرارگيری، جهت و تعداد  (3شکل )

 بهبهان

ی که این روش دارد این است که با ترسیم دیگر عوارض شهری از ها همچنین از دیگر توانایی 

داشتن دیگر آمار توصیفی مانند  ی آماری شهر، عرصه و اعیان و با در دستها جمله بلوک

مالکیت  توان  میجمعیت و بعد خانوار هر واحد و همچنین تعداد طبقات واحدهای ساختمانی 

ی ماهواره را بر هر واحد را بررسی ها شبکه یرگذارتأثهمچنین بعد  یا ماهوارهی ها دقیق دیش

ی آماری، ها بر بلوک را ها موقعیت دیش (1و  4شکل ) گردد میکه مالحظه  طور همانکرد. 

را بر اساس  ها موقعیت دیش (0شکل )بر عرصه و اعیان شهری و  ها موقعیت دیش( 1شکل )

در صورت دسترسی به آمار جمعیت . دهد میتعداد طبقات هر یک از واحدهای شهری نشان 

ی ها از ابعاد مختلف شبکهی مختلف شهر را ها جمعیت پهنه یرگذاریتأثمیزان  توان  می

 را برآورد نمود. ای ارهماهو

موقعیت 

قرارگیری، جهت و 

 یها بینتعداد ال

 دیش ماهواره
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 ی ناحيه هفت شهر بهبهانها ی ماهواره بر بلوکها نقشه موقعيت دیش (4شکل )

 

 ی ماهواره بر عرصه و اعيان ناحيه هفت شهر بهبهانها نقشه موقعيت دیش (5شکل )
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 ی ماهواره بر عرصه و اعيان ناحيه هفت شهر بهبهانها نقشه موقعيت دیش (6شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناحيه هفت شهر بهبهان ی ماهواره بر امالکها نقشه موقعيت دیش (7شکل )
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 هاو پيشنهاد تيجه گيرین

UAV ًد به صورت اتوماتیک توان  میکه  شود میبه وسایل پرواز بدون سرنشینی گفته  اصطالحا

رای از آنها ب توان  مییا با به کارگیری سیستم کنترل از راه دور در طول پرواز هدایت شود و 

ابنیه،  یساز مدلهوایی،  یبردار نقشه، یبردار عکسبانی،  مقاصد مختلفی از قبیل دیده

امروزه در کشور عزیزمان ایران جایگاه سامانه ی نظامی و غیره استفاده نمود. ها فعالیت

 یریگ شکلی منحصر بفرد خود در حال ها فتوگرامتری پهپاد بعنوان یک روش جدید با قابلیت

ی مکانی نیست، ها ی متداول تولید دادهها از روش کدام یچهاین سیستم جایگزین  لزوماًاست. 

اختصاص  به خودد بخش مهمی از حوزه تولید نقشه را توان  میخصوصیات خود  واسطه بهبلکه 

یکی از محصوالت اصلی . باشد میی سنتی دیگر مقرون بصرفه نها توسط روش قطعاًدهد که 

 .د ارتوفتو باشدتوان  میامتری پهپاد یا حتی فتوگرامتری برد کوتاه فتوگرامتری هوایی و فتوگر

ارتوفتو، تصویری یکپارچه و قائم از یک منطقه است که با به هم پیوستن تمامی تصاویر هوایی 

تصاویر ارتو در  .آید یمو حذف جابجایی ناشی از اختالفات ارتفاع و اثر پرسپکتیو تصاویر بدست 

رنگی که با سیستم مختصات جهانی هم  یبعد سهد مستقیما از مدل روش فتوگرامتری پهپا

ترمیم عکس هوایی نیست و از نظر مقیاس و  صرفاًو بنابراین  آید یممرجع شده است، بدست 

با ترسیم بر روی این تصویر، نقشه  توان  میهندسه هیچ تفاوتی با نقشه ندارد. به طوری که 

ش حاضر بررسی کارایی و کاربرد تکنولوژی نوین هدف اصلی پژوه .مسطحاتی تولید نمود

گرایش مردم . باشد می ای ی ماهوارهها شبکه یرتأثدر برآورد جمعیت تحت  UAVفتوگرامتری 

ی فرهنگی و فرهنگ اصیل ها و باورها و رویه ها ویژه در کشورهای اسالمی، ارزشه به ماهواره ب

و از جمله ماهواره به عنوان نماد  ها رسانه به عبارت دیگر؛ قرار داده است یرتأثآنان را تحت 

و باورهای مذهبی و فرهنگی و اجتماعی و غیره تحت  ها فرهنگی هستند که از آن طریق، ارزش

ی ها موقعیت دیش UAVدر این پژوهش با استفاده از تکنولوژی نوین . گیرند میقرار  یرتأث

تعداد طبقات هر عرصه شناسایی شد.  ی شهری، عرصه و اعیان و با توجه بهها ماهواره بر بلوک

عوارض مورد نیاز جهت  UAVمحصول نهایی حاصل از پردازش تصاویر از ابتدا با استفاده 

تولید شد.  یازموردنی ها ترسیم شد و سپس نقشه ArcGIS افزار نرمتحلیل موضوع پژوهش در 

ی نوین و همچنین کاربرد ها با استفاده از کارایی باال روشنتایج حاصل از پژوهش نشان داد که 

عوارض  ترین یجزئحتی  توان  میی شهری ها در تحلیل UAVاختصاصی روش فتوگرامتری 

بحث فرهنگ شهر و شهروندان ی آتی شناسایی نمود. ها شهر را جهت بررسی و تحلیل یازموردن

 و محورهای فرهنگ ها زیرمجموعه ینتر مهم. از باشد میموضوعات شهری  ینتر مهمیکی از 
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شهر  در پهنه ها ابر رسانهی اسالمی ورود ها در باورها و ارزش یرگذارتأثشهری و همچنین عامل 

بر  ای ی ماهوارهها شبکه یراتتأث. بررسی و تحلیل باشد می ایرانو به خصوص در کشور اسالمی 

اسالمی  شهرهای یها ریزی برنامهو  ها گذاری یاستسفرهنگ و مذهب شهروندان امری مهم در 

بحث ورود این  ،سطح ترین یجزئهش به صورت اختصاصی و در . از این رو در این پژوباشد می

به این امر  توان  میدستاوردهای این پژوهش نمونه از  مهمترینبررسی و تحلیل شد.  ها ابررسانه

د در امر آنالیزهای توان  می UAVاشاره نمود که چگونه توانمندی روش و تکنولوژی نوین 

ابعاد  ،تخصصی و یا حرفهبه صورت  توان  میراهگشا باشد. با استفاده از این روش ر شهفرهنگی 

ی ماهواره به ها جمعیت مورد مطالعه را از شبکه یرپذیریتأثرا شناسایی و حتی میزان  یرگذارتأث

 توان  میصورت خاص و در امواج مختلف شناسایی نمود. همچنین در صورت نیاز حتی 

ز اقشار و سنین جامعه به عنوان نمونه کودکان، جوانان، زنان و مردان را هر یک ا یرپذیریتأث

 اختصاصی مورد بررسی قرار داد. طور به

 

 
 

 منابع

  ،از استفاده رابطه بررسی( 7932محمد )امیری، عبدالرضا؛ نوری، یونس؛ بساطیان 
 شهر انانجو بین در اجتماعی یها به آسیب برداران بهره گرایش و ای ماهواره یها شبکه
 740-770صص چهارم،  سال چهارم، شماره انتظامی، امنیت و نظم ، فصلنامهکرج

  ،و اجتماعی یها آسیب برای ماهواره یها شبکه تأثیر میزان بررسی( 7931) ینحسآزور 
 خراسان انتظامی دانش ، فصلنامه7931-7934 سال در بجنورد مردم شهر خانوادگی

 34-09صص ، 70 شماره سوم، شمالی، سال

  ،ابزارهای و ها تکنیک بررسی( 7931) یوباپارسای، رضا؛ جوانمرد، محمد؛ محمدی 
 انتخابات و 88 سال انتخابات بر معاند ای ماهواره یها شبکه مخاطرات و یا رسانه جنگ

 سوم، تهران، سال استان شرق دانش انتظامی تخصصی- علمی فصلنامه ایران، آتی

 02-7صص دوازدهم،  شماره

 رابطه بررسی( 7931مسعود )وف، محمد؛ بی باک، فرشید؛ محبعلی، نجاری، پورمعر 
 پسر هویتی دانشجویان یها علقه و اطالعاتی نوین فناوری از استفاده میزان بین

 شماره هشتم، سال کردستان، انتظامی دانش ، فصلنامهسقز شهرستان نور پیام دانشگاه

 11-43صص (، 92پیاپی ) دوم
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 بررسی تاثیر میزان و نوع استفاده ( 7930محمد )ین و شجراوی، حسین زاده، علی حس
مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع نوجوانان ) از ماهواره بر هویت اجتماعی، دینی و ملی

صص ، 1فصلنامه دانش انتظامی استان خوزستان، شماره ، (سوم دبیرستان شهر اهواز

79-90 

 ،( 7931) یزپروضیائیان فیروزآبادی، نی؛ ها حسینی ساجدی، سدیدی، جواد؛ رضائیان

 البرز، انتظامی دانش ، فصلنامهناجا غیرعامل پدافند های یتمأمور در GIS کاربردهای

 38-87صص سیزدهم،  شماره چهارم، سال

  ،مقایسه عملکرد خانواده ( 7931حسن )حسینی، ابوبکر؛ حسنی، رفیق؛ حمزه لو پاک
، انه ملی با مطالعه موردی شهر سنندجرس یا ماهوارهی ها در بین مخاطبان سریال

 71-7صص ، 08 یاپیپفصلنامه دانش انتظامی کردستان، سال هفتم، شماره چهارم، 

  ،بررسی( 7934بهزاد )حمایت خواه جهرمی، مجتبی؛ خادم جهرمی، حامده؛ زارعی 
 جهرم(، شهری یها خانواده: مطالعه موردخانواده ) روابط بر ماهواره یها برنامه تاثیر

 71-7صص هفتم،  شماره دوم، فارس، سال انتظامی دانش تخصصی- علمی فصلنامه

  ،ی نوین تولید نقشه مبنا در مطالعات محیط ها کارایی روش( 7931نگار )رحیم پور
، دانشکده علوم شهری ریزی برنامهشهری، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و 

 زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز

 امنیت و نظم ، پژوهشنامهاجتماعی نظم بر ماهواره نقش بررسی( 7937) یطوب، زمانی 

 792-720صص نوزدهم(،  )پیاپی سوم شماره پنجم، سال انتظامی،

  روش ترکیبی کاربرد( 7931نگار )، پور یمرحسجادیان، ناهید؛ شجاعیان، علی؛ 
 ،LOD انواع با یدچندبع یها نقشه تهیه منظور به مپینگ موبایل و پهپاد فتوگرامتری

 شهری نوین، دانشگاه تهران ریزی برنامهکنگره ملی مدیریت و 

  ،سبک ترویج در ماهواره نقش تبیین( 7939محمود )سلیمانی، فرزاد و کاظمی 
 زنجان، سال انتظامی دانش ، فصلنامهخانواده روابط بر تأثیرگذاری و غربی زندگی

 700-30صص ، 70 شماره چهارم،

 بررسی نقش ماهواره بر ارتکاب جرایم اخالقی ( 7931فاطمه )سوری،  سهرابی، سارا و
صص ، 73شماره ، فصلنامه دانش انتظامی زنجان، سال ششم، ی اجتماعیها و آسیب

39-772 
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  ،از حاصل یسهمقا بررسی( 7931نگار )شجاعیان، علی؛ سجادیان، ناهید؛ رحیم پور 
 سراسری همایش ، سومینReal time عملیاتی کاربرد با MMS و UAV فتوگرامتری

 (ع) حسین امام جامع امنیتی، دانشگاه-دفاعی رویکرد با ژئوماتیک علوم

  ،ی اجتماعی بر ها تأثیر رسانه و شبکه (7930نرگس )عبدالهی، اسماعیل و صداقت
فصلنامه علمی تخصصی  ، 7939 لغایت 7932 یها طی سال طالق در شهر بوشهر

 74-7صص دوره چهارم،  ،74شماره ، دانش انتظامی بوشهر

  ،یها شبکه نقش بررسی( 7939) یمهدعرب انصاری، مهدی؛ رمضانی، حسن؛ صالحی 
 امنیت و حفاظت مطالعات فصلنامۀ خانواده، بنیان فروپاشی در ماهوارهای و اجتماعی

 727-10صص یکم،  و سی شمارة –نهم سال – انتظامی

  ،یها شبکه به گرایش علل و نگرش بررسی( 7939) ینحسعرفانی، الهام و محققی 
 همدان، انتظامی دانش ، فصلنامههمدان شهر ساله 92 تا 02 جوانان بین درای ماهواره

 73-7صص دوم،  شماره اول، سال

  ،ارزیابی میزان گرایش به ماهواره و راهکارهای ( 7934رضا )علی پور، سمیره و اقامتی
، دوره 74شماره ، ظامی هرمزگانفصلنامه دانش انت، مقابله با آن در استان هرمزگان

 707-793صص ششم، 

  ،از بر ماهواره یها برنامه تأثیر بررسی( 7939) یمحمدمهدمحکم کار، ایمان و حالج 
مطالعات اطالعات و امنیت انتظامی،  ، فصلنامهجامعه سطح در فرهنگی خودبیگانگی

 70-7صص سال چهارم، شماره چهارم، پیاپی دهم، 

  به گرایش در مؤثر عوامل تبیین( 7939اصغر ) یعلمهری، مرادی، حجت اهلل و 
 برای پیشگیرانه راهکارهای ارائه و (همراه تلفن و ماهواره اینترنت،) نوین های فناوری
 بختیاری، سال و انتظامی چهارمحال دانش تخصصی- علمی ، فصلنامهآن با مقابله

 12-91صص پنجم،  شماره دوم،

  ،و خانواده عملکرد ابعاد( 7934سجاد )مهدی؛ اسفندیاری، ملک پور، ندا؛ تابع بردبار 
-فصلنامه علمی ، ماهواره یها برنامه به گرایش یا واسطه نقش اجتماعی؛ هویت

 712-799صص  سال دوم، شماره هفتم، تخصصی دانش انتظامی فارس

  کیفیت رابطه بررسی( 7939) یجهخد، صادق؛ بابایی، رضا دوستنجفی، علیرضا؛ 
 شهر موردی مطالعهاینترنت ) و به ماهواره افراد گرایش بر ایران تلویزیونی یها برنامه
صص ، فصلنامه مطالعات اطالعات و امنیت انتظامی، سال چهارم، شماره اول، کرج(
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  ( 7931محمد )نعیمی، محمدرضا؛ بهرامی، علی؛ یاری مقدم، ابوتراب؛ قره خوانی، علی

 استان در فضای مجازی و اجتماعی یها شبکه به انجوان گرایش بر مؤثر عوامل بررسی
 انتظامی دانش فصلنامه (،7931 سال گنبدکاووس شهر: موردی ی گلستان )مطالعه

 711-741صص ، 92 یاپیپدوم،  شماره هشتم، سال گلستان،

  ،( بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی بر میزان 7939) یفاهنواح، عبدالرضا و نوری زاده
 سال و باالتر شهرستان اهواز(، 71مورد مطالعه: روستاییان هواره )مااستفاده از 

فصلنامه دانش انتظامی خوزستان، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان 

 708-729صص ، 0شماره خوزستان، سال دوم، 

  ،منفی یراتتأث( 7939ناصر )نور علیان، یاور؛ شمخانی، اژدر؛ رشیدی، مهران؛ وزینی 
 همدان، انتظامی دانش فصلنامه ایرانی، خانواده بر ای ماهواره یها برنامه از دهاستفا

 710-709صص سوم،  شماره اول، سال
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