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 چکیذه
 ىٍؼّر ةهَاؿاؿی ظؼاصان  ُای ىّضّعٌؼاىی از  ُای یگانجّزَ ةَ ىکان ىٍاؿب زِث اؿحلؼار 

کارةؼد جتییً  ،جضلیقایً ُغف از اٌسام  جسِیؽات اؿث.ظـارت  کاُف جهفات ٌیؼوی اٌـاٌی و

پكهحیتاٌی تجهف  افؽارُای زٍگو اٌحعاب ىّاضؽ  قٍاؿاییدر  اظالؾات زغؼافیایی ُای ؿیـحو

در ایهً اؿهث.  گؼفحهَ اٌسامٌّع جضلیق کارةؼدی و ةا روش جّمیفی و رویکؼد تىیعحَ . ةاقغ ىی

و زاىؿهَ تىهاری از  ةاقهٍغ یىٌؽازا  پكحیتاٌی تجف یافؽارُا زٍگ، ىّردىعانؿَپژوُف زاىؿَ 

ةها اؾيها   کهَ ةاقٍغ فؼىاٌغُان جّپعاٌَ و ىحعننیً اظالؾات ىکاٌی ارجف ىی ،دافّساؿاجیغ 

اظالؾهات  توری زيؽاةؽار ٌفؼ ُـحٍغ.  41ىسيّع ه و در ضؼیتی جّؿط ىضلق جيام قيار گؼدیغ

کَ پهؾ از  ةاقغ ىیو پؼؿكٍاىَ ىضلق ؿاظحَ  ٌؼؼان ماصباؿٍاد و ىغارک ىؿحتؼ، ىناصتَ ةا 

 ةهازاز ظؼیهق  قهغه توری زيؽ ُای پؼؿكهٍاىَی ارؿا  قغ و پایهائی زاىؿَ تىارجأییغ روائی ةَ 

 ٌؼؼان مهاصبدر ایً جضلیهق، پهؾ از اٌسهام ىنهاصتَ، ٌؼهؼات ىّرد جأییغ كؼار گؼفث.  تزىایی

و اؿٍاد و ىغارک در ىّرد ُغف فهّ   ىّردىعانؿَاز ىٍاةؽ  قغه یتور زيؽ، اظالؾات یةٍغ دؿحَ

کيهی، یه   وجضهیم یهَجسؽ. زِث گیؼد یىاٌسام  کیفی مّرت ةَ وجضهیم یَجسؽو  ،ةٍغی یوجلـ

ةـحَ ةا اؿهحفاده  ؿؤاالتاؿث.  یغهگؼد یةازظؼاص ؿؤا ةـحَ و ی   ؿؤا پؼؿكٍاىَ ةا جؿغادی 

. ؿهسؾ گیهؼد یى كهؼار وجضهیم یهَجسؽىهّرد و  یؼیگ اٌهغازه ،یا فامهَاز ظیف نیکؼت و ىلیاس 

و زغو  فؼاواٌی جِیَ و ىضاؿتَ درزة  یةٍغ زيؽؿؤاالت پؼؿكٍاىَ زِث ادتات یا رد فؼضیات 

کَ جهفیق جضهیم جّمیفی  اٌساماؿحٍتاظی  وجضهیم یَجسؽتزادی اٌسام و فؼضیَ تزىّن و جفـیؼ و 

صامهم از  یُها داده یةٍهغ زيؽؿهسؾ ةها . گؼدد یىىٍسؼ  کيی وجضهیم یَجسؽو اؿحٍتاظی ةَ 

فؼضهیات جضلیهق در اداىَ . گیؼد یىٌِائی اٌسام  وجضهیم یَجسؽىناصتَ و ىٍاةؽ و جضهیم کيی، 

و  قٍاؿاییةؼای را اظالؾات زغؼافیائی  ُای ؿاىاٌَواكؽ قغ و زاىؿَ ٌيٌَّ اؿحفاده از  ىّردكتّ 

. در پایان ىضلهق پیكهٍِادُای اٌغ داٌـحَىٍاؿب پكحیتاٌی تجف  افؽارُای زٍگاٌحعاب ىّاضؽ 

ایً ؿاىاٌَ ةَ ٌضّ ىعهّب اؿهحفاده  یُا جّاٌيٍغیارائَ جا از  رةط ذی ُای ؿازىانکارةؼدی را ةَ 

 ٌيایٍغ.

  :کلیذی هبیواشه
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                                                                                                                                                       هقذهه

و پؼدازش  توری زيؽةِیٍَ و کارتىغ، ىـحهؽم  ُای قیّهةَ  ُا ؿازىاناىؼوزه اداره اىّر 

. کيیث و کیفیث ةاقٍغ ىیةا تٍُگ ؿؼیؽ در صا  رقغ  ُؼکغام اٌتُّی از اظالؾات اؿث کَ

ظّد  ُای ویژگیةَ ؾّاىم ىحؿغدی واةـحَ اؿث نیکً  گیؼی جنيیواظالؾات در فؼتیٍغ 

 اؾحياد كاةماظالؾات ُيچّن دكث، مضث، جازگی، جکؼار، ظالمَ، زاىؽ، کاىم، ىٍاؿب و 

 (88 : 1388)صاجيی، .از ىّارد صائؽ اُيیث اؿث ُا تنةّدن 

ىغیؼان و کارقٍاؿان در ؿعّح ىعحهف  ُای تگاُیاظالؾاجی ىّزب افؽایف  ُای ؿاىاٌَ

كادر ةَ اٌسام  کَ ایًرا در ىّرد  ُا تنؿازىان قغه و ةا ظؼح ىفاُیو زغیغ ةیٍف 

را در اٌسام ُؼ  ُا تنو  ةعكغ ىیظّاٍُغ ةّد، وؿؿث  ُایی جنيیوو اجعاذ چَ  کارُایی چَ

 (21:  1390)ؿسادی و ُيکاران، .رؿاٌغ ىیاىّر یاری  ةِحؼ چَ

اؿث کَ اظالؾات مضیش و  «ؿاىاٌَ اظالؾات زغؼافیایی»، ُا ؿاىاٌَیکی از ایً 

ارائَ و اىکان اجعاذ جنيیو مضیش و  گیؼٌغگان جنيیورا در زىان ىٍاؿب ةَ  ای قغه ظالمَ

 (513:  1388)فعؼی و ُيکاران، .تورد ىیدكیق را فؼاُو 

، جفـیؼ و قٍاظث، ای ىاُّارهُيؼاه ةا جناویؼ   GISؿاىاٌَ ؾيهکؼدُای جؼیً ىِویکی از 

کَ ٌلف اؿاؿی در جؿییً چگٌّگی اؾؽام ٌیؼوُا و ترایف  ةاقغ ىیجضهیم ىٍعلَ ٌتؼد 

را  انسیكی ؿّ  ُای ىّكؿیث جّاٌغ ىی، فؼىاٌغه ٌؼاىی فٍاوریدارد و ةا ایً  ُا تنگؼفحً 

در کيحؼیً ىغت فؼاىیً ظّد را  ، جؿییً،ةاقغصضّر فیؽیکی در ىٍعلَ داقحَ  کَ ایًةغون 

در صغاكم زىان و ُؽیٍَ، صغاکذؼ  جّاٌغ ىیو افؼاد جضث اىؼ را ُغایث ٌيایغ. ایً ؿاىاٌَ  مادر

جّاٌغ در فؼتیٍغ قٍاؿایی،  را جأىیً کٍغ.ایً اظالؾات ىی ىّردٌیازاةؿاد اظالؾات زغؼافیایی 

ةَ گٌَّ ای کَ در گؼوُِای جّپعاٌَ ایً اىؼ  كؼار گیؼد.  ىّرداؿحفادهىّاضؽ  اٌحعاب و اقغا 

یکی از ىِيحؼیً ىّارد کارةؼد ٌؼاىی ایً ؿاىاٌَ واصغُای جّپعاٌَ  ةَ وضّح دیغه ىی قّد

 .ىی ةاقغ

ىاُیث اظالؾات زغؼافیایی دوگاٌَ اؿث. اظالؾات زغؼافیایی در صّزه اظالؾات ٌؼم 

کارةؼد تن ؾالوه ةؼ صّزه ٌؼم در صّزه جِغیغات ؿعث و ٌؼاىی كاةم  اىا قّد ىی ةٍغی دؿحَ

 ای ىاُّارهو  ای رایاٌَ ُای فٍاوریاؿث. ةٍاةؼایً فؼىاٌغُان  ٌؼاىی ةا گـحؼش  کارگیؼی ةَ

قٍاؿایی و ازؼای ؾيهیات ٌؼاىی ةکار  ُای فؿانیثرا در  ةؼداری ةِؼهٌِایث  کٍٍغ ىیؿؿی 

، ؿاىاٌَ جؿییً ىّكؿیث زِاٌی و ازدور ؿٍسفزغؼافیایی، گیؼٌغ. كاةهیث ؿیـحو اظالؾات 

ةا در دؿث كؼار دادن اظالؾات  در كانب ؿیـحو اظالؾات زغؼافیایی ٌؼاىی ُا تنجؼکیب 

ؾيهیات ةَ ازؼا گػاقحَ و ةا اٌحلا   درمضٍَتٌی را  گیؼی جنيیودكیق و مضیش، ؿؼؾث 



 69   تجف یتاٌیپكح یافؽارُا ىّاضؽ زٍگ ییقٍاؿا در زغؼافیائی اظالؾات ُای ؿاىاٌَ ىعانؿَ ٌلف

 وجضهیم جسؽیَىضم ازؼای ؾيهیات و  یاةی ىکانؿؼیؽ دؿحّرات، کٍحؼ  و ُغایث ارجتاظات، 

 .ؿازد ىیؾّارض زىیً ىٍعلَ، ىغیؼیث زٍگ و ةؼظّرد ةا ٌیؼوُای ىِازو را ىحضّ  

 (248:  1388، تةادی ةِؼام)
 قٍاؿهاییاظالؾات زغؼافیائی زِث  ُای ؿیـحواز اظالؾات زاىؿی در ٌؼؼ دارد ایً جضلیق 

اؿاؿهی در  ُهایٌیاز ازکهَ یتاٌی تجهف پكهح افؽارُهای زٍگاؿحلؼار  ىٍؼّر ةَ ةِحؼیً ىکان

ٌيّده و اىیغ اؿث کهَ ةحّاٌهغ جهأدیؼ ؿهاىاٌَ ىهػکّر را در صامم ، ةاقغ ىیظؼاصی ؾيهیات 

 پكحیتاٌی تجف ةازگّ ٌيایغ. افؽارُای زٍگةِحؼیً ىکان اؿحلؼار  قٍاؿایی

 

 تطریح و بیبن هسئله 

و  وُّا تبىضیط زغؼافیایی،  وجضهیم جسؽیَجضهیم ىٍعلَ ؾيهیات، فؼتیٍغ ىٍؼو و ىـحيؼ  

. ایً جضهیم ةؼ پایَ اظالؾات زىیً، زّ و ةاقغ ىیجِغیغات ىّزّد دقيً در ی  ىٍعلَ 

پّیا اٌسام و در جياىی ىؼاصم ؾيهیات  مّرت ةَوضؿیث گـحؼش ٌیؼوُای ظّدی و دقيً 

  (83:  1388)فعؼی و ُيکاران،  .گیؼد ىیكؼار  ىّرداؿحفاده

، واکٍف ؿؼیؽ و كاةهیث اٌؿعاف ای فؼاىٍعلَی و ا ىٍعلَ ُایٌتؼدتیٍغه،  ُای زٍگدر 

 روزرؿاٌی ةَو  اظالؾات ظّاُغ ةّد. نػا ىـئّنیث ؿٍگیٍی ةؼ دوش فؼىاٌغُان زِث کـب

یؼی ؿاىاٌَ اظالؾات کارگ ةَ از وضؿیث ىّزّد و ؾيهکؼد دقيً جضيیم ظّاُغ قغ. ن ت

ىیغان ٌتؼد،  ؿازی قتیَركّىی ٌلف اؿاؿی ایً ؿاىاٌَ در  ُای ٌلكَزغؼافیایی و جِیَ 

ُا، ظؼاصی ارجتاظات، ىغیؼیث تىاد و پكحیتاٌی، فؼىاٌغُی و کٍحؼ  و  یثىأىّرجّزیَ ٌيّدن 

 1388)صاجيی،  .کٍغ ىیکّجاه و ةا دكث ةاال کاىاًل ٌيّد پیغا  زىان ىغتتىاری در  ُای جضهیم

 :86) 

در  کارقٍاؿان ىّردٌؼؼی ُا ىؤنفَ جياىیدر ٌؼؼ گؼفحً ؿؼؾث، دكث و  ازٌؼؼفؼىاٌغُان 

 اٌـاٌی ظعاُایزىان ةا  ازٌؼؼىّاضؽ و اؿحيؼار تن  ةِحؼیً  ، اٌحعاب و اقغاقٍاؿایی

ةاقٍغ کَ ةؿضاً ةاؾخ ایساد جهفات ٌیؼوی اٌـاٌی و ظـارت جسِیؽات و افؽایف  یىىّازَ 

ىیغاٌی  ُای قٍاؿایی. ؾالوه ةؼ تن، صضّر فیؽیکی ٌیؼوُا در ىٍعلَ، گؼدد ىی ُا ُؽیٍَ

اةؽاری  ىذاةَ ةَو ؿیـحو اظالؾات زغؼافیایی  ازدور ؿٍسف. جکٍی  ظهتغ ىیوؿیؿی را 

و جؿییً  و قٍاؿایی ىٍاظق ؾيهیاجی ٌؼاىی جّاٌيٍغ ىا را در جضهیم ىـائم ىعحهف

دكیق  ریؽی ةؼٌاىَی وؿیؽ در ىٍاظق و اؿحلؼار ةغون صضّر فیؽیک ُای ىکانیً جؼ ىٍاؿب

ؿٍحی را پّقف داده و ؾٍامؼ ةغیؽ  ُای ؿاىاٌَجا ةحّاٌغ ضؿف  رؿاٌغ ىییاری  ُا یگانزِث 

: 1388جّپعاٌَ مضؼائی،  ُای جکٍی ، 6-20-2)دؿحّر رزىی ایً ؿاىاٌَ را ةَ ظغىث گیؼد.

35) 
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و اٌحعاب  ییقٍاؿاىا را در زِث ؿیـحو اظالؾات زغؼافیایی در ایً جضلیق اؿحفاده از 

 روشجا ةحّاٌغ ةا پّقف دادن ضؿف  رؿاٌغ ىییاری پكحیتاٌی تجف  یافؽارُا زٍگىّاضؽ 

 ةَ ىٍؼّر پاؿعگّیی ةَ ؿّاالت زیؼ اؿحفاده گؼدد.ایً ؿاىاٌَ  ُای جّاٌيٍغیؿٍحی از 
 

زغیهغ  یُا ؿاىاٌَ یؼیکارگ ةَپكحیتاٌی تجف ةا  یافؽارُا زٍگو اٌحعاب ىّاضؽ  ییقٍاؿا  -

 اظالؾات زغؼافیائی چگٌَّ ةایغ ةاقغ؟

و اٌحعاب ىّاضؽ  ییقٍاؿا روش ؿٍحی ؿازی یٍَةِگهّةا  ىسؼ ةؼای  ؿاىاٌَاؿحفاده از   -

 افؽارُای پكحیتاٌی تجف چگٌَّ ةایغ ةاقغ؟ زٍگ

و اٌحعاب ىّاضؽ  ییقٍاؿا روش ؿٍحی ؿازی یٍَةِةؼای  زی تی اس ام ؿاىاٌَاؿحفاده از   -

 چگٌَّ ةایغ ةاقغ؟ افؽارُای پكحیتاٌی تجف زٍگ

و اٌحعاب ىّاضؽ  ییقٍاؿا روش ؿٍحی ؿازی یٍَةِةؼای  زی تی اس ؿاىاٌَاؿحفاده از  -

 چگٌَّ ةایغ ةاقغ؟ افؽارُای پكحیتاٌی تجف زٍگ

 ُای دغغغَو ةؼرؿی ةِیٍَ ىٍعلَ ٌتؼد و ؾيهیات از  وجضهیم جسؽیَدر ىتاصخ ٌؼاىی اىؼوزه 

ىعحهف تن ؾاىم  ُای ویژگیةا  تقٍاییو  زىیًقٍاظث  و امهی فؼىاٌغُان ٌؼاىی اؿث

 . قّد ىیىضـّب  ٌؼاىی ةؼجؼیةَ  دؿحیاةیدر  ىِيی

، ٌگِغاریزِث اظػ،  ؿیـحيیةَ  ٌیاز ةاال ُای كاةهیثةَ  دؿحیاةی ةؼای ٌؼاىی ٌیؼوُای

 .دارد ىکاٌی ُای داده ٌيایفو  ؿازی ىغ ، وجضهیم جسؽیَپهؼدازش،  ،ؿازی ٍُگام ةَ، ةازیاةی

 ىحؿغد، افؽارُای ٌؼمىعحهف پؼدازقی در كانب  ُای جّاٌيٍغیؿیـحو اظالؾات زغؼافیایی ةا 

و ازؼای ؾيهیات یاری  ریؽی ظؼحرا در ىؼاصم ىعحهف ظؼاصان  ایً اىکان را فؼاُو ٌيّده و

جا چَ  ُا ؿاىاٌَایً  کارگیؼی ةَىكعل ظّاُغ ٌيّد کَ اىکان . اُيیث ایً جضلیق رؿاٌغ ىی

 و در ةضخ ضؼورت جضلیق کؼدهتن را ىكعل  کارگیؼی ةَصغی وزّد داقحَ و روش 

اظالؾات  ُای ؿاىاٌَىكعل ٌكغن کارتىغی  ،ایً جضلیق اٌسام ٌكّد کَ درمّرجی

کَ در ةضخ  قّد ىیزغؼافیائی را در پی ظّاُغ داقث و ضؼورت ایً جضلیق زىاٌی ىضاؾف 

در زىان قٍاؿایی  ای ىالصؼَ كاةم زّیی مؼفَُای ىػکّر  ؿاىاٌَ کارگیؼی ةَّان ةا ج زىان ىی

 ُای تیٍغه ؾاىهی صیاجی ظّاُغ ةّد. و اٌحعاب ىّاضؽ صامم ٌيّد کَ انتحَ در زٍگ

جضهیهم روش جضهیم کیفی ةا رویکهؼد  ازٌؼؼایً جضلیق ةا جّزَ ةَ ىاُیث از ٌّع کارةؼدی و 

و  ای کحاةعاٌهَاظالؾهات از ٌهّع  توری زيهؽ. روش ةاقهغ ىی (تىیعحهَ) ُا دادهکیفی و کيی 

جتیهیً ادةیهات جضلیهق و ىتهاٌی ٌؼهؼی از کحهب و اؿهٍاد و  ىٍؼّر ةَىیغاٌی ةّده و ىضلق 

ٌيّده و ُيچٍهیً ةها ىؼازؿهَ و ىنهاصتَ ةها  ُا دادهاظالؾات و  توری زيؽىغارک، اكغام ةَ 

ت و اؿههحٍتاط از واكؿیههات زاىؿههَ و زاىؿههَ ٌيٌّههَ زِههث تزىههّن فؼضههیا ٌؼؼان مههاصب
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در ایً جضلیق، پهؾ از اٌسهام ىنهاصتَ، ٌؼهؼات  .، از روش ىیغاٌی اؿحفاده ٌيّدىّردىعانؿَ

و  ىّردىعانؿهَاز ىٍهاةؽ  قغه یتور زيؽو اظالؾات  یةٍغ دؿحَ ٌؼؼان ماصبجّؿط  قغه ارائَ

اٌسهام  کیفهی مهّرت ةَ وجضهیم یهَجسؽو  ةٍغی یوجلـهاؿٍاد و ىغارک در ىّرد ُهغف فهّ  

 .  گیؼد یى

و انگّی ىفِّىی جضلیق، ىحغیهؼ  قغه ظؼحکيی، اةحغا ةا جّزَ ةَ ىحغیؼ  وجضهیم یَجسؽزِث 

ؿهؤاالت پؼؿكهٍاىَ را  ُای یَپاىحغیؼ کَ  یُا ىؤنفَجؿؼیف ؾيهیاجی قغه اؿث. ةغیً جؼجیب 

. ةها جّزهَ ةهَ روٌهغ گهؼدد یىو اكهغام ةهَ جِیهَ پؼؿكهٍاىَ  تىغه دؿث ةَ، دٍُغ یىجكکیم 

اؿهث.  یهغهگؼد یةهازظؼاص ؿهؤا ةـهحَ و یه   ؿهؤا ی  پؼؿكٍاىَ ةا جؿغادی  قغه اقاره

و ةؼای ُؼ ؿؤا  ی   یؼیگ اٌغازه یا فامهَةـحَ ةا اؿحفاده از ظیف نیکؼت و ىلیاس  ؿؤاالت

 وجضهیم یهَجسؽ وزغو  فؼاواٌی و ی  ٌيهّدار ُیـهحّگؼام رؿهو و یه  جفـهیؼ اٌسهام داده 

. ؿسؾ ؿهؤاالت پؼؿكهٍاىَ زِهث ادتهات یها رد فؼضهیات گیؼد یىاظالؾات اٌسام  جّمیفی

و زغو  فؼاواٌی جِیَ و ىضاؿتَ درزة تزادی را اٌسام و فؼضهیَ را تزىهّن و ةؿهغ  یةٍغ زيؽ

کهَ جهفیهق جضهیهم  پهػیؼد یىاؿهحٍتاظی مهّرت  وجضهیم یَجسؽو امعالصاً  کٍیو یىجفـیؼ 

 یُها داده یةٍهغ زيؽ. در اٌحِا ةا گؼدد یىىٍسؼ  کيی موجضهی یَجسؽجّمیفی و اؿحٍتاظی ةَ 

 یهًادر  . گیهؼد یىٌِهائی اٌسهام  وجضهیم یهَجسؽصامم از ىناصتَ و ىٍاةؽ و جضهیهم کيهی، 

و زاىؿهَ تىهاری را  ةاقهٍغ یىه پكهحیتاٌی تجهف یافؽارُا زٍگ، ىّردىعانؿَزاىؿَ  یقجضل

زغیهغ اظالؾهات  یُا ؿهاىاٌَ یؼیکارگ ةهَ دٍُغ کَ در ظنهّص روش ظتؼگاٌی جكکیم ىی

نػا در ایً راةعَ اكهغام ةهَ قٍاؿهایی افهؼاد  ةاقٍغ یى ٌؼؼ ماصبزغؼافیائی تقٍایی داقحَ و 

ظتؼه گؼدیغه کَ از اؿاجیغ داٌكگاه فؼىاٌغُی و ؿحاد و از فؼىاٌغُان و ىـهئّنیً جّپعاٌهَ و 

ةهَ ةهاال  18 ىحعننیً اظالؾات ىکاٌی ارجف زيِّری اؿالىی ایؼان و دارای ىكاغم رجتهَ

و  درىسيهّعجؿهغاد  ایهًکَ  ةا اؾيا  ضؼیتی جّؿط ىضلق جيام قيار گؼدیغٌغ کَ ةاقٍغ ىی

زاىؿهَ  یطقؼا یَکهةَ  کَ یًاةا جّزَ ةَ ٌفؼ ةّدٌغ.  41ُای جضلیق  َ قاظلدر راةعَ ةا کهی

ىٍعتهق ةهّده و  ىّردىعانؿهَوزّد دارد، نػا زاىؿَ ٌيٌَّ ةهؼ زاىؿهَ  یدؿحؼؿ ىّردىعانؿَ

 اؿث. ٌكغه اٌسام یؼیگ ٌيٌَّ

 

 ادبیبت تحقیق و چبرچوة نظری
 تبریخچه

. فِو گؼدد ىیىضـّب  ٌؼاىیفؼىاٌغُان  ةؼایظاص  ىِارجیُيّاره  زىیًةَ قٍاظث  ٌیاز

ؿانَ و در ؿعش  1000 كغىحیدر ؿعش راُتؼدی از  کاغػی ُای ٌلكَ کي ةَ  ىـئهَ ایً

 ایً اظالؾاجیؿاىاٌَ  ی  کار ظّرکهی ةَةؼظّردار اؿث.  ُؽارؿانَ ؿَ كغىحیاز  جاکحیکی
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الزم  اظالؾاجیؿاىاٌَ  ی از  گیؼی ةِؼه ةؼایدُغ.  افؽایفرا  گیؼی جنيیو جّاٌایی کَاؿث 

 زغؼافیاییقٌّغ ؿاىاٌَ اظالؾات  وجضهیم جسؽیَو  ذظیؼه، توری زيؽىعحهف  ُای دادهاؿث 

( ىتٍا ىکان) زغؼافیایی ُای دادهُيؼاه ةا  اظالؾاجیؿاىاٌَ  ی  کاریروٌغ  درةؼگیؼٌغه

 (55: 1996.)کارزیٍؽ، اؿث

جّؿؿَ  رغو ؾهیتورد،  صـاب ةَ زغؼافیاییؿاىاٌَ اظالؾات  ىتحکؼ جّان ىیرا  ٌؼاىیان 

 ُای کان ٍُّز ُو ٌلكَ و  ؾيهیاجیىعحهف در ىٍاظق  ُای ؾؼمَدر  ٌّیً ُای فٍاوری

از  زیادیو جؿغاد  ای زىیٍَاظالؾات  ؾٍّان ةَ جّپّگؼافی  ٌلكَدارٌغ،  کارةؼدىحؿغد 

رؿو قغه  ٌيادیً مّرت ةَ ُا تن روی ةؼ اظالؾاجیىعحهف  ُای ىلّنَ کَقفاف  ُای ةؼگَ

ُؼ ةؼگ  کؼدنةا اضافَ  کارةؼان. قٌّغ ىیگؼفحَ  کارةَ  ىّردٌیاز ُای الیَ ؾٍّان ةَاؿث 

 کَىّارد  ةؼظی، در کٍٍغ ىیرا فؼاُو  زىیٌٍَلكَ  رویةؼ  زغیغی الیَ جؼؿیو اىکانقفاف 

 الیَاز ةیـث  ةیفةَ  ُا الیَ ایً، جؿغاد گیؼد ىیكؼار  ةازةیٍیىّرد  ؾيهیات ی  ؿٍاریّ

   (64:  1375.)ترٌّف، رؿغ ىی
جّؿؿَ و  کَ دُغ ىیٌكان  ىکان جضهیمٌلكَ و  جِیَ ةؼای کاىسیّجؼاؿحفاده از  جاریط

 ایًُو ةّده اؿث  ىّازات ةَ در چٍغ رقحَ ىؼةّط، ُا تن ارائَُا و  داده ىاقیٍی توری زيؽ

ؾيؼان،  ىٍِغؿی، ىّضّؾی کارجّگؼافی، جّپّگؼافی ُای ٌلكَ جِیَ، اؿٍاد دتث ُا قاىم رقحَ

 ،فحّگؼاىحؼی، ةؼداری ٌلكَ، قٍاؿی ظاک، ىکان جغییؼات، ىعانؿَ ریاضی، ىعانؿات زغؼافیا

 اؿث جنّیؼو پؼدازش  ازدور ؿٍسف، وری ةِؼه ُای قتکَ، روؿحاییو  قِؼی ریؽی ةؼٌاىَ

ىعؼح قغ و از  کاٌاداةار در  اونیً ةؼای 1960دَُ  اوایمدر  زغؼافیاییاظالؾات  ُای ؿاىاٌَ

 پیغا زِاٌیزٍتَ  1980ةؼ ظؼفغاران تن افؽوده قغ و در دَُ  روز روزةَةَ ةؿغ  جاریطتن 

 (78: 1376ةارو،  ای پی) .کؼد
 

 تحلیل توصیفی

  1 (GIS)جغرافیبییاطالعبت  هبی سبهبنه

GIS توری زيؽ ةؼای ُا ؿازىان و افؼاد اظالؾاجی، داده ،افؽار ٌؼم ،افؽار ؿعث از ؿیـحيی، 

 ُای داده کَ اؿث كادر ؿیـحو ایً. ةاقغ ىی زىیٍی ىٍاظق اظالؾات جؿيیو و تٌانیؽ ذظیؼه،

 ؿیـحو، ایً رو ازایً. دُغ ٌكان را زىیٍی ُای پغیغه ةَ ىؼةّط اظحنامی ُای داده و ىکاٌی

 ظّدکار ظّر ةَ ىّردٌؼؼ پغیغه ىضم و ىّكؿیث کَ ؿازد ىی فؼاُو را اىکان ایً جٍِا ٌَ

 ظّاُغ كادر ىٍعلی، اظالؾاجی زىیٍَ ی  جؿییً ةا ةهکَ قّد، داده ٌكان و قغه ةؼداری ٌلكَ

                                                           
1 Geographic Information Systems 
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) رؿّنی،  ٌيایغ جضهیم و دتث را پغیغه ةَ ىؼةّط جؼؿیيی و جّمیفی ظنّمیات کَ ةّد

1384 :86 ) 

 در یٌؼاىٌههؽد فؼىاٌغُان  ییةاال یثاُي یدارا ُا تن یفاتجّمو  یىکاٌ یُا داده یظّرکه ةَ

اؿث و  یٍیزى ُای یكؼویپو  یؽیر ةؼٌاىَدر  گیؼی یوجنيزٍگ زِهث  ىیادیً

 یفیجّمو  یىکاٌاظالؾات  ،یؽیر ةؼٌاىَو  گیؼی یوجنيىِو  ارکاناز  یکی یگؼد ؾتارت ةَ

 یٍَزى یًادر  کَ یفیجّمو  یىکاٌاظالؾات  یادز. ةا جّزَ ةَ صسو ةاقغ یٍُگام ى ةَو  یقدك

 یجکٍّنّژاؿحفاده از  زؽ ةَ یا چارهقّد  وجضهیم یَجسؽو  یاةیةاز، یؼهذظ، یتور زيؽ یغةا

 (72:  1388، ىضيغی یؾه.)یـثٌ یىکاٌ اظالؾات ُای یـحوؿو  یًٌّ

و  میوجضهَ یجسؽ، ذظیؼه، ُا دادهىکاٌی ىؿيّالً قاىم فؼتیٍغُای کـب  یُا داده یرو کارةؼ

. ةؼكؼاری پیٌّغ ىیان ؿاىاٌة اظالؾات ىکاٌی و قّد یىاٌسام  GISکَ جّؿط     ةاقغ یىارائَ 

ىکاٌی اؿث.)ةعحیاری،  یُا داده یجهفیل ىغ ، ىؼُّن اةغاع و جکاىم یؼیگ ویجني یُا روش

1391  :34) 

زٍگٍهغه،  یياُهایُّاپ، ُها جاٌ رزىٍغه،  یؼوُایٌزٍگ، جؿغاد  یُا غانیىدر  کَُيان ظّر 

 اریةـهٌلهف  ؽیٌدارد، اظالؾات  ثیاُي یٌؼاى ؽاتیجسِ گؼیدو  ُا جّپعاٌَ، ةانگؼدُاٌفؼةؼُا، 

و  قهٍاظحَ یىکهاٌ ازٌؼهؼرا  یاجیهؾيهىٍعلهَ  کهَاؿث  جؼ ىّفق یفؼىاٌغه ادارد و  یا ؾيغه

و دقهيً  یظّد یؼوُایٌ فیتراىّزّد و ٌضّه  یىنٍّؾو  یؿیظتىكعنات جيام ؾهّارض 

و  یظهّد یؼوُهایٌ غیهزغ ثیهىّكؿاز  نضؼَ ةَ نضؼَةغاٌغ و در ضيً  یظّة ةَدر ىٍعلَ را 

 یٌؼهاى یؼوُهایٌاىهؼوزه . کٍهغ ییقٍاؿهادقهيً را  یاؿهحؼاجژدقيً ىعهؽ گؼدد و ةحّاٌغ 

اؿهحفاده  ُا یؼیگ ویجنيو  ؽُایتٌانزِث اٌسام  یىکاٌاظالؾات  یُا ـحویؿاز  ههایدٌؿؼجاؿؼ 

کهؼدن،  روز ةهَ، یاةیهةاز، ؼهیهذظفؼىهث،  ؼییهجغ، افهثیدر ثیهكاةه ُا ـهحویؿ ًیها. کٍٍغ یى

 ةاقٍغ یرا دارا ى ًیزى یركّى یفیجّمو  یىکاٌاظالؾات  فیٌياو  میوجضهَ یجسؽ، یکار دؿث

 GIS یکارةؼدُها. اؿهحفاده از کٍغ یى فایا یٌؼاى یُا اتیؾيهدر  یىضّرٌلف   ی GISنػا 

 1388.)پیؼوی، اؿهث ٌيّدهضّ  ىحرا  ؼوُایٌ ًیا ؾيهکؼدراه و روش  یٌؼاى یؼوُایٌجّؿط 

:193) 

 یٍیگؽ ىکهاندر  گیؼی یوجنهيةهَ  کيه  یىکهاٌاظالؾهات  ُای یـحوؿ ُای ییجّاٌااز  یکی

 ىِهو در یاىهؼ یكَُي کَدارد  یٌؼاىدر اىّر  یادیز یارةـ ُای یٍَزى یٍیگؽ ىکان. ةاقغ یى

واصهغ  ی  یةؼاىٍاؿب  ىکان ی اٌحعاب  ةـا چَ، قّد یفؼىاٌغُان ىضـّب ى گیؼی یوجني

ىّزهب جهفههات  داده و اقهحتاه در اٌحعههاب ىضهم ییهؼجغرا  یههاتؾيه یه ؿؼٌّقهث  یٌؼهاى

 (99: 1388.)فعؼی و ُيکاران، قّد یؼیٌاپػ زتؼان

 :GISهبی تحول  دوره
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 :ةاقغ ىی زیؼةَ قؼح  GISپٍر دوره جضّ  

 دگؼگٌّی ای رایاٌَ گؼافی قؼوع و ةا اؿحفاده از رایاٌَ و  ىیالدی 1960ىؼصهَ او  از ؿا 

و  جناویؼ، ُا تن کغگػاریُا و  داده توری زيؽو ةا  گؼدیغؿتب  کارُادر ارائَ  ؾؼیيی

، ٌّؾًا ىضغود ةَ اةحغاییؿاده و  مّرت ةَتن دوره  جضهیهی كاةهیثٌيّدٌغ کَ  جّنیغ ُایی ٌلكَ

 جؼؿیوةا روش  کَاظالؾات داقحَ  ُای الیَ زایگػاریو  جؼکیباٌغاز،  چكو ةٍغی ظتلَ

 پیرا در  کارةؼانو ؾغم اؿحلتا   جفاوجی ةی دنیم ُيیًةّدٌغ ةَ  پػیؼ اىکان ٌیؽ دؿحی

 داقث.

و  پیكؼفحَ GIS ُای جضهیمةؼ  جأکیغیاؿاؿاً  کَتغاز قغ  ىیالدی 1970ىؼصهَ دوم از ؿا  

 جضهیهی ُای روش ىؿؼفی، ای ٌلكَو  تىاری ُای جکٍی ادغام  اززيهَةّد  كغرت تن دوره

ىّزب ؾالكَ و  کَُا  جؼ از ٌلكَ ىحٍّع گؼافیکی ُای ٌيایف ىؿؼفیو  جؼ پیكؼفحَ فضایی

 .گؼدیغؿاىاٌَ  ایً ىلتّنیث

 ُای رقحَُا و  جعنل دیگؼةا  ىِيی واٌفؿا  فؿمقاُغ  ىیالدی 1970ىؼصهَ ؿّم ؿا  

كؼار گؼفث  جأکیغةِحؼ، ىّرد  ُای ىغ زِث  ةیٍی پیفكاةم  ُای جضهیمةَ  ٌیازةّده و  ؾيهی

اظالؾات  ُای ؿاىاٌَ، جّزَ زاىؿَ ةَ جنيیياتدر  زغؼافیاییاظالؾات  جأدیؼ اُيیثو 

 داقث. پیرا در  زغؼافیایی

 ىؿؼفیو ةا  یافثاداىَ  ىیالدی 80ىؼصهَ چِارم از اواظؼ دَُ ُفحاد جا اواؿط دَُ 

تؿان اظالؾات  ٌيایف جّاٌاییؿاده ةا  ُای ةؼٌاىَجؼ،  ارزان ىؼاجب ةَو  کّچ  ُای رایاٌَ

 ىحيؼکؽ ای قتکَ ُای ؿاىاٌَو اؿحفاده از  گؼافیکیو  جضهیهی ُای جّاٌایی جکذیؼو  زغؼافیایی

 ٌيّد. پیغا ؾيّىی ىلتّنیثو  پػیؼش غیؼىحيؼکؽو 

دوره  ایهًاؿهث. در  یافحَ اٌسام GISؼةّط ةَ ى زاری ُای فؿانیثاز  ةـیاریدر ىؼصهَ پٍسو 

GIS ٌَيایفو  جضهیمو پؼدازش و  ذظیؼهو در  ػاُؼقغه ؿؼیؽو ةا رقغ  پّیاداٌف  مّرت ة 

داقهحَ  ای انؿهاده فّ  پیكهؼفث( تىهاری ُهای داده)ٌلكهَ و  فضهایی غیهؼو  فضایی ُای داده

 (34: 1391)قيـائی زكؼكٍغی، اؿث.

 

 GISداده در  یهب هذل

و زغاونی کَ صاوی ظنّمیات  جؼ رسةَ قکم ةؼدار،  GISىکاٌی و جّمیفی در  یُا داده 
جيام ؾّارض ؿعش زىیً ةَ  یةؼدار دادهدر ىغ  . قٌّغ یى، ذظیؼه و ةَ کار گؼفحَ اٌغ ؾّارض

. در ایً ىغ ، ىّكؿیث ی  قٌّغ یىٌيایف داده  1یکی از ؿَ قکم ٌلعَ، ظط و ؿعش

                                                           
1 Polygon 



 111   تجف یتاٌیپكح یافؽارُا ىّاضؽ زٍگ ییقٍاؿا در زغؼافیائی اظالؾات ُای ؿاىاٌَ ىعانؿَ ٌلف

ظّ ، ؾؼض و در ىّرد  دٍُغه ٌكانىذم چاه تب از ظؼیق ی  زوج ىؼجب کَ  یا ٌلعَ غهیپغ
 هَیوؿ ةَؾّارض ظعی ىاٌٍغ زاده،  ىکان. قّد یى، ارجفاع اؿث، جؿییً یةؿغ ؿَؾّارض 

ةـحَ از   صهلَؿعضی از كتیم زٍگم جّؿط ی   یُا غهیپغاز ٌلاط و ىّكؿیث  رقحَ  ی
 مّرت ةَ. در ىغ  داده رؿحؼی ی  ؾارضَ زغؼافیایی قّد یىىعحنات ٌلاط ٌكان داده 

جؼیً زؽء در  کّچ  ُا کـمیپ. قٌّغ یى( ٌيایف داده 1)پیکـمد ىؼةؽ ىٍفؼ یُا ؿهّ 
ؿاظحار رؿحؼی ُـحٍغ و ىّكؿیث ُؼ پیکـم جّؿط قياره ؿعؼ و ؿحّن تن جؿییً 

دو ةؿغ تن  yو  xکَ  قّد یىؿَ ةؿغ اظحناص داده  ُا کـمیپی  از  . ةَ ُؼقّد یى
رٌگ، غهؼث، درزَ  اززيهَظنّمیاجی  جّاٌغ یىٌیـث، ةهکَ  z. ةؿغ ؿّم نؽوىاً ةاقٍغ یى

ةَ اٌّاع ىعحهفی جلـیو  ُا تنةا جّزَ ةَ ةؿغ ؿّم  جؼُا رسروقٍایی و غیؼه ةاقغ. 
 (29: 1390)ؿٍسؼی، .قٌّغ یى
 

 هبی اطالعبت جغرافیبیی  هبی هرتبط بب سبهبنه دیذگبه

GIS  ةَ ؾٍّان ؾهو 

GIS ًدفاؾی مٍایؽاؿث.  کؼدهظّد صفغ  ةؼای ؾهيی اةِحیةّده و  زغیغ ای ىـأنَ جلؼیتا 

 ةؼایاز تن  کَ کارةؼاٌی ةؼایقفاف  اةؽاری مّرت ةَاٌحؼار دارٌغ جا  GISدر صا  صاضؼ از 

از  ةؼظی ةؼای چانكی مّرت ةَىـأنَ  ایً. درتیغ، کٍٍغ ىیظّد اؿحفاده  ُای ىأىّریثاٌسام 

 کَتىغ  وزّد ةَ زىاٌیدرظّاؿث  ایًفؼوقٍغگان ىعؼح ةّده اؿث. ظّقتعحاٌَ 

 كیيثدر  درپی پی ُای ؿلّطكغرت پؼدازش و  یزىیٍَ درمّرت گؼفحَ  ُای پیكؼفث

ُای ُيؼاه ةؼؿغ.  و جهفً روىیؽی ُای رایاٌَةَ  GISکارةؼی  کَةاؾخ قغه  2اظالؾات فٍاوری

در زاىؿَ ٌلف داقحَ ةاقغ، در  کارةؼدُادر گـحؼه وؿیؿی از  جّاٌغ ىی GIS کَ تگاُی ایً

اةؽار ىضّر، اةِث  رویکؼد کَىـأنَ ظّاُغ قغ  ایًىٍسؼ ةَ  دیغگاه ایً اؿث. افؽایفصا  

دارد.  زیادیىٍافؽ  ُيچٍیًدر زاىؿَ  GISاز  فؽایٍغهةؽٌغ. اؿحفاده  کٍارتن را  ؾهيی

 كاةهیث كتیمدارٌغ از  کارةؼد ٌؼاىیجٍِا در اىّر  رفث ىیگيان  کَ ُایی ٌیازىٍغیاز  ةـیاری

، در صا  صاضؼ از ةاال وضّحةا  جناویؼ جضهیمدر ؿعش ىٍعلَ و  زاةسایی جضهیم، ظؼفیً دیغ

 ٌؼاىی کارةؼی جؼکیب ایً. ةاقٍغ ىیةؼظّردار  غیؼٌؼاىیو اىّر  مٍایؽدر  یکـان ىّكؿیحی

 در ىّرد جّؿؿَ اؿث.   ساریج رویکؼداز  ؾانی انؿاده فّ  جنّیؼی غیؼٌؼاىیو 

 

                                                           
1- Pixel  
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GIS  سبهبنه  عنوان به 

 ةؼایاؿث  ىيکًاةؽار  ُيیً، قّد ىیىضـّب  کارةؼ ازٌؼؼظّب  اةؽاری  GIS کَگٌَّ  ُيان

 ٌیاز، ةهٍغىغتةَ اُغاف  ٌیم ةؼایتن قفاف ٌتاقغ.  كعؿاً  ىانی کٍٍغه جأىیً یا دٍُغه جّؿؿَ

ىٍاؿب  ظّر ةَ کَ GIS. ؿاىاٌَ ةاقغ ىی ىغت کّجاهدر  ةیكحؼ ىٍاةؿیو  ریؽی ةؼٌاىَةَ 

گـحؼه  ،مضٍَ پكثدر  ونیو زٍسا  اؿث  ُیاُّةغون  ای ؿاىاٌَ کارةؼ ازٌؼؼ، قغه ٌنب

 ةؽرگیظّاه ةعف  GIS ی دادن اؿث.  رویؿاىاٌَ در صا   ازؽای ةیًاز جؿاىالت  وؿیؿی

 ةؼای. نػا قّد ىیؿاىاٌَ ىضـّب  ی ؿاىاٌَ ةاقغ و ظّاه ٌتاقغ، در ٌّع ظّد،  ی از 

ؿاىاٌَ در ىؼاصم جّؿؿَ، ٌنب و اؿحفاده  ازؽای جياىی ةایـحی ىیتن،  تىیؽ ىّفلیث کارةؼی

، افؽار ؿعثاز :  اٌغ ؾتارتدر ٌؼؼ گؼفحَ قٌّغ  ةایـحی ىی کَ ؾاىهیدر ٌؼؼ گؼفحَ قٌّغ. پٍر 

 .ؿازىاٌی ىـائمو  اٌـاٌیُا، ىٍاةؽ  ، دادهافؽار ٌؼم

GIS   رسبختیز عنوان به 

ؿاىاٌَ در ٌؼؼ گؼفحَ  ی  ؾٍّان ةَ، جّؿؿَ و ازؼا ظؼاصیدر ىؼاصم  GIS کَ درصانی

 GIS کَ ایًةاقغ.  ىكحؼک، کارةؼی صیعَُؼ  ةؼای ىيکًجا صغ  ةایـحی ىی، نػا قّد ىی

 ةعكی ةایغتن را  کَ ٌیـث ىؿٍی ةغیً قّد ىیىعؼح  زیؼؿاظث ی از  ةعكی ؾٍّان ةَ

افؼاد  ؿّی، جّؿؿَ را از جنّری چٍیً كعؿاً در ٌؼؼ گؼفث.  زیؼؿاظثاز  جؼکیتی

جّؿط  ةایـحی ىی کَاؿث  جعننی ةعكی GISةا ظعؼ ىّازَ ظّاُغ ؿاظث.  غیؼىحعنل

. ةؿالوه، داٌٍغ ىیتن را  ؿازی یکسارچَىؼةّط ةَ  ىـائم کَ یاةغای و فٍی جّؿؿَ  افؼاد صؼفَ

و  ایساد، ىغیؼیث. رادارٌغافؼاد ىحعنل  ؿّیةَ اداره از  ٌیاز GIS زیؼؿاظثاز  ُایی ةعف

دارٌغ.  ىحعننیًةَ  ٌیاز کَُـحٍغ  ُایی فؿانیث ُيگی زغؼافیایی ُای دادهپعف 

 (7: 1389)رئّفیان، 
 

GIS 1) نظبهی
 (MGIS 

ؾٍّان ی  ؿاىاٌَ در ٌؼؼ گؼفحَ  در ىؼاصم ظؼاصی، جّؿؿَ و ازؼا ةَ GISکَ  درصانی

 GISکَ  ةایـحی جا صغ ىيکً ةؼای ُؼ صیعَ کارةؼی، ىكحؼک ةاقغ. ایً قّد، نػا ىی ىی

قّد ةغیً ىؿٍی ٌیـث کَ تن را ةایغ ةعكی  ؾٍّان ةعكی از ی  زیؼؿاظث ىعؼح ىی ةَ

جؼکیتی از زیؼؿاظث در ٌؼؼ گؼفث. كعؿًا چٍیً جنّری، جّؿؿَ را از ؿّی افؼاد 

ةایـحی جّؿط  ةعكی جعننی اؿث کَ ىی GISغیؼىحعنل ةا ظعؼ ىّازَ ظّاُغ ؿاظث. 

داٌٍغ. ةؿالوه،  ؿازی تن را ىی ىؼةّط ةَ یکسارچَ ای و فٍی جّؿؿَ یاةغ کَ ىـائم افؼاد صؼفَ

ٌیاز ةَ اداره از ؿّی افؼاد ىحعنل رادارٌغ. ىغیؼیث، ایساد و  GISُایی از زیؼؿاظث  ةعف
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ُایی ُـحٍغ کَ ٌیاز ةَ ىحعننیً دارٌغ.  ُای زغؼافیایی ُيگی فؿانیث پعف داده

 (7: 1389)رئّفیان، 

رفؽ ٌیازُهای ٌیؼوُهای ىـههش ةهَ یه   ىٍؼّر ةَدر قؼکث ایؽایؼان و  MGISجّنیغ ؿیـحو 

فؼاوان ةهؼای ؾهغم واةـهحگی  ُای صـاؿیثگكث. ةَ ؾهث وزّد  ریؽی پایَؿیـحو یکسارچَ 

کَ  قغه ؿاظحَظؼاصی و  ای گٌَّةَ  MGISظارزی، ؿیـحو   GISُای ؿیـحودر ایً اىؼ ةَ 

ـهحلم ةاقهغ. ایهً ىكاةَ ظهارزی واةـهحَ ٌتهّده و ؿیـهحيی ى افؽارُای ٌؼمةَ  وزَ ُیچ ةَ

اؿث، ةَ کهارةؼ ظهّد اىکاٌهات ةـهیار ىحؿهغدی را  قغه جِیَ ++Cؿیـحو کَ ةَ کي  زةان 

و پهؼدازش  ای ىاُّارهو رؿحؼ، جناویؼ  ویکحّر ای ٌلكَ ُای دادهدر کار ةا  RSو GIS درزىیٍَ

ؾيهیات، جّنیهغ  ُای کان چاپ  و گٌّاگّن، جِیَ ُای جضهیماظالؾاجی، اٌسام  ُای ةاٌ ، ُا تن

قٍاؿهایی ةِحهؼ  ىٍؼّر ةٌَؼاىی، اٌسام پؼواز ىسازی ةؼ روی ىٍعلَ  ُای ؾيهیاتاٌیيیكً از 

، گهؼدد ىیجكهکیم  ةؿغی ؿَ. ایً ؿیـحو از دو ىضیط دوةؿغی و دُغ ىیؾّارض و غیؼه... را 

، فهؼاُو توردن MGIS. ُهغف از جِیهَ ؿیـهحو گؼدٌهغ ىیکَ در ی  یا چٍغ پٍسؼه ٌيایهان 

ةّده اؿث، کَ ىؿيّالً  افؽاری ٌؼمگٌّاگّن و ىّرد ٌیاز در ی  ةـحَ  ُای كاةهیثاز  ای ؾَىسيّ

 .یاةٍهغ ىیدؿهث  ُا تنىعحهف ةَ  افؽار ٌؼمچٍغیً  کارگیؼی ةَةا  GISکارقٍاؿان ی  ؿایث 

 ، ایؽایؼان(MGIS افؽار ٌؼمراٍُيای کارةؼی ٌـعَ ٌيایكی )
 

 1گهّةا  ىسؼ

ةَ ٌؼؼ  ضؼوریافؼاد  جياىی ةؼایاظؼافيان  ىضیطةا  ٌـتی تقٍاییو داقحً  زغؼافیاداٌف 

 کاغػی ُای ٌلكَىعحهف از  ُای ىکانةا  تقٍایی ةؼایافؼاد  ةیكحؼ درگػقحَ. رؿغ ىی

اىا  گؼفث ىیافؼاد كؼار  اظحیارةا ٌام اظهؾ در  زاىؿیکَ در كانب کحاب  کؼدٌغ ىیاؿحفاده 

 زایگؽیًىعحهف  کكّرُایقِؼُا و  ؿازی قتیَ ةؼای ىعحهفی افؽارُای ٌؼمدر صا  صاضؼ 

اؿث،  جّنیغقغه زىیٍَ ایًکَ در  افؽارُایی ٌؼم جؼیً کاىماز  یکیاٌغ.  قغه کاغػی ُای ٌلكَ

 .اؿث قغه ظؼاصی ةؿغی ؿَ قکهیةَ  ىسؼ گهّةا افؽار  ٌؼم اؿث. Global Mapper افؽار ٌؼم

ةَ  تؿاٌی ةَرا ةِحؼ درک کؼده و  زغؼافیاکَ ةحّاٌٍغ  کٍغ ىیافؽار ةَ افؼاد کي   ٌؼمایً ٌنب 

ةَ  جّان ىیافؽار  ٌؼم ایً ُای ویژگیکٍٍغ. از  پیغاظّد در زِان دؿث  ىّردٌؼؼٌلاط 

 ةیًىـافث  تؿاٌی ةَجا  گػارٌغ ىی اظحیاراىکان را در  ایًاقاره کؼد کَ  اةؽارُایی

 ىیهیّن ٌیواز  ةیف ىسؼ گهّةا افؽار  . ٌؼمؼدک جؿییً دكیقىعحهف را ةَ قکم  ُای ىّكؿیث

 کَ یاةغ ىیکارةؼ ایً اىکان را و  دُغ ىی ٌيایفرا  زىیًاز ؿعش کؼه  زغؼافیایی ىّكؿیث

را درةاره  زاىؿیافؽار اظالؾات  ٌؼم ایًرا ةچؼظاٌغ.  زىیًٌلاط ىعحهف، کؼه  دیغن ةؼای
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ةَ  جّان ىیافؽار  ٌؼم ًایاىکاٌات  دیگؼ. از دُغ ىیكؼار  اظحیارىعحهف در  کكّرُایُا و  كاره

ایً اىکان ٌیؽ وزّد دارد جا  ُيچٍیًىعحهف اقاره کؼد و  ُای ىّكؿیث زـحسّیاىکان 

افؽار ةا  ٌؼم ایً. صسو ایساد گؼدد ٌياییةؽرگ دنعّاُیظّد ةا درزَ  ىّردٌؼؼىکان  روی

روز  ةَ قّد،ىحنم  ایٍحؼٌثةَ کارةؼ جّزَ ةَ اىکاٌاجف ىٍاؿب اؿث و در ُؼ زىان کَ 

 (167: 1387.) رؿّنی، گؼدد ىی
 

 جضلیق و تزىّن فؼضیات: ُای دادهجضهیم 
 تحلیل فرضیه اول

ٌيٌَّ ىؿحلغٌغ اؿحفاده از  زاىؿَدرمغ از  80ةا جّزَ ةَ زغو  و ٌيّدار در فؼضیَ او  
و اؿحفاده از  کارگیؼی ةَةاقغ کَ  ای گٌَّ ةَةایـحی  ىسؼ گهّةا ؿاىاٌة اظالؾات زغؼافیائی 

 افؽارُای زٍگو اٌحعاب ىّاضؽ  قٍاؿاییی  اةؽار در قؼوع  ؾٍّان ةَتن  ُای كاةهیث
 .داٌٍغ ىیدرمغ ٌاىٍاؿب  5درمغ ىحّؿط و  15پكحیتاٌی تجف، ىٍاؿب ةّده، 

  زیاد ظیهی زیاد ىحّؿط کو کو ظیهی زيؽ

 فؼاواٌی 17 16 6 2 0 41

 درمغ 41٪ 39٪ 15٪ 5٪ 0 100٪

 ىؼةّط ةَ فؼضیَ او زغو  و ٌيّدار جّزیؽ 

 
 و  زىّن اؿحلال  فؼاواٌی فؼضیَ اآ

دو   یظه یهؽجّززهغو   یاىؼةؽ  یکا یؽجّزراؿث  َدٌتان یىٍضٍ یؼزةا جّزَ ةَ زغو  ؿعش 

 :تیغ یى دؿثَ ة یؼزىلغار 

                                          95%1  P 

20

2054)16()15()1()1(

5%







df

rcdf



 

1 1 
9 

19 19 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

1 

11 

14/14 87/14 

1 - α = 95% 

H0 

H1  
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78.312 x                                  تىاره تزىّن 
     41.312

20,05. x                           ىلغار ةضؼاٌی 

 یٌَاصتىاره تزىّن در  یًةٍاةؼا ،اؿث جؼ ةؽرگ یةضؼاٌچّن تىاره تزىّن از ىلغار در رواةط ةاال 
H1  یاىلاةم  یَفؼض یسَدرٌح ؛گیؼد یىكؼار H1 یَفؼضهو  قهّد یى یؼفحهَپػ Ho  قهّد یىرد. 
کَ اؿحفاده  ةاقغ ىی ای گٌَّ ةَ ىسؼ گهّةا اظالؾات زغؼافیائی  ؿاىاٌَاؿحفاده از ،یگؼد ؾتارت ةَ
و اٌحعههاب ىّاضههؽ  قٍاؿههایییهه  اةههؽار در قههؼوع  ؾٍّان ةههَ جّاٌههغ ىیتن  ُههای كاةهیثاز 

 پكحیتاٌی تجف ةَ کار گؼفحَ قّد. افؽارُای زٍگ
 

 تحلیل فرضیه دوم

 اس تی یز ام یائیزغؼافاظالؾات  ؿاىاٌٌَيٌَّ، اؿحفاده از  زاىؿَدرمغ از  78در فؼضیَ دوم 
پكحیتاٌی تجف  ؿاىاٌٌَیازىٍغی  ىسؼاونیَ ةا گهّةا   ییقٍاؿاةاقغ کَ پؾ از  یا گٌَّ ةَةایغ 

 15كؼار گیهؼد را ىٍاؿهب،  ىّرداؿحفادهرا در اٌحعاب ىّاضؽ جأىیً  و ةؼای جکيیم اظالؾات 
 .داٌٍغ ىیدرمغ ٌاىٍاؿب  7درمغ ىحّؿط و 

 زغو  و ٌيّدار جّزیؽ ىؼةّط ةَ فؼضیَ دوم

 
 

 

 

 

 زهون استقالل فراوانی فرضیه دومآ

1 
1 

9 

19 19 

 خیلی زیاد  زیاد متوسط کم خیلی کم

1 

11 

11 

  زیاد ظیهی زیاد ىحّؿط کو کو ظیهی زيؽ

 فؼاواٌی 16 16 6 3 0 41

 درمغ 39٪ 39٪ 15٪ 7٪ 0 100٪

41/11 78/11 

1 - α = 95% 

H0 

H1  
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دو   یظه یهؽجّززهغو   یاىؼةؽ  یکا یؽجّزدٌتانَ راؿث  یىٍضٍ یؼزةا جّزَ ةَ زغو  ؿعش 

 :تیغ یىةَ دؿث  یؼزىلغار 

  



 116   تجف یتاٌیپكح یافؽارُا ىّاضؽ زٍگ ییقٍاؿا در زغؼافیائی اظالؾات ُای ؿاىاٌَ ىعانؿَ ٌلف

                                           95%1  P 

32

3284)19()15()1()1(

5%







df

rcdf



 
85/462 x             تىاره تزىّن 

     16/462

32,05. x
ىلغار ةضؼاٌی         

 

 یهٌَاصتىاره تزىّن در  یًةٍاةؼا ،اؿث ةیكحؼ یةضؼاٌچّن تىاره تزىّن از ىلغار در رواةط ةاال 

H1  یاىلاةم  یَفؼض یسَدرٌح؛ گیؼد یىكؼار H1 یَفؼضهو  قهّد یى یؼفحَپػ oo  قهّد یىرد .

کَ پؾ  ةاقغ یى یا گٌَّ ةَ اس تی یز ام یائیزغؼافاظالؾات  ؿاىاٌَاؿحفاده از ، یگؼد ؾتارت ةَ

پكحیتاٌی تجف را در اٌحعاب ىّاضؽ جهأىیً  ؿاىاٌٌَیازىٍغی  ىسؼاونیَ ةا گهّةا   ییقٍاؿااز 

 گیؼد. كؼار ىی ىّرداؿحفادهو ةؼای جکيیم اظالؾات 
     

 تحلیل فرضیه سوم: 

اظالؾات زغؼافیائی  ؿاىاٌٌَيٌَّ، چگٌّگی اؿحفاده از  زاىؿَدرمغ از  79در فؼضیَ ؿّم 

و  ییقٍاؿاو ةحّاٌغ ةَ  قغه یبجؼکدیگؼ  یُا ؿاىاٌَةاقغ کَ ةا  یا گٌَّ ةَةایغ  اس تی یز

 6درمغ ىحّؿط و  15پكحیتاٌی تجف کي  کٍغ را ىٍاؿب،  یافؽارُا زٍگاٌحعاب ىّاضؽ 

 .داٌٍغ ىیدرمغ ٌاىٍاؿب 
 

 

 

 

 

  زیاد ظیهی زیاد ىحّؿط کو کو ظیهی زيؽ

 فؼاواٌی 19 14 6 2 0 41

 درمغ 45٪ 34٪ 15٪ 6٪ 0 100٪
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زغو  و ٌيّدار جّزیؽ ىؼةّط ةَ فؼضیَ ؿّم

 
 زىّن اؿحلال  فؼاواٌی فؼضیَ ؿّمآ

دو   یظه یهؽجّززهغو   یاىؼةؽ  یکا یؽجّزدٌتانَ راؿث  یىٍضٍ یؼزةا جّزَ ةَ زغو  ؿعش 

 :تیغ یىةَ دؿث  یؼزىلغار 

                                           95%1  P 

32

3284)19()15()1()1(

5%







df

rcdf



 
 

36/462 x       تىاره تزىّن 

     16/462

32,05. x
 ىلغار ةضؼاٌی        

 یٌَاصتىاره تزىّن در  یًةٍاةؼا، اؿث جؼ ةؽرگ یةضؼاٌچّن تىاره تزىّن از ىلغار در رواةط ةاال 

H1  یاىلاةم  یَفؼض یسَدرٌح؛ گیؼد یىكؼار H1 یَفؼضهو  قّد یى یؼفحَپػ oo  و  قهّد یىرد

ةاقهغ  یا گٌّهَ ةَةایغ  اس تی یزاظالؾات زغؼافیائی  ؿاىاٌَاصحياالً اؿحفاده از  یگؼد ؾتارت ةَ

 یافؽارُها زٍگو اٌحعهاب ىّاضهؽ  ییقٍاؿهاو ةحّاٌغ ةهَ  قغه یبجؼکدیگؼ  یُا ؿاىاٌَکَ ةا 

 .پكحیتاٌی تجف کي  کٍغ
  

1 
1 

9 

11 19 

 خیلی زیاد  زیاد متوسط کم خیلی کم

1 

11 

11 

41/11 11/11 

1 - α = 95% 

H0 

H1  
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 تحقیق یهب بفتهی

 GIS یهب ییتوانبو  هب تیقببل

ىکاٌی و جّمیفی  یُا دادهاظالؾات زغؼافیایی اةؽاری كغرجيٍغ ةؼای کار ةا  یُا دؿحگاه

فیؽیکی فضای کيحؼی را  ازٌؼؼركّىی ٌگِغاری قغه نػا  ةَ مّرت ُا داده، GIS. در ةاقغ یى

ةا اؿحفاده  GIS. در کٍٍغ یىکاغػی( اقغا   یُا ٌلكَکالؿی  )ىاٌٍغ  یُا روشٌـتث ةَ 

ٌـتحًا کو،  ٍَیُؽو  ةاال ؿؼؾثةا  جّان یىرا  ُا دادهصسو ؾؼیيی از  رایاٌَ یُا ییجّاٌااز 

ىعحهف  یُا كانبو  ُا قکماىکان ورود اٌّاع اظالؾات در  GISٌگِغاری و ةازیاةی ٌيّد. در 

ُّایی، فیهو، مّت و غیؼه وزّد دارد.  یُا ؾکؾ، یا ىاُّارهىاٌٍغ ىحً، ٌلكَ، جناویؼ 

 مّرت ةَ 2غیؼىکاٌیو  1ىکاٌیىعحهف  ُای دادهةا ىسيّؾَ  پیچیغه ُای جضهیماٌسام  اىکان

 ُای روشىذم  دیگؼ ُای روشةا  را تن جّان ٌيی کَ ةاقغ ىی GIS كاةهیث جؼیً ىِوم أجّ

 (77: 1390)ؾؼیيی صـیٍی، اٌسام داد.  (تٌانّگكیاؿی )

 یایاق کؼدن یغاپ ُا، یَال كؼار دادن ُو یرو ىاٌٍغ ُا یمجضهاز  یؿیوؿ یفظ اٌسام ییجّاٌا

 ىضاؿتَ جؿغاد ،ؿازی یَقت ظاص، یءق ی ةَ  ُا تن یکیٌؽد یثظام از ةا اؿحفاده ىعحهف

 یةؼرؿ و یاةیرد یثكاةه ،یًىؿ ٌلاط یا ٌلعَ از فامهَ ىكعل در صاددَ ی  وكّع دفؿات

 یُا پؼوژه یاةی ىکان یةؼا اؿحفاده یثكاةه زىان، ظّ  در یاییزغؼافی ُا ىکان ییؼاتجغ

 از یور ةِؼه یفافؽا و یؿاىاٌغُ و ىعحهف در ىٍاظق جّؿؿَ ُای یثكاةه ییًجؿ و ىعحهف

 یًا ُای یجّاٌيٍغ یگؼداز  ُا یؽیر ةؼٌاىَ و ُا گػاری یَؿؼىا ؿازی یٍَةِ و ىّزّد ىٍاةؽ

 (19: 1381، 3اؿث. )ُایّود یـحوؿ

 4کؼدن جؼکیب جّاٌایی ؿازد ىی ىحيایؽٌلكَ  جِیَ ُای ؿاىاٌَرا از  GIS ی  کَ ویژگی

ىعحهف  ُای الیَو اٌعتا   6ىکاٌی زـحسّی ٌؼیؼ ؾيهیاجی کَ اؿث  5ىؼزؽ زىیً ُای داده

 ىؿيّالً  زغؼافیاییاظالؾات  ُای ؿاىاٌَ( 48: 1375، 8.)اؿحًقّد ىیرا قاىم  7ُا داده از

ؿاىاٌَ ةَ  ی  جتغیم ةؼای ُایی ةؼٌاىَو  کٍٍغ ىی پكحیتاٌیرا  ىحؿغدی 9جنّیؼ ُای ؿاىاٌَ

 ؿؼ کكّرُا ؿایؼ ُای ٌلكَىؿيّاًل ةا  کَ ٌؼاىی کارةؼان ةؼای ویژگی ایً. دارٌغ دیگؼؿاىاٌَ 

 ُای دادهجا  ؿازد ىیىا را كادر  GISكغرت پؼدازش دارد.  اُيیث ةـیاردارٌغ،  وکار

                                                           
1- Spatial 
2 -Non-Spatial  
3
-Astan 

4 -Integrate 
5 - Georefrence 
6 - Spatial Seareh 
7- Overlay 
8
- Estan 

9- projection systems 
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 رؿیغنجا  جّاٌٍغ ىی پیچیغه ُای وجضهیم جسؽیَ، ٌياییو جضهیم کیفی مّرت ةَرا  زغؼافیایی

 غیؼىيکًگؼان و  ةـیار دؿحی ُای روشةا  کَ راُی .قٌّغ پاالیفزّاب ىعهّب  ی ةَ 

 ةؼایؿاىاٌَ  پكحیتاٌیاز  جّان ىی کَ ةاقغ ىیةّدن تن  پّیا GIS دیگؼ ىؽایایاز  اؿث.

( اؿحفاده ٌیازىّزّد ةّدن اظالؾات ىّرد  قؼط ةَ) قؼایعیُؼ  یاو  ُؼنضؼَدر  گیؼی جنيیو

 ُا تن ٌگِغاری کَاز اظالؾات وزّد دارد  اٌتُّی ىضیعی ریؽی ةؼٌاىَاىؼوزه در  ،کؼد

در  کَاؿث  ای پؼُؽیٍَو  ىكکم ةـیار کار (ٌيّدار ، ىحً وکان ٌلكَ ) ىکحّب مّرت ةَ

از  کّچکیدر صسو  ركّىی مّرت ةَاظالؾات را  وؿیؽصسو  ایً زغؼافیاییؿاىاٌَ اظالؾات 

 (52: 1376، 1. )ةاروکٍٍغ ىی ٌگِغاریو  توری زيؽ ؿازی ذظیؼه وؿایماٌّاع 

 ؿّی. از پػیؼد ىیةَ ؿِّنث و ةا ؿؼؾث مّرت  GISُا در  ٌلكَ کؼدن ٍُگام ةَ ُيچٍیً 

 ایً دیگؼ ُای كاةهیثؿِّنث جٍّع از  و ، دكثکیفیث ازنضاظىعحهف  ُای ظؼوزی ارائَ دیگؼ

 ىلادیؼاز  زغونیٌلكَ،  كتیماز  اقکانیاؿث ةَ  ىيکً ظؼوزی ُای داده. ةاقٍغ ىیُا  ؿاىاٌَ

. َ گؼدٌغئارا ىاٌیحّرمفضَ  روی ٌيایف مّرت ةَ یاو  کاغػی مّرت ةٌَّقحار ةّده و  یاو 

 GIS ُای كاةهیثةَ  جّان ىیرا  2ركّىی کارجّگؼافی ُای ؿاىاٌَ ىؽایای جياىی ُا ایً ؾالوه ةؼ

دظانث دادن تن  ةؼایُا  داده کؼدن ىغ و  جضهیم GISدر  ؾيهیات جؼیً اؿاؿی .کؼداضافَ 

و  ةگیؼدرا در ٌؼؼ  گیؼی جنيیودؼ در ؤةحّاٌغ ؾّاىم ىحؿغد ى ىغیؼاؿث جا  گیؼی جنيیودر 

اٌّاع  دیگؼرا از  زغؼافیاییؿاىاٌَ اظالؾات  ی  کَتٌچَ . ٌيایغ اٌحعاب را گؽیٍَ ةِحؼیً

 3ىکاٌی ُای دادهجّاةؽ  ایًاؿث،  ىکاٌی جضهیهیوزّد جّاةؽ  ؿازد ىی ىحيایؽ اظالؾاجیؿاىاٌَ 

 ةؼایرا  GIS ُای داده پایگاهىّزّد در  4غیؼىکاٌی یاو  جّمیفیو اظالؾات  3ىکاٌی

 اىکاٌات اونیَ GIS ُای ؿاىاٌَدر . ةؼٌغ ىی ةکار واكؿی دٌیایةَ ؿؤاالت درةاره  زّاةگّیی

 صم راهَ ٌيّدٌغ، ئارا صم راهىضللان دو  ىكکم ایًصم  ةؼای کَالزم وزّد ٌغاقث  جضهیهی

 جضهیمزِث اٌسام  GIS ُای ؿاىاٌَ کٍاردر  جضهیهی افؽارُای ٌؼمةؼ اؿحفاده از  ىتحٍیاو  

 اىکان کَُـحٍغ  اةؽارُایی دارای فضایی جضهیم ویژه افؽارُای ٌؼمةّد.  ىکاٌیاظالؾات 

، دوةؿغی، ةؿغی ی  فضایرا در  زغؼافیاییاؿحاٌغارد اظالؾات  ُای دادهاٌّاع  جضهیم

 جنضیشو  ٌگِغاریُا،  روش ورود داده ایً. در رادارٌغ چِارةؿغیر ٌاد ظّر ةَو  ةؿغی ؿَ

 افؽارُای ٌؼمدر  اؿحفاده كاةم فایم ی  ؾٍّان ةَ ٌحیسَو  گیؼد ىیمّرت  GISُا در  داده

                                                           
1
- Baro 

2- Digital Cartography 
3
-  Spatial Data 

4 - Non - Spatial Data 
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 ُای جتغیم ظی ٌحایراٌسام و  جضهیهی افؽارُای ٌؼمدر  جضهیمو ىؼاصم  قّد ىیَ ئارا جضهیهی

 . قّد ىی جّنیغ GISجّؿط   ٌیؽ ظؼوزی گؼدیغه GISوارد  ةؿغی

 ةغیًجّزَ دارد  جضهیهی افؽارُای ٌؼمةا  زغؼافیاییاظالؾات  ُای ؿاىاٌَدوم ةؼ ادغام  صم راه

 جضهیمجّاةؽ الزم زِث  دارای گیؼی جنيیو پكحیتاٌی جکٍّنّژی ی ؾٍّان  ةَ GIS جؼجیب

 دارای اکذؼاً GIS کٌٍّی افؽارُای ٌؼم. 1گؼدد ىیىٍاؿب  ظؼوزیَ ئو ارا فضایی ُای دادهاٌّاع 

 .  ةاقٍغ ىی ٌیازىّرد  جضهیهیجّاةؽ 

 ُای فؿانیث، جساری، مٍؿحی، ظغىاجی جـِیالت ةؼای ىکاناٌحعاب  كتیماز  ىكکالجی

 و ىاٌٍغ تب، ةؼ ، جهفً ؾيّىی جـِیالت ىـیؼصـاس، اٌحعاب  ُای ىکانو اٌحعاب  جفؼیضی

و صم  وجضهیم جسؽیَىّزّد كاةم  جضهیهیةا جّاةؽ  اىؼوزی ُای GISدر  زىیً کارةؼیاٌحعاب 

ُؼؿهّ   2ؿهّنیٌلكَ  ی ُا دارد، در  ةَ ىغ  داده ةـحگی GISُا در  داده جضهیم. ةاقٍغ ىی

ٌلكَ صسو  کمُا در  ؿهّ  زیاد، جؿغاد قّد ىیقٍاظحَ  زؽء ىـحلم ی  ؾٍّان ةَ

ةَ ُؼ ؿهّ  و  دُیوزن اىکان ؿهّنیىغ   ىؽیث، دُغ ىی افؽایف قغت ةَرا  ىضاؿتاجی

 . ُاؿث تن وزٌیىضاؿتَ 
 

 یریگ جهینت

اظالؾهات زغؼافیهائی  یُا ؿهاىاٌَةِیٍهَ  یؼیکارگ ةهَ ىٍؼّر ةهَ قغه اٌسام میجضهةَ  جّزَةا 

   اؿث: قغه صاممذیم  ریٌحاپكحیتاٌی تجف  یافؽارُا زٍگو اٌحعاب ىّاضؽ  ییقٍاؿازِث 

روش سهنتی   یسهبز  نهه یبهبرای  هپر گلوببلهذف یکن: تبیین چگونگی استفبده از سبهبنه 

 پطتیببنی آتص یافسارهب جنگ و انتخبة هواضع ییضنبسب

ىحٍّع و فؼاواٌی  ای ىاُّاره ُای دادهاؿحفاده از  ىسؼ گهّةا  افؽار ٌؼمیکی از دالیم اؿحفاده از 

ىضیعی ی  ىٍعلَ را  ُای ویژگیایً اظالؾات اؿث کَ ةا ؿؼؾحی ةاال زغیغجؼیً وضؿیث و 

. اگؼ ایً دُغ ىیپكحیتاٌی تجف در اظحیار کارةؼان كؼار  افؽارُای زٍگزِث اٌحعاب ىّاضؽ 

ؿایؼ  ىعحنؼ و جهفیق تن ةا ُای تىّزشؾيهیاجی كؼار گیؼد ةا  ُای یگاندر اظحیار  افؽار ٌؼم

زِث جؿییً ةِحؼیً ٌلاط ةؼای  جّان ىیىؼجتط ةا ؿیـحو اظالؾات زغؼافیائی  افؽارُای ٌؼم

ىکاٌی  ُای دادهاؿحفاده کؼد و در ایً راةعَ ةا فؼاُو کؼدن  گفحَ پیف افؽارُای زٍگاقغا  

 .قغن قٍاؿایی کي  ٌيّد جؼ دكیقو ىغ  ارجفاؾی ركّىی زىیً ىٍعلَ، ةَ  ُا ٌلكَىاٌٍغ 

اظالؾات  ؿاىاٌَدرمغ زاىؿَ ٌيٌَّ اؿحفاده از  76تن،  وجضهیم جسؽیَةا ٌحایر صامهَ و ةؼاةؼ 

ی  اةؽار در قؼوع  ؾٍّان ةَتن  ُای كاةهیثو اؿحفاده از  کارگیؼی ةَو  ىسؼ گهّةا زغؼافیائی 
                                                           

1
- KIM.E.N TANG,A new mwthod for group decision support based on ELECTRE III 

methodology, European Joouenal of Operational Research 148(1993) 
2- Raster 
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 جأییغپكحیتاٌی تجف را ىٍاؿب داٌـحَ و تن را  افؽارُای زٍگو اٌحعاب ىّاضؽ  قٍاؿایی

 . اٌغ کؼده
 ییضنبسب روش سنتی سبزی ینهبهبرای  اس آی یج ام سبهبنهاستفبده از  هذف دوم: تبیین چگونگی

 افسارهبی پطتیببنی آتص و انتخبة هواضع جنگ

ریاضی و تىاری  ُای پؼدازشیا ةا اؿحفاده از ٌلاط ٌيٌَّ و  گؽیٍی ىکاناٌحعاب ىّاضؽ و 

 وجضهیم جسؽیَىکان ىضّر در ؿعش ىٍعلَ ةا  ُای دادهو یا ةا پؼدازش جّأىان  گیؼد ىیاٌسام 

جضهیم  ازتٌساکَاؿحؿغادُای ىکاٌی و جّمیفی زِث اٌحعاب ىکان ىٍاؿب ةا کارةؼی ظاص. 

گٌّاگٌّی ُيؼاه  ُای ىضغودیثىعحهف از ی  ىّضّع در قؼایط ىعحهف و ةا  ُای گؽیٍَ

 ام افؽار ٌؼمفاده از ، اؿحگیؼد ىیدر قؼایط ؾغم اظيیٍان مّرت  گیؼی جنيیواؿث و ىؿيّالً 

ؾيهیاجی ةٍيایٍغ. ةا جّزَ ةَ  ُای یگانکي  قایاٌی در ایً زىیٍَ ةَ  جّاٌغ ىی اس تی زی

، اىکان جِیَ ةاقغ ىیكاةهیث ظؼاصی کان  و ةازی زٍگ را دارا  اس تی زی ام افؽار ٌؼم کَ ایً

 وجضهیم جسؽیََ و . ظتق ٌحایر صامهٌيایغ ىیؾيهیاجی و قٍاؿایی را ةؼای ىا فؼاُو  ُای ظؼح

 ییقٍاؿاةؼای  اس تی یزاظالؾات زغؼافیائی  ؿاىاٌَدرمغ زاىؿَ ٌيٌَّ اؿحفاده از  80تن،

  .اٌغ دادهپكحیتاٌی تجف را ىٍاؿب و ىّرد جأییغ كؼار  یافؽارُا زٍگو اٌحعاب ىّاضؽ 
 ییضنبسب روش سنتی سبزی ینهبهبرای  اس آی یج سبهبنهاستفبده از  تبیین چگونگیوم: سهذف 

 افسارهبی پطتیببنی آتص و انتخبة هواضع جنگ

در  ُو تنپكحیتاٌی تجف  افؽارُای زٍگةِحؼیً ىّضؽ ةؼای جیؼاٌغازی و اؿحلؼار  کَ ایًةؼای 

از ؿاىاٌَ اظالؾات زغؼافیایی اؿحفاده  جّان ىیصغاكم زىان ىيکً قٍاؿایی و اٌحعاب قّد، 

ةؼای  ُا ؿازىاناظالؾاجی افؼاد و  ُای داده، افؽار ٌؼم، افؽار ؿعثؿیـحيی از   GISٌيّد.

. ایً ؿیـحو كادر ةاقغ ىی، تٌانیؽ و جؿيیو اظالؾات ىٍاظق زىیٍی ؿازی ذظیؼه، توری زيؽ

ایً  رو ازایًزىیٍی را ٌكان دُغ.  ُای پغیغهىکاٌی و اظحنامی ىؼةّط ةَ  ُای دادهاؿث کَ 

 ظّر ةَ ىّردٌؼؼث و ىضم پغیغه کَ ىّكؿی ٌيایغ ىیایً اىکان را فؼاُو  جٍِا ٌَؿیـحو  

قغه و ٌكان داده قّد، ةهکَ ةا جؿییً اظالؾات ىٍعلی كادر اؿث کَ  ةؼداری ٌلكَظّدکار 

ظنّمیات جّمیفی و جؼؿیيی ىؼةّط ةَ پغیغه را دتث و جضهیم ٌيایغ. روش ؿٍحی 

اجی ةّده و ىعاظؼ ُا ُؽیٍَو ىـحهؽم مؼف  ةؼ زىان افؽارُا زٍگقٍاؿایی و اٌحعاب ىّاضؽ 

زِث صفغ کارکٍان و جسِیؽات را ةَ ُيؼاه ظّاُغ داقث و ُؼگٌَّ ٌلل در تن ةاؾخ از 

. ةؼ اؿاس ٌحایر صامهَ و قّد ىیجهلی  ٌاپػیؼ زتؼانةیً رفحً ىٍاةؽ ظّاُغ قغ کَ اىؼی 

                         یائیزغؼافاظالؾات  ؿاىاٌَدرمغ زاىؿَ ٌيٌَّ اؿحفاده از 78تن،  وجضهیم جسؽیَ

و ةؼای جکيیم اظالؾات ىٍاؿب داٌـحَ و  ىسؼاونیَ ةا گهّةا   ییقٍاؿاپؾ از  اس تی یز ام 

 . اٌغ کؼده جأییغتن را 
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