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چکیذه
جّزَ ةَ ىکان ىٍاؿب زِث اؿحلؼار یگانُای ٌؼاىی از ىّضّعُای اؿاؿی ظؼاصان ةهَىٍؼّر
کاُف جهفات ٌیؼوی اٌـاٌی و ظـارت جسِیؽات اؿثُ .غف از اٌسام ایً جضلیق ،جتییً کارةؼد
ؿیـحوُای اظالؾات زغؼافیایی در قٍاؿایی و اٌحعاب ىّاضؽ زٍگافؽارُای پكهحیتاٌی تجهف
ىیةاقغٌّ .ع جضلیق کارةؼدی و ةا روش جّمیفی و رویکؼد تىیعحَ اٌسامگؼفحهَ اؿهث .در ایهً
پژوُف زاىؿَ ىّردىعانؿَ ،زٍگافؽارُای پكحیتاٌی تجف ٌؽازا ىیةاقهٍغ و زاىؿهَ تىهاری از
اؿاجیغ دافّس ،فؼىاٌغُان جّپعاٌَ و ىحعننیً اظالؾات ىکاٌی ارجف ىیةاقٍغ کهَ ةها اؾيها
ضؼیتی جّؿط ىضلق جيام قيار گؼدیغه و در ىسيّع ٌ 41فؼ ُـحٍغ .اةؽار زيؽتوری اظالؾهات
اؿٍاد و ىغارک ىؿحتؼ ،ىناصتَ ةا ماصبٌؼؼان و پؼؿكٍاىَ ىضلق ؿاظحَ ىیةاقغ کَ پهؾ از
جأییغ روائی ةَ زاىؿَ تىاری ارؿا قغ و پایهائی پؼؿكهٍاىَُای زيؽتوریقهغه از ظؼیهق ةهاز
تزىایی ىّرد جأییغ كؼار گؼفث .در ایً جضلیهق ،پهؾ از اٌسهام ىنهاصتٌَ ،ؼهؼات مهاصبٌؼؼان
دؿحَةٍغی ،اظالؾات زيؽتوریقغه از ىٍاةؽ ىّردىعانؿَ و اؿٍاد و ىغارک در ىّرد ُغف فهّ
جلـیوةٍغی ،و جسؽیَوجضهیم ةَمّرت کیفی اٌسام ىیگیؼد .زِث جسؽیهَوجضهیم کيهی ،یه
پؼؿكٍاىَ ةا جؿغادی ؿؤا ةـحَ و ی ؿؤا ةازظؼاصی گؼدیغه اؿث .ؿؤاالت ةـحَ ةا اؿهحفاده
از ظیف نیکؼت و ىلیاس فامهَای ،اٌهغازهگیؼی و ىهّرد جسؽیهَوجضهیم كهؼار ىیگیهؼد .ؿهسؾ
ؿؤاالت پؼؿكٍاىَ زِث ادتات یا رد فؼضیات زيؽةٍغی و زغو فؼاواٌی جِیَ و ىضاؿتَ درزة
تزادی اٌسام و فؼضیَ تزىّن و جفـیؼ و جسؽیَوجضهیم اؿحٍتاظی اٌسام کَ جهفیق جضهیم جّمیفی
و اؿحٍتاظی ةَ جسؽیَوجضهیم کيی ىٍسؼ ىیگؼدد .ؿهسؾ ةها زيؽةٍهغی دادهُهای صامهم از
ىناصتَ و ىٍاةؽ و جضهیم کيی ،جسؽیَوجضهیم ٌِائی اٌسام ىیگیؼد .در اداىَ فؼضهیات جضلیهق
ىّردكتّ واكؽ قغ و زاىؿَ ٌيٌَّ اؿحفاده از ؿاىاٌَُای اظالؾات زغؼافیائی را ةؼای قٍاؿایی و
اٌحعاب ىّاضؽ زٍگافؽارُای پكحیتاٌی تجف ىٍاؿب داٌـحَاٌغ .در پایان ىضلهق پیكهٍِادُای
کارةؼدی را ةَ ؿازىانُای ذیرةط ارائَ جا از جّاٌيٍغیُای ایً ؿاىاٌَ ةَ ٌضّ ىعهّب اؿهحفاده
ٌيایٍغ.
واشههبی کلیذی:

پكحیتاٌی تجف ،ؿیـحو اظالؾات زغؼافیائی ،قٍاؿایی و اٌحعاب ىّاضؽ
 - 1کارقٍاؿی ارقغ ىغیؼیث دفاؾی javadra2015@gmail.com -
 - 2ؾضّ ُیئث ؾهيی داٌكگاه فؼىاٌغُی و ؿحاد تزا
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هقذهه
اىؼوزه اداره اىّر ؿازىانُا ةَ قیّهُای ةِیٍَ و کارتىغ ،ىـحهؽم زيؽتوری و پؼدازش
اٌتُّی از اظالؾات اؿث کَ ُؼکغام ةا تٍُگ ؿؼیؽ در صا رقغ ىیةاقٍغ .کيیث و کیفیث
اظالؾات در فؼتیٍغ جنيیوگیؼی ةَ ؾّاىم ىحؿغدی واةـحَ اؿث نیکً ویژگیُای ظّد
اظالؾات ُيچّن دكث ،مضث ،جازگی ،جکؼار ،ظالمَ ،زاىؽ ،کاىم ،ىٍاؿب و كاةماؾحياد
ةّدن تنُا از ىّارد صائؽ اُيیث اؿث(.صاجيی)88 : 1388 ،
ؿاىاٌَُای اظالؾاجی ىّزب افؽایف تگاُیُای ىغیؼان و کارقٍاؿان در ؿعّح ىعحهف
ؿازىان قغه و ةا ظؼح ىفاُیو زغیغ ةیٍف تنُا را در ىّرد ایًکَ كادر ةَ اٌسام
چَکارُایی و اجعاذ چَ جنيیوُایی ظّاٍُغ ةّد ،وؿؿث ىیةعكغ و تنُا را در اٌسام ُؼ
چَةِحؼ اىّر یاری ىیرؿاٌغ(.ؿسادی و ُيکاران)21 : 1390 ،
یکی از ایً ؿاىاٌَُا« ،ؿاىاٌَ اظالؾات زغؼافیایی» اؿث کَ اظالؾات مضیش و
ظالمَقغهای را در زىان ىٍاؿب ةَ جنيیوگیؼٌغگان ارائَ و اىکان اجعاذ جنيیو مضیش و
دكیق را فؼاُو ىیتورد(.فعؼی و ُيکاران)513 : 1388 ،
یکی از ىِوجؼیً ؾيهکؼدُای ؿاىاٌَ ُ GISيؼاه ةا جناویؼ ىاُّارهای ،قٍاظث ،جفـیؼ و
جضهیم ىٍعلَ ٌتؼد ىیةاقغ کَ ٌلف اؿاؿی در جؿییً چگٌّگی اؾؽام ٌیؼوُا و ترایف
گؼفحً تنُا دارد و ةا ایً فٍاوری ،فؼىاٌغه ٌؼاىی ىیجّاٌغ ىّكؿیثُای ؿّ انسیكی را
ةغون ایًکَ صضّر فیؽیکی در ىٍعلَ داقحَ ةاقغ ،جؿییً ،در کيحؼیً ىغت فؼاىیً ظّد را
مادر و افؼاد جضث اىؼ را ُغایث ٌيایغ .ایً ؿاىاٌَ ىیجّاٌغ در صغاكم زىان و ُؽیٍَ ،صغاکذؼ
اةؿاد اظالؾات زغؼافیایی ىّردٌیاز را جأىیً کٍغ.ایً اظالؾات ىیجّاٌغ در فؼتیٍغ قٍاؿایی،
اٌحعاب و اقغا ىّاضؽ ىّرداؿحفاده كؼار گیؼد .ةَ گٌَّ ای کَ در گؼوُِای جّپعاٌَ ایً اىؼ
ةَ وضّح دیغه ىی قّد یکی از ىِيحؼیً ىّارد کارةؼد ٌؼاىی ایً ؿاىاٌَ واصغُای جّپعاٌَ
ىی ةاقغ.
ىاُیث اظالؾات زغؼافیایی دوگاٌَ اؿث .اظالؾات زغؼافیایی در صّزه اظالؾات ٌؼم
دؿحَةٍغی ىیقّد اىا کارةؼد تن ؾالوه ةؼ صّزه ٌؼم در صّزه جِغیغات ؿعث و ٌؼاىی كاةم
ةَکارگیؼی اؿث .ةٍاةؼایً فؼىاٌغُان ٌؼاىی ةا گـحؼش فٍاوریُای رایاٌَای و ىاُّارهای
ؿؿی ىیکٍٍغ ٌِایث ةِؼهةؼداری را در فؿانیثُای قٍاؿایی و ازؼای ؾيهیات ٌؼاىی ةکار
گیؼٌغ .كاةهیث ؿیـحو اظالؾات زغؼافیایی ،ؿٍسفازدور ،ؿاىاٌَ جؿییً ىّكؿیث زِاٌی و
جؼکیب تنُا در كانب ؿیـحو اظالؾات زغؼافیایی ٌؼاىی ةا در دؿث كؼار دادن اظالؾات
دكیق و مضیش ،ؿؼؾث جنيیوگیؼی تٌی را درمضٍَ ؾيهیات ةَ ازؼا گػاقحَ و ةا اٌحلا

ىعانؿَ ٌلف ؿاىاٌَُای اظالؾات زغؼافیائی در قٍاؿایی ىّاضؽ زٍگافؽارُای پكحیتاٌی تجف
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ؿؼیؽ دؿحّرات ،کٍحؼ و ُغایث ارجتاظات ،ىکانیاةی ىضم ازؼای ؾيهیات و جسؽیَوجضهیم
ؾّارض زىیً ىٍعلَ ،ىغیؼیث زٍگ و ةؼظّرد ةا ٌیؼوُای ىِازو را ىحضّ ىیؿازد.
(ةِؼامتةادی)248 : 1388 ،
ایً جضلیق در ٌؼؼ دارد اظالؾات زاىؿی از ؿیـحوُای اظالؾات زغؼافیائی زِث قٍاؿهایی
ةِحؼیً ىکان ةَىٍؼّر اؿحلؼار زٍگافؽارُهای پكهحیتاٌی تجهف کهَ از ٌیازُهای اؿاؿهی در
ظؼاصی ؾيهیات ىیةاقغ ،صامم ٌيّده و اىیغ اؿث کهَ ةحّاٌهغ جهأدیؼ ؿهاىاٌَ ىهػکّر را در
قٍاؿایی ةِحؼیً ىکان اؿحلؼار زٍگافؽارُای پكحیتاٌی تجف ةازگّ ٌيایغ.
تطریح و بیبن هسئله

جضهیم ىٍعلَ ؾيهیات ،فؼتیٍغ ىٍؼو و ىـحيؼ جسؽیَوجضهیم ىضیط زغؼافیایی ،تبوُّا و
جِغیغات ىّزّد دقيً در ی ىٍعلَ ىیةاقغ .ایً جضهیم ةؼ پایَ اظالؾات زىیً ،زّ و
وضؿیث گـحؼش ٌیؼوُای ظّدی و دقيً ةَمّرت پّیا اٌسام و در جياىی ىؼاصم ؾيهیات
ىّرداؿحفاده كؼار ىیگیؼد( .فعؼی و ُيکاران)83 : 1388 ،
در زٍگُای تیٍغهٌ ،تؼدُای ىٍعلَای و فؼاىٍعلَای ،واکٍف ؿؼیؽ و كاةهیث اٌؿعاف
ظّاُغ ةّد .نػا ىـئّنیث ؿٍگیٍی ةؼ دوش فؼىاٌغُان زِث کـب اظالؾات و ةَروزرؿاٌی
تن از وضؿیث ىّزّد و ؾيهکؼد دقيً جضيیم ظّاُغ قغ .ةَکارگیؼی ؿاىاٌَ اظالؾات
زغؼافیایی و جِیَ ٌلكَُای ركّىی ٌلف اؿاؿی ایً ؿاىاٌَ در قتیَؿازی ىیغان ٌتؼد،
جّزیَ ٌيّدن ىأىّریثُا ،ظؼاصی ارجتاظات ،ىغیؼیث تىاد و پكحیتاٌی ،فؼىاٌغُی و کٍحؼ و
ال ٌيّد پیغا ىیکٍغ( .صاجيی1388 ،
جضهیمُای تىاری در ىغتزىان کّجاه و ةا دكث ةاال کاى ً
)86 :
فؼىاٌغُان ازٌؼؼ ؿؼؾث ،دكث و در ٌؼؼ گؼفحً جياىی ىؤنفَُای ىّردٌؼؼ کارقٍاؿان در
قٍاؿایی ،اٌحعاب و اقغا ةِحؼیً ىّاضؽ و اؿحيؼار تن ازٌؼؼ زىان ةا ظعاُای اٌـاٌی
ىّازَ ىی ةاقٍغ کَ ةؿضاً ةاؾخ ایساد جهفات ٌیؼوی اٌـاٌی و ظـارت جسِیؽات و افؽایف
ُؽیٍَُا ىیگؼدد .ؾالوه ةؼ تن ،صضّر فیؽیکی ٌیؼوُا در ىٍعلَ ،قٍاؿاییُای ىیغاٌی
وؿیؿی را ىیظهتغ .جکٍی ؿٍسفازدور و ؿیـحو اظالؾات زغؼافیایی ةَىذاةَ اةؽاری
جّاٌيٍغ ىا را در جضهیم ىـائم ىعحهف ٌؼاىی و قٍاؿایی ىٍاظق ؾيهیاجی و جؿییً
ىٍاؿبجؼیً ىکانُای اؿحلؼار ةغون صضّر فیؽیکی وؿیؽ در ىٍاظق و ةؼٌاىَریؽی دكیق
زِث یگانُا یاری ىیرؿاٌغ جا ةحّاٌغ ضؿف ؿاىاٌَُای ؿٍحی را پّقف داده و ؾٍامؼ ةغیؽ
ایً ؿاىاٌَ را ةَ ظغىث گیؼد( .دؿحّر رزىی ،6-20-2جکٍی ُای جّپعاٌَ مضؼائی:1388 ،
)35
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در ایً جضلیق اؿحفاده از ؿیـحو اظالؾات زغؼافیایی ىا را در زِث قٍاؿایی و اٌحعاب
ىّاضؽ زٍگافؽارُای پكحیتاٌی تجف یاری ىیرؿاٌغ جا ةحّاٌغ ةا پّقف دادن ضؿف روش
ؿٍحی از جّاٌيٍغیُای ایً ؿاىاٌَ ةَ ىٍؼّر پاؿعگّیی ةَ ؿّاالت زیؼ اؿحفاده گؼدد.
 قٍاؿایی و اٌحعاب ىّاضؽ زٍگافؽارُای پكحیتاٌی تجف ةا ةَکارگیؼی ؿاىاٌَُای زغیهغاظالؾات زغؼافیائی چگٌَّ ةایغ ةاقغ؟
 اؿحفاده از ؿاىاٌَ گهّةا ىسؼ ةؼای ةِیٍَؿازی روش ؿٍحی قٍاؿایی و اٌحعاب ىّاضؽزٍگافؽارُای پكحیتاٌی تجف چگٌَّ ةایغ ةاقغ؟
 اؿحفاده از ؿاىاٌَام زی تی اس ةؼای ةِیٍَؿازی روش ؿٍحی قٍاؿایی و اٌحعاب ىّاضؽزٍگافؽارُای پكحیتاٌی تجف چگٌَّ ةایغ ةاقغ؟
 اؿحفاده از ؿاىاٌَ زی تی اس ةؼای ةِیٍَؿازی روش ؿٍحی قٍاؿایی و اٌحعاب ىّاضؽزٍگافؽارُای پكحیتاٌی تجف چگٌَّ ةایغ ةاقغ؟
در ىتاصخ ٌؼاىی اىؼوزه جسؽیَوجضهیم و ةؼرؿی ةِیٍَ ىٍعلَ ٌتؼد و ؾيهیات از دغغغَُای
امهی فؼىاٌغُان ٌؼاىی اؿث و قٍاظث زىیً و تقٍایی ةا ویژگیُای ىعحهف تن ؾاىم
ىِيی در دؿحیاةی ةَ ةؼجؼی ٌؼاىی ىضـّب ىیقّد.
ٌیؼوُای ٌؼاىی ةؼای دؿحیاةی ةَ كاةهیثُای ةاال ٌیاز ةَ ؿیـحيی زِث اظػٌ ،گِغاری،
ةازیاةی ،ةٍَُگامؿازی ،پهؼدازش ،جسؽیَوجضهیم ،ىغ ؿازی و ٌيایف دادهُای ىکاٌی دارد.
ؿیـحو اظالؾات زغؼافیایی ةا جّاٌيٍغیُای ىعحهف پؼدازقی در كانب ٌؼمافؽارُای ىحؿغد،
ایً اىکان را فؼاُو ٌيّده و ظؼاصان را در ىؼاصم ىعحهف ظؼحریؽی و ازؼای ؾيهیات یاری
ىیرؿاٌغ .اُيیث ایً جضلیق ىكعل ظّاُغ ٌيّد کَ اىکان ةَکارگیؼی ایً ؿاىاٌَُا جا چَ
صغی وزّد داقحَ و روش ةَکارگیؼی تن را ىكعل کؼده و در ةضخ ضؼورت جضلیق
درمّرجیکَ ایً جضلیق اٌسام ٌكّد ،ىكعل ٌكغن کارتىغی ؿاىاٌَُای اظالؾات
زغؼافیائی را در پی ظّاُغ داقث و ضؼورت ایً جضلیق زىاٌی ىضاؾف ىیقّد کَ در ةضخ
زىان ىیجّان ةا ةَکارگیؼی ؿاىاٌَُای ىػکّر مؼفَزّیی كاةمىالصؼَای در زىان قٍاؿایی
و اٌحعاب ىّاضؽ صامم ٌيّد کَ انتحَ در زٍگُای تیٍغه ؾاىهی صیاجی ظّاُغ ةّد.
ایً جضلیق ةا جّزَ ةَ ىاُیث از ٌّع کارةؼدی و ازٌؼؼ روش جضهیم کیفی ةا رویکهؼد جضهیهم
کیفی و کيی دادهُا (تىیعحهَ) ىیةاقهغ .روش زيهؽتوری اظالؾهات از ٌهّع کحاةعاٌهَای و
ىیغاٌی ةّده و ىضلق ةَىٍؼّر جتیهیً ادةیهات جضلیهق و ىتهاٌی ٌؼهؼی از کحهب و اؿهٍاد و
ىغارک ،اكغام ةَ زيؽتوری اظالؾات و دادهُا ٌيّده و ُيچٍهیً ةها ىؼازؿهَ و ىنهاصتَ ةها
مههاصبٌؼؼان و زاىؿههَ ٌيٌّههَ زِههث تزىههّن فؼضههیات و اؿههحٍتاط از واكؿیههات زاىؿههَ
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ىّردىعانؿَ ،از روش ىیغاٌی اؿحفاده ٌيّد .در ایً جضلیق ،پهؾ از اٌسهام ىنهاصتٌَ ،ؼهؼات
ارائَقغه جّؿط ماصبٌؼؼان دؿحَةٍغی و اظالؾات زيؽتوریقغه از ىٍهاةؽ ىّردىعانؿهَ و
اؿٍاد و ىغارک در ىّرد ُهغف فهّ جلـهیوةٍغی و جسؽیهَوجضهیم ةَمهّرت کیفهی اٌسهام
ىیگیؼد.
زِث جسؽیَوجضهیم کيی ،اةحغا ةا جّزَ ةَ ىحغیؼ ظؼحقغه و انگّی ىفِّىی جضلیق ،ىحغیهؼ
جؿؼیف ؾيهیاجی قغه اؿث .ةغیً جؼجیب ىؤنفَُای ىحغیؼ کَ پایَُای ؿهؤاالت پؼؿكهٍاىَ را
جكکیم ىیدٍُغ ،ةَدؿثتىغه و اكهغام ةهَ جِیهَ پؼؿكهٍاىَ ىیگهؼدد .ةها جّزهَ ةهَ روٌهغ
اقارهقغه ی پؼؿكٍاىَ ةا جؿغادی ؿهؤا ةـهحَ و یه ؿهؤا ةهازظؼاصی گؼدیهغه اؿهث.
ؿؤاالت ةـحَ ةا اؿحفاده از ظیف نیکؼت و ىلیاس فامهَای اٌغازهگیؼی و ةؼای ُؼ ؿؤا ی
زغو فؼاواٌی و ی ٌيهّدار ُیـهحّگؼام رؿهو و یه جفـهیؼ اٌسهام داده و جسؽیهَوجضهیم
جّمیفی اظالؾات اٌسام ىیگیؼد .ؿسؾ ؿهؤاالت پؼؿكهٍاىَ زِهث ادتهات یها رد فؼضهیات
زيؽةٍغی و زغو فؼاواٌی جِیَ و ىضاؿتَ درزة تزادی را اٌسام و فؼضهیَ را تزىهّن و ةؿهغ
جفـیؼ ىیکٍیو و امعالصاً جسؽیَوجضهیم اؿهحٍتاظی مهّرت ىیپهػیؼد کهَ جهفیهق جضهیهم
جّمیفی و اؿحٍتاظی ةَ جسؽیَوجضهیم کيی ىٍسؼ ىیگؼدد .در اٌحِا ةا زيؽةٍهغی دادهُهای
صامم از ىناصتَ و ىٍاةؽ و جضهیهم کيهی ،جسؽیهَوجضهیم ٌِهائی اٌسهام ىیگیهؼد .در ایهً
جضلیق زاىؿَ ىّردىعانؿَ ،زٍگافؽارُای پكهحیتاٌی تجهف ىهیةاقهٍغ و زاىؿهَ تىهاری را
ظتؼگاٌی جكکیم ىیدٍُغ کَ در ظنهّص روش ةهَکارگیؼی ؿهاىاٌَُای زغیهغ اظالؾهات
زغؼافیائی تقٍایی داقحَ و ماصبٌؼؼ ىیةاقٍغ نػا در ایً راةعَ اكهغام ةهَ قٍاؿهایی افهؼاد
ظتؼه گؼدیغه کَ از اؿاجیغ داٌكگاه فؼىاٌغُی و ؿحاد و از فؼىاٌغُان و ىـهئّنیً جّپعاٌهَ و
ىحعننیً اظالؾات ىکاٌی ارجف زيِّری اؿالىی ایؼان و دارای ىكاغم رجتهَ  18ةهَ ةهاال
ىیةاقٍغ کَ ةا اؾيا ضؼیتی جّؿط ىضلق جيام قيار گؼدیغٌغ کَ ایهً جؿهغاد درىسيهّع و
در راةعَ ةا کهیَ قاظلُای جضلیق ٌ 41فؼ ةّدٌغ .ةا جّزَ ةَ ایًکَ ةَ کهیَ قؼایط زاىؿهَ
ىّردىعانؿَ دؿحؼؿی وزّد دارد ،نػا زاىؿَ ٌيٌَّ ةهؼ زاىؿهَ ىّردىعانؿهَ ىٍعتهق ةهّده و
ٌيٌَّگیؼی اٌسامٌكغه اؿث.
ادبیبت تحقیق و چبرچوة نظری
تبریخچه

ٌیاز ةَ قٍاظث زىیً ُيّاره ىِارجی ظاص ةؼای فؼىاٌغُان ٌؼاىی ىضـّب ىیگؼدد .فِو
ایً ىـئهَ ةَ کي ٌلكَُای کاغػی در ؿعش راُتؼدی از كغىحی  1000ؿانَ و در ؿعش
جاکحیکی از كغىحی ؿَُؽارؿانَ ةؼظّردار اؿث .ةَظّرکهی کار ی ؿاىاٌَ اظالؾاجی ایً

111

فنهٍاىَ ؾهّم و فٍّن ٌؼاىی ،ؿا یازدُو قياره 34 ،زىـحان1394 ،

اؿث کَ جّاٌایی جنيیوگیؼی را افؽایف دُغ .ةؼای ةِؼهگیؼی از ی ؿاىاٌَ اظالؾاجی الزم
اؿث دادهُای ىعحهف زيؽتوری ،ذظیؼه و جسؽیَوجضهیم قٌّغ ؿاىاٌَ اظالؾات زغؼافیایی
درةؼگیؼٌغه روٌغ کاری ی ؿاىاٌَ اظالؾاجی ُيؼاه ةا دادهُای زغؼافیایی (ىکانىتٍا)
اؿث(.کارزیٍؽ)55 :1996 ،
ٌؼاىیان را ىیجّان ىتحکؼ ؿاىاٌَ اظالؾات زغؼافیایی ةَصـاب تورد ،ؾهیرغو جّؿؿَ
فٍاوریُای ٌّیً در ؾؼمَُای ىعحهف در ىٍاظق ؾيهیاجی ٍُّز ُو ٌلكَ و کان ُای
ىحؿغد کارةؼد دارٌغٌ ،لكَ جّپّگؼافی ةَؾٍّان اظالؾات زىیٍَای و جؿغاد زیادی از
ةؼگَُای قفاف کَ ىلّنَُای ىعحهف اظالؾاجی ةؼ روی تنُا ةَمّرت ٌيادیً رؿو قغه
اؿث ةَؾٍّان الیَُای ىّردٌیاز ةَ کار گؼفحَ ىیقٌّغ .کارةؼان ةا اضافَ کؼدن ُؼ ةؼگ
قفاف اىکان جؼؿیو الیَ زغیغی ةؼ روی ٌلكَ زىیٍَ را فؼاُو ىیکٍٍغ ،در ةؼظی ىّارد کَ
ؿٍاریّ ی ؾيهیات ىّرد ةازةیٍی كؼار ىیگیؼد ،جؿغاد ایً الیَُا ةَ ةیف از ةیـث الیَ
ىیرؿغ(.ترٌّف)64 : 1375 ،
جاریط اؿحفاده از کاىسیّجؼ ةؼای جِیَ ٌلكَ و جضهیم ىکان ٌكان ىیدُغ کَ جّؿؿَ و
زيؽتوری ىاقیٍی دادهُا و ارائَ تنُا در چٍغ رقحَ ىؼةّط ،ةَىّازات ُو ةّده اؿث ایً
رقحَُا قاىم دتثاؿٍاد ،جِیَ ٌلكَُای جّپّگؼافی ،کارجّگؼافی ىّضّؾی ،ىٍِغؿی ؾيؼان،
زغؼافیا ،ىعانؿات ریاضی ،ىعانؿَ جغییؼات ىکان ،ظاکقٍاؿیٌ ،لكَةؼداری ،فحّگؼاىحؼی،
ةؼٌاىَریؽی قِؼی و روؿحایی ،قتکَُای ةِؼهوری ،ؿٍسفازدور و پؼدازش جنّیؼ اؿث
ؿاىاٌَُای اظالؾات زغؼافیایی در اوایم دَُ  1960ةؼای اونیً ةار در کاٌادا ىعؼح قغ و از
تن جاریط ةَ ةؿغ روزةَروز ةؼ ظؼفغاران تن افؽوده قغ و در دَُ  1980زٍتَ زِاٌی پیغا
کؼد( .پیای ةارو)78 :1376 ،
تحلیل توصیفی
سبهبنههبی اطالعبت جغرافیبیی()GIS

1

 GISؿیـحيی از ؿعثافؽارٌ ،ؼمافؽار ،داده اظالؾاجی ،افؼاد و ؿازىانُا ةؼای زيؽتوری،
ذظیؼه ،تٌانیؽ و جؿيیو اظالؾات ىٍاظق زىیٍی ىیةاقغ .ایً ؿیـحو كادر اؿث کَ دادهُای
ىکاٌی و دادهُای اظحنامی ىؼةّط ةَ پغیغهُای زىیٍی را ٌكان دُغ .ازایًرو ایً ؿیـحو،
ٌَجٍِا ایً اىکان را فؼاُو ىیؿازد کَ ىّكؿیث و ىضم پغیغه ىّردٌؼؼ ةَظّر ظّدکار
ٌلكَةؼداری قغه و ٌكان داده قّد ،ةهکَ ةا جؿییً ی زىیٍَ اظالؾاجی ىٍعلی ،كادر ظّاُغ
Geographic Information Systems

1
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ةّد کَ ظنّمیات جّمیفی و جؼؿیيی ىؼةّط ةَ پغیغه را دتث و جضهیم ٌيایغ ( رؿّنی،
)86 :1384
ةَظّرکهی دادهُای ىکاٌی و جّمیفات تنُا دارای اُيیث ةاالیی ٌههؽد فؼىاٌغُان ٌؼاىی در
ىیادیً زٍگ زِهث جنيیوگیؼی در ةؼٌاىَریؽی و پیكؼویُای زىیٍی اؿث و
ةَؾتارتدیگؼ یکی از ارکان ىِو جنيیوگیؼی و ةؼٌاىَریؽی ،اظالؾات ىکاٌی و جّمیفی
دكیق و ةَ ٍُگام ىیةاقغ .ةا جّزَ ةَ صسو زیاد اظالؾات ىکاٌی و جّمیفی کَ در ایً زىیٍَ
ةایغ زيؽتوری ،ذظیؼه ،ةازیاةی و جسؽیَوجضهیم قّد چارهای ةَزؽ اؿحفاده از جکٍّنّژی
ٌّیً و ؿیـحوُای اظالؾات ىکاٌی ٌیـث(.ؾهیىضيغی)72 : 1388 ،
کارةؼ رویدادهُای ىکاٌی ىؿيّالً قاىم فؼتیٍغُای کـب دادهُا ،ذظیؼه ،جسؽیَوجضهیم و
ارائَ ىیةاقغ کَ جّؿط  GISاٌسام ىیقّد  .ةؼكؼاری پیٌّغ ىیان ؿاىاٌة اظالؾات ىکاٌی و
روشُای جنيیوگیؼی ،ىؼُّن اةغاع و جکاىم ىغ جهفیلی دادهُای ىکاٌی اؿث(.ةعحیاری،
)34 : 1391
ُيان ظّر کَ در ىیغانُای زٍگ ،جؿغاد ٌیؼوُای رزىٍغه ،جاٌ ُهاُّ ،اپیياُهای زٍگٍهغه،
ٌفؼةؼُا ،ةانگؼدُا ،جّپعاٌَُا و دیگؼ جسِیؽات ٌؼاىی اُيیث دارد ،اظالؾات ٌیؽ ٌلهف ةـهیار
ؾيغهای دارد و فؼىاٌغه ای ىّفقجؼ اؿث کهَ ىٍعلهَ ؾيهیهاجی را ازٌؼهؼ ىکهاٌی قهٍاظحَ و
ىكعنات جيام ؾهّارض ظتیؿی و ىنٍّؾی ىّزّد و ٌضّه ترایف ٌیؼوُای ظّدی و دقهيً
در ىٍعلَ را ةَظّةی ةغاٌغ و در ضيً نضؼَةَنضؼَ از ىّكؿیهث زغیهغ ٌیؼوُهای ظهّدی و
دقيً ىعهؽ گؼدد و ةحّاٌغ اؿهحؼاجژی دقهيً را قٍاؿهایی کٍهغ .اىهؼوزه ٌیؼوُهای ٌؼهاىی
ؿؼجاؿؼ دٌیهها از ؿیـحوُای اظالؾات ىکاٌی زِث اٌسام تٌانیؽُا و جنيیوگیؼیُا اؿهحفاده
ىیکٍٍغ .ایهً ؿیـهحوُا كاةهیهث دریافهث ،جغییهؼ فؼىهث ،ذظیهؼه ،ةازیهاةی ،ةهَروز کهؼدن،
دؿثکاری ،جسؽیَوجضهیم و ٌيایف اظالؾات ىکاٌی و جّمیفی ركّىی زىیً را دارا ىیةاقٍغ
نػا  GISی ٌلف ىضّری در ؾيهیاتُای ٌؼاىی ایفا ىیکٍغ .اؿهحفاده از کارةؼدُهای GIS
جّؿط ٌیؼوُای ٌؼاىی راه و روش ؾيهکؼد ایً ٌیؼوُا را ىحضّ ٌيّده اؿهث(.پیؼوی1388 ،
)193:
یکی از جّاٌاییُای ؿیـحوُای اظالؾهات ىکهاٌی کيه ةهَ جنهيیوگیؼی در ىکهانگؽیٍی
ىیةاقغ .ىکانگؽیٍی زىیٍَُای ةـیار زیادی در اىّر ٌؼاىی دارد کَ ُيیكَ اىهؼی ىِهو در
جنيیوگیؼی فؼىاٌغُان ىضـّب ىیقّد ،چَةـا اٌحعاب ی ىکان ىٍاؿب ةؼای ی واصهغ
ٌؼهاىی ؿؼٌّقهث یه ؾيهیههات را جغییهؼ داده و اقهحتاه در اٌحعههاب ىضهم ىّزهب جهفههات
زتؼانٌاپػیؼی قّد(.فعؼی و ُيکاران)99: 1388 ،
دورههبی تحول :GIS
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پٍر دوره جضّ  GISةَ قؼح زیؼ ىیةاقغ:
ىؼصهَ او از ؿا  1960ىیالدی قؼوع و ةا اؿحفاده از رایاٌَ و گؼافی رایاٌَای دگؼگٌّی
ؾؼیيی در ارائَ کارُا ؿتب گؼدیغ و ةا زيؽتوری دادهُا و کغگػاری تنُا ،جناویؼ و
ٌلكَُایی جّنیغ ٌيّدٌغ کَ كاةهیث جضهیهی تن دوره ةَمّرت ؿاده و اةحغاییٌّ ،ؾ ًا ىضغود ةَ
ظتلَةٍغی چكواٌغاز ،جؼکیب و زایگػاری الیَُای اظالؾات داقحَ کَ ةا روش جؼؿیو
دؿحی ٌیؽ اىکانپػیؼ ةّدٌغ ةَ ُيیً دنیم ةیجفاوجی و ؾغم اؿحلتا کارةؼان را در پی
داقث.
ىؼصهَ دوم از ؿا  1970ىیالدی تغاز قغ کَ اؿاؿاً جأکیغی ةؼ جضهیمُای  GISپیكؼفحَ و
كغرت تن دوره ةّد اززيهَ ادغام جکٍی ُای تىاری و ٌلكَای ،ىؿؼفی روشُای جضهیهی
فضایی پیكؼفحَجؼ و ىؿؼفی ٌيایفُای گؼافیکی ىحٍّعجؼ از ٌلكَُا کَ ىّزب ؾالكَ و
ىلتّنیث ایً ؿاىاٌَ گؼدیغ.
ىؼصهَ ؿّم ؿا  1970ىیالدی قاُغ فؿمواٌفؿا ىِيی ةا دیگؼ جعنلُا و رقحَُای
ؾيهی ةّده و ٌیاز ةَ جضهیمُای كاةم پیفةیٍی زِث ىغ ُای ةِحؼ ،ىّرد جأکیغ كؼار گؼفث
و اُيیث جأدیؼ اظالؾات زغؼافیایی در جنيیيات ،جّزَ زاىؿَ ةَ ؿاىاٌَُای اظالؾات
زغؼافیایی را در پی داقث.
ىؼصهَ چِارم از اواظؼ دَُ ُفحاد جا اواؿط دَُ  80ىیالدی اداىَ یافث و ةا ىؿؼفی
رایاٌَُای کّچ و ةَىؼاجب ارزانجؼ ،ةؼٌاىَُای ؿاده ةا جّاٌایی ٌيایف تؿان اظالؾات
زغؼافیایی و جکذیؼ جّاٌاییُای جضهیهی و گؼافیکی و اؿحفاده از ؿاىاٌَُای قتکَای ىحيؼکؽ
و غیؼىحيؼکؽ پػیؼش و ىلتّنیث ؾيّىی پیغا ٌيّد.
در ىؼصهَ پٍسو ةـیاری از فؿانیثُای زاری ىؼةّط ةَ  GISاٌسامیافحَ اؿهث .در ایهً دوره
 GISةَمّرت داٌف پّیا و ةا رقغ ؿؼیؽ ػاُؼقغه و در ذظیؼه و پؼدازش و جضهیم و ٌيایف
دادهُای فضایی و غیهؼ فضهایی (ٌلكهَ و دادهُهای تىهاری) پیكهؼفث فّ انؿهادهای داقهحَ
اؿث(.قيـائی زكؼكٍغی)34: 1391 ،
هذلهبی داده در GIS

دادهُای ىکاٌی و جّمیفی در  GISةَ قکم ةؼدار ،رسجؼ و زغاونی کَ صاوی ظنّمیات
ؾّارضاٌغ ،ذظیؼه و ةَ کار گؼفحَ ىیقٌّغ .در ىغ دادهةؼداری جيام ؾّارض ؿعش زىیً ةَ
یکی از ؿَ قکم ٌلعَ ،ظط و ؿعشٌ 1يایف داده ىیقٌّغ .در ایً ىغ  ،ىّكؿیث ی

1 Polygon
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پغیغه ٌلعَای ىذم چاه تب از ظؼیق ی زوج ىؼجب کَ ٌكاندٍُغه ظّ  ،ؾؼض و در ىّرد
ؾّارض ؿَةؿغی ،ارجفاع اؿث ،جؿییً ىیقّد .ىکان ؾّارض ظعی ىاٌٍغ زاده ،ةَوؿیهَ
ی رقحَ از ٌلاط و ىّكؿیث پغیغهُای ؿعضی از كتیم زٍگم جّؿط ی صهلَ ةـحَ از
ىعحنات ٌلاط ٌكان داده ىیقّد .در ىغ داده رؿحؼی ی ؾارضَ زغؼافیایی ةَمّرت
ؿهّ ُای ىؼةؽ ىٍفؼد (پیکـمٌ )1يایف داده ىیقٌّغ .پیکـمُا کّچ جؼیً زؽء در
ؿاظحار رؿحؼی ُـحٍغ و ىّكؿیث ُؼ پیکـم جّؿط قياره ؿعؼ و ؿحّن تن جؿییً
ىیقّد .ةَ ُؼ ی از پیکـمُا ؿَ ةؿغ اظحناص داده ىیقّد کَ  xو  yدو ةؿغ تن
ىیةاقٍغ .ةؿغ ؿّم نؽوىاً ٌ zیـث ،ةهکَ ىیجّاٌغ ظنّمیاجی اززيهَ رٌگ ،غهؼث ،درزَ
روقٍایی و غیؼه ةاقغ .رسجؼُا ةا جّزَ ةَ ةؿغ ؿّم تنُا ةَ اٌّاع ىعحهفی جلـیو
ىیقٌّغ(.ؿٍسؼی)29 :1390 ،
دیذگبههبی هرتبط بب سبهبنههبی اطالعبت جغرافیبیی

 GISةَ ؾٍّان ؾهو

 GISجلؼیتاً ىـأنَای زغیغ ةّده و اةِحی ؾهيی ةؼای ظّد صفغ کؼده اؿث .مٍایؽ دفاؾی
در صا صاضؼ از  GISاٌحؼار دارٌغ جا ةَمّرت اةؽاری قفاف ةؼای کارةؼاٌی کَ از تن ةؼای
اٌسام ىأىّریثُای ظّد اؿحفاده ىیکٍٍغ ،درتیغ .ایً ىـأنَ ةَمّرت چانكی ةؼای ةؼظی از
فؼوقٍغگان ىعؼح ةّده اؿث .ظّقتعحاٌَ ایً درظّاؿث زىاٌی ةَ وزّد تىغ کَ
پیكؼفثُای مّرت گؼفحَ در زىیٍَی كغرت پؼدازش و ؿلّطُای پیدرپی در كیيث
فٍاوری اظالؾات 2ةاؾخ قغه کَ کارةؼی  GISةَ رایاٌَُای روىیؽی و جهفًُای ُيؼاه ةؼؿغ.
ایً تگاُی کَ  GISىیجّاٌغ در گـحؼه وؿیؿی از کارةؼدُا در زاىؿَ ٌلف داقحَ ةاقغ ،در
صا افؽایف اؿث .ایً دیغگاه ىٍسؼ ةَ ایً ىـأنَ ظّاُغ قغ کَ رویکؼد اةؽار ىضّر ،اةِث
ؾهيی تن را کٍار ةؽٌغ .اؿحفاده فؽایٍغه از  GISدر زاىؿَ ُيچٍیً ىٍافؽ زیادی دارد.
ةـیاری از ٌیازىٍغیُایی کَ گيان ىیرفث جٍِا در اىّر ٌؼاىی کارةؼد دارٌغ از كتیم كاةهیث
دیغ ظؼفیً ،جضهیم زاةسایی در ؿعش ىٍعلَ و جضهیم جناویؼ ةا وضّحةاال ،در صا صاضؼ از
ىّكؿیحی یکـان در مٍایؽ و اىّر غیؼٌؼاىی ةؼظّردار ىیةاقٍغ .ایً جؼکیب کارةؼی ٌؼاىی
و غیؼٌؼاىی جنّیؼی فّ انؿاده ؾانی از رویکؼد جساری در ىّرد جّؿؿَ اؿث.

1- Pixel
2
- IT
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 GISبهعنوان سبهبنه

ُيانگٌَّ کَ  GISاةؽاری ظّب ازٌؼؼ کارةؼ ىضـّب ىیقّدُ ،يیً اةؽار ىيکً اؿث ةؼای
جّؿؿَدٍُغه یا جأىیًکٍٍغه ىانی تن قفاف ٌتاقغ .كعؿاً ةؼای ٌیم ةَ اُغاف ةهٍغىغتٌ ،یاز
ةَ ةؼٌاىَریؽی و ىٍاةؿی ةیكحؼ در کّجاهىغت ىیةاقغ .ؿاىاٌَ  GISکَ ةَظّر ىٍاؿب
ٌنبقغه ،ازٌؼؼ کارةؼ ؿاىاٌَای ةغون ُیاُّ و زٍسا اؿث ونی در پكثمضٍَ ،گـحؼه
وؿیؿی از جؿاىالت ةیً ازؽای ؿاىاٌَ در صا روی دادن اؿث .ی  GISظّاه ةعف ةؽرگی
از ی ؿاىاٌَ ةاقغ و ظّاه ٌتاقغ ،در ٌّع ظّد ،ی ؿاىاٌَ ىضـّب ىیقّد .نػا ةؼای
کارةؼی ىّفلیثتىیؽ تن ،ىیةایـحی جياىی ازؽای ؿاىاٌَ در ىؼاصم جّؿؿٌَ ،نب و اؿحفاده
در ٌؼؼ گؼفحَ قٌّغ .پٍر ؾاىهی کَ ىیةایـحی در ٌؼؼ گؼفحَ قٌّغ ؾتارتاٌغ از  :ؿعثافؽار،
ٌؼمافؽار ،دادهُا ،ىٍاةؽ اٌـاٌی و ىـائم ؿازىاٌی.
 GISبهعنوان زیرسبخت

درصانیکَ  GISدر ىؼاصم ظؼاصی ،جّؿؿَ و ازؼا ةَؾٍّان ی ؿاىاٌَ در ٌؼؼ گؼفحَ
ىیقّد ،نػا ىیةایـحی جا صغ ىيکً ةؼای ُؼ صیعَ کارةؼی ،ىكحؼک ةاقغ .ایًکَ GIS
ةَؾٍّان ةعكی از ی زیؼؿاظث ىعؼح ىیقّد ةغیً ىؿٍی ٌیـث کَ تن را ةایغ ةعكی
جؼکیتی از زیؼؿاظث در ٌؼؼ گؼفث .كعؿ ًا چٍیً جنّری ،جّؿؿَ را از ؿّی افؼاد
غیؼىحعنل ةا ظعؼ ىّازَ ظّاُغ ؿاظث GIS .ةعكی جعننی اؿث کَ ىیةایـحی جّؿط
افؼاد صؼفَای و فٍی جّؿؿَ یاةغ کَ ىـائم ىؼةّط ةَ یکسارچَؿازی تن را ىیداٌٍغ .ةؿالوه،
ةعفُایی از زیؼؿاظث ٌ GISیاز ةَ اداره از ؿّی افؼاد ىحعنل رادارٌغ .ىغیؼیث ،ایساد و
پعف دادهُای زغؼافیایی ُيگی فؿانیثُایی ُـحٍغ کَ ٌیاز ةَ ىحعننیً دارٌغ.
(رئّفیان)7 :1389 ،
 GISنظبهی ((MGIS

1

درصانیکَ  GISدر ىؼاصم ظؼاصی ،جّؿؿَ و ازؼا ةَؾٍّان ی ؿاىاٌَ در ٌؼؼ گؼفحَ
ىیقّد ،نػا ىی ةایـحی جا صغ ىيکً ةؼای ُؼ صیعَ کارةؼی ،ىكحؼک ةاقغ .ایًکَ GIS
ةَؾٍّان ةعكی از ی زیؼؿاظث ىعؼح ىیقّد ةغیً ىؿٍی ٌیـث کَ تن را ةایغ ةعكی
جؼکیتی از زیؼؿاظث در ٌؼؼ گؼفث .كعؿ ًا چٍیً جنّری ،جّؿؿَ را از ؿّی افؼاد
غیؼىحعنل ةا ظعؼ ىّازَ ظّاُغ ؿاظث GIS .ةعكی جعننی اؿث کَ ىیةایـحی جّؿط
افؼاد صؼفَای و فٍی جّؿؿَ یاةغ کَ ىـائم ىؼةّط ةَ یکسارچَؿازی تن را ىیداٌٍغ .ةؿالوه،
ةعفُایی از زیؼؿاظث ٌ GISیاز ةَ اداره از ؿّی افؼاد ىحعنل رادارٌغ .ىغیؼیث ،ایساد و
1

- Military Geographic Information Systems

ىعانؿَ ٌلف ؿاىاٌَُای اظالؾات زغؼافیائی در قٍاؿایی ىّاضؽ زٍگافؽارُای پكحیتاٌی تجف

111

پعف دادهُای زغؼافیایی ُيگی فؿانیثُایی ُـحٍغ کَ ٌیاز ةَ ىحعننیً دارٌغ.
(رئّفیان)7 :1389 ،
جّنیغ ؿیـحو  MGISدر قؼکث ایؽایؼان و ةَىٍؼّر رفؽ ٌیازُهای ٌیؼوُهای ىـههش ةهَ یه
ؿیـحو یکسارچَ پایَریؽی گكث .ةَ ؾهث وزّد صـاؿیثُای فؼاوان ةهؼای ؾهغم واةـهحگی
در ایً اىؼ ةَ ؿیـحوُای  GISظارزی ،ؿیـحو  MGISةَ گٌَّای ظؼاصی و ؿاظحَقغه کَ
ةَُیچوزَ ةَ ٌؼمافؽارُای ىكاةَ ظهارزی واةـهحَ ٌتهّده و ؿیـهحيی ىـهحلم ةاقهغ .ایهً
ؿیـحو کَ ةَ کي زةان  C++جِیَقغه اؿث ،ةَ کهارةؼ ظهّد اىکاٌهات ةـهیار ىحؿهغدی را
درزىیٍَ GISو  RSدر کار ةا دادهُای ٌلكَای ویکحّر و رؿحؼ ،جناویؼ ىاُّارهای و پهؼدازش
تنُا ،ةاٌ ُای اظالؾاجی ،اٌسام جضهیمُای گٌّاگّن ،جِیَ و چاپ کان ُای ؾيهیات ،جّنیهغ
اٌیيیكً از ؾيهیاتُای ٌؼاىی ،اٌسام پؼواز ىسازی ةؼ روی ىٍعلَ ةَىٍؼّر قٍاؿهایی ةِحهؼ
ؾّارض و غیؼه ...را ىیدُغ .ایً ؿیـحو از دو ىضیط دوةؿغی و ؿَةؿغی جكهکیم ىیگهؼدد،
کَ در ی یا چٍغ پٍسؼه ٌيایهان ىیگؼدٌهغُ .هغف از جِیهَ ؿیـهحو  ،MGISفهؼاُو توردن
ىسيّؾَای از كاةهیثُای گٌّاگّن و ىّرد ٌیاز در ی ةـحَ ٌؼمافؽاری ةّده اؿث ،کَ ىؿيّالً
کارقٍاؿان ی ؿایث  GISةا ةَکارگیؼی چٍغیً ٌؼمافؽار ىعحهف ةَ تنُا دؿهث ىییاةٍهغ.
(راٍُيای کارةؼی ٌـعَ ٌيایكی ٌؼمافؽار  ،MGISایؽایؼان)
گهّةا ىسؼ

1

داٌف زغؼافیا و داقحً تقٍایی ٌـتی ةا ىضیط اظؼافيان ةؼای جياىی افؼاد ضؼوری ةَ ٌؼؼ
ىیرؿغ .درگػقحَ ةیكحؼ افؼاد ةؼای تقٍایی ةا ىکانُای ىعحهف از ٌلكَُای کاغػی
اؿحفاده ىیکؼدٌغ کَ در كانب کحاب زاىؿی ةا ٌام اظهؾ در اظحیار افؼاد كؼار ىیگؼفث اىا
در صا صاضؼ ٌؼمافؽارُای ىعحهفی ةؼای قتیَؿازی قِؼُا و کكّرُای ىعحهف زایگؽیً
ٌلكَُای کاغػی قغهاٌغ .یکی از کاىمجؼیً ٌؼمافؽارُایی کَ در ایً زىیٍَ جّنیغقغه اؿث،
ٌؼمافؽار  Global Mapperاؿثٌ .ؼمافؽار گهّةا ىسؼ ةَ قکهی ؿَةؿغی ظؼاصیقغه اؿث.
ٌنب ایً ٌؼمافؽار ةَ افؼاد کي ىیکٍغ کَ ةحّاٌٍغ زغؼافیا را ةِحؼ درک کؼده و ةَتؿاٌی ةَ
ٌلاط ىّردٌؼؼ ظّد در زِان دؿث پیغا کٍٍغ .از ویژگیُای ایً ٌؼمافؽار ىیجّان ةَ
اةؽارُایی اقاره کؼد کَ ایً اىکان را در اظحیار ىیگػارٌغ جا ةَتؿاٌی ىـافث ةیً
ىّكؿیثُای ىعحهف را ةَ قکم دكیق جؿییً کؼدٌ .ؼمافؽار گهّةا ىسؼ ةیف از ٌیو ىیهیّن
ىّكؿیث زغؼافیایی از ؿعش کؼه زىیً را ٌيایف ىیدُغ و کارةؼ ایً اىکان را ىییاةغ کَ
ةؼای دیغن ٌلاط ىعحهف ،کؼه زىیً را ةچؼظاٌغ .ایً ٌؼمافؽار اظالؾات زاىؿی را درةاره
1

- Global Mapper
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كارهُا و کكّرُای ىعحهف در اظحیار كؼار ىیدُغ .از دیگؼ اىکاٌات ایً ٌؼمافؽار ىیجّان ةَ
اىکان زـحسّی ىّكؿیثُای ىعحهف اقاره کؼد و ُيچٍیً ایً اىکان ٌیؽ وزّد دارد جا
روی ىکان ىّردٌؼؼ ظّد ةا درزَ دنعّاُی ةؽرگٌيایی ایساد گؼدد .صسو ایً ٌؼمافؽار ةا
جّزَ ةَ اىکاٌاجف ىٍاؿب اؿث و در ُؼ زىان کَ کارةؼ ةَ ایٍحؼٌث ىحنم قّد ،ةَروز
ىیگؼدد (.رؿّنی)167 :1387 ،
جضهیم دادهُای جضلیق و تزىّن فؼضیات:
تحلیل فرضیه اول

در فؼضیَ او ةا جّزَ ةَ زغو و ٌيّدار  80درمغ از زاىؿَ ٌيٌَّ ىؿحلغٌغ اؿحفاده از
ؿاىاٌة اظالؾات زغؼافیائی گهّةا ىسؼ ةایـحی ةَگٌَّای ةاقغ کَ ةَکارگیؼی و اؿحفاده از
كاةهیثُای تن ةَؾٍّان ی اةؽار در قؼوع قٍاؿایی و اٌحعاب ىّاضؽ زٍگافؽارُای
پكحیتاٌی تجف ،ىٍاؿب ةّده 15 ،درمغ ىحّؿط و  5درمغ ٌاىٍاؿب ىیداٌٍغ.
ظیهی کو

زيؽ

ظیهی زیاد

ىحّؿط

زیاد

کو

فؼاواٌی

17

16

6

2

0

41

درمغ

٪41

٪39

٪15

٪5

0

٪100

زغو و ٌيّدار جّزیؽ ىؼةّط ةَ فؼضیَ او
19

19

خیلی زیاد

زیاد

9

11

1

1

کم
متوسط
آزىّن اؿحلال فؼاواٌی فؼضیَ او

1

خیلی کم

H0
H1

1 - α = 95%

14/14 14/87

ةا جّزَ ةَ زغو ؿعش زیؼ ىٍضٍی دٌتانَ راؿث جّزیؽ کای ىؼةؽ یا زهغو جّزیهؽ ظهی دو
ىلغار زیؼ ةَ دؿث ىیتیغ:
P  1    %95
  %5
df  (c  1)  ( r  1)  (5  1)  (6  1)  4  5  20
df  20
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x 2  31.78

تىاره تزىّن

x
 31.41
ىلغار ةضؼاٌی
در رواةط ةاال چّن تىاره تزىّن از ىلغار ةضؼاٌی ةؽرگجؼ اؿث ،ةٍاةؼایً تىاره تزىّن در ٌاصیَ
 H1كؼار ىیگیؼد؛ درٌحیسَ فؼضیَ ىلاةم یا  H1پػیؼفحهَ ىیقهّد و فؼضهیَ  Hoرد ىیقهّد.
ةَؾتارتدیگؼ،اؿحفاده از ؿاىاٌَ اظالؾات زغؼافیائی گهّةا ىسؼ ةَگٌَّای ىیةاقغ کَ اؿحفاده
از كاةهیثُههای تن ىیجّاٌههغ ةههَؾٍّان یهه اةههؽار در قههؼوع قٍاؿههایی و اٌحعههاب ىّاضههؽ
زٍگافؽارُای پكحیتاٌی تجف ةَ کار گؼفحَ قّد.
2
.05, 20

تحلیل فرضیه دوم

در فؼضیَ دوم  78درمغ از زاىؿَ ٌيٌَّ ،اؿحفاده از ؿاىاٌَ اظالؾات زغؼافیائیام زیتیاس
ةایغ ةَگٌَّای ةاقغ کَ پؾ از قٍاؿایی اونیَ ةا گهّةا ىسؼ ٌیازىٍغی ؿاىاٌَ پكحیتاٌی تجف
را در اٌحعاب ىّاضؽ جأىیً و ةؼای جکيیم اظالؾات ىّرداؿحفاده كؼار گیهؼد را ىٍاؿهب15 ،
درمغ ىحّؿط و  7درمغ ٌاىٍاؿب ىیداٌٍغ.
زغو و ٌيّدار جّزیؽ ىؼةّط ةَ فؼضیَ دوم

ظیهی زیاد

زیاد

ىحّؿط

کو

ظیهی کو

زيؽ

فؼاواٌی

16

16

6

3

0

41

درمغ

٪39

٪39

٪15

٪7

0

٪100

19

19

خیلی زیاد

زیاد

11
9
متوسط

1

1
خیلی کم

کم

H0
H1
11/41 11/78
آزهون استقالل فراوانی فرضیه دوم

1 - α = 95%

11
1
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ةا جّزَ ةَ زغو ؿعش زیؼ ىٍضٍی دٌتانَ راؿث جّزیؽ کای ىؼةؽ یا زهغو جّزیهؽ ظهی دو
ىلغار زیؼ ةَ دؿث ىیتیغ:
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P  1    %95

  %5

df  (c  1)  (r  1)  (5  1)  (9  1)  4  8  32
df  32

x 2  46 / 85

تىاره تزىّن

x.205,32  46 / 16

ىلغار ةضؼاٌی

در رواةط ةاال چّن تىاره تزىّن از ىلغار ةضؼاٌی ةیكحؼ اؿث ،ةٍاةؼایً تىاره تزىّن در ٌاصیهَ
 H1كؼار ىیگیؼد؛ درٌحیسَ فؼضیَ ىلاةم یا  H1پػیؼفحَ ىیقهّد و فؼضهیَ  ooرد ىیقهّد.
ةَؾتارتدیگؼ ،اؿحفاده از ؿاىاٌَ اظالؾات زغؼافیائیام زیتیاس ةَگٌَّای ىیةاقغ کَ پؾ
از قٍاؿایی اونیَ ةا گهّةا ىسؼ ٌیازىٍغی ؿاىاٌَ پكحیتاٌی تجف را در اٌحعاب ىّاضؽ جهأىیً
و ةؼای جکيیم اظالؾات ىّرداؿحفاده كؼار ىیگیؼد.
تحلیل فرضیه سوم:

در فؼضیَ ؿّم  79درمغ از زاىؿَ ٌيٌَّ ،چگٌّگی اؿحفاده از ؿاىاٌَ اظالؾات زغؼافیائی
زیتیاس ةایغ ةَگٌَّای ةاقغ کَ ةا ؿاىاٌَُای دیگؼ جؼکیبقغه و ةحّاٌغ ةَ قٍاؿایی و
اٌحعاب ىّاضؽ زٍگافؽارُای پكحیتاٌی تجف کي کٍغ را ىٍاؿب 15 ،درمغ ىحّؿط و 6
درمغ ٌاىٍاؿب ىیداٌٍغ.
ظیهی زیاد

زیاد

ىحّؿط

کو

ظیهی کو

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

H0
1 - α = 95%

H1
11/41 11/11

19

11

خیلی زیاد

زیاد

11
11

9

1

متوسط
آزىّن اؿحلال فؼاواٌی فؼضیَ ؿّم

1

کم

1

خیلی کم

ةا جّزَ ةَ زغو ؿعش زیؼ ىٍضٍی دٌتانَ راؿث جّزیؽ کای ىؼةؽ یا زهغو جّزیهؽ ظهی دو
ىلغار زیؼ ةَ دؿث ىیتیغ:
P  1    %95

  %5

df  (c  1)  (r  1)  (5  1)  (9  1)  4  8  32
df  32

x 2  46 / 36

 46 / 16

x2

تىاره تزىّن

.05,32
ىلغار ةضؼاٌی
در رواةط ةاال چّن تىاره تزىّن از ىلغار ةضؼاٌی ةؽرگجؼ اؿث ،ةٍاةؼایً تىاره تزىّن در ٌاصیَ
 H1كؼار ىیگیؼد؛ درٌحیسَ فؼضیَ ىلاةم یا  H1پػیؼفحَ ىیقّد و فؼضهیَ  ooرد ىیقهّد و
ةَؾتارتدیگؼ اصحياالً اؿحفاده از ؿاىاٌَ اظالؾات زغؼافیائی زیتیاس ةایغ ةَگٌّهَای ةاقهغ
کَ ةا ؿاىاٌَُای دیگؼ جؼکیبقغه و ةحّاٌغ ةهَ قٍاؿهایی و اٌحعهاب ىّاضهؽ زٍگافؽارُهای
پكحیتاٌی تجف کي کٍغ.

ىعانؿَ ٌلف ؿاىاٌَُای اظالؾات زغؼافیائی در قٍاؿایی ىّاضؽ زٍگافؽارُای پكحیتاٌی تجف
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یبفتههبی تحقیق
قببلیت هب و توانبیی هبی GIS

دؿحگاهُای اظالؾات زغؼافیایی اةؽاری كغرجيٍغ ةؼای کار ةا دادهُای ىکاٌی و جّمیفی
ىیةاقغ .در  ،GISدادهُا ةَ مّرت ركّىی ٌگِغاری قغه نػا ازٌؼؼ فیؽیکی فضای کيحؼی را
ٌـتث ةَ روشُای کالؿی (ىاٌٍغ ٌلكَُای کاغػی) اقغا ىیکٍٍغ .در  GISةا اؿحفاده
از جّاٌاییُای رایاٌَ صسو ؾؼیيی از دادهُا را ىیجّان ةا ؿؼؾثةاال و ُؽیٍَ ٌـتح ًا کو،
ٌگِغاری و ةازیاةی ٌيّد .در  GISاىکان ورود اٌّاع اظالؾات در قکمُا و كانبُای ىعحهف
ىاٌٍغ ىحًٌ ،لكَ ،جناویؼ ىاُّارهای ،ؾکؾُای ُّایی ،فیهو ،مّت و غیؼه وزّد دارد.
اىکان اٌسام جضهیمُای پیچیغه ةا ىسيّؾَ دادهُای ىعحهف ىکاٌی 1و غیؼىکاٌی 2ةَمّرت
جّأم ىِوجؼیً كاةهیث  GISىیةاقغ کَ ٌيیجّان تن را ةا روشُای دیگؼ ىذم روشُای
كیاؿی (تٌانّگ) اٌسام داد( .ؾؼیيی صـیٍی)77 :1390 ،
جّاٌایی اٌسام ظیف وؿیؿی از جضهیمُا ىاٌٍغ رویُو كؼار دادن الیَُا ،پیغا کؼدن اقیای
ىعحهف ةا اؿحفاده از ظامیث ٌؽدیکی تنُا ةَ ی قیء ظاص ،قتیَؿازی ،ىضاؿتَ جؿغاد
دفؿات وكّع ی صاددَ در فامهَ ىكعل از ٌلعَ یا ٌلاط ىؿیً ،كاةهیث ردیاةی و ةؼرؿی
جغییؼات ىکانُای زغؼافیایی در ظّ زىان ،كاةهیث اؿحفاده ةؼای ىکانیاةی پؼوژهُای
ىعحهف و جؿییً كاةهیثُای جّؿؿَ در ىٍاظق ىعحهف و ؿاىاٌغُی و افؽایف ةِؼهوری از
ىٍاةؽ ىّزّد و ةِیٍَؿازی ؿؼىایَگػاریُا و ةؼٌاىَریؽیُا از دیگؼ جّاٌيٍغیُای ایً
ؿیـحو اؿثُ( .ایّود)19 :1381 ،3
4
ویژگی کَ ی  GISرا از ؿاىاٌَُای جِیَ ٌلكَ ىحيایؽ ىیؿازد جّاٌایی جؼکیب کؼدن
دادهُای زىیً ىؼزؽ 5اؿث کَ ؾيهیاجی ٌؼیؼ زـحسّی ىکاٌی 6و اٌعتا الیَُای ىعحهف
از دادهُا 7را قاىم ىیقّد(.اؿحً )48 :1375 ،8ؿاىاٌَُای اظالؾات زغؼافیایی ىؿيّ ًال
ؿاىاٌَُای جنّیؼ 9ىحؿغدی را پكحیتاٌی ىیکٍٍغ و ةؼٌاىَُایی ةؼای جتغیم ی ؿاىاٌَ ةَ
ؿاىاٌَ دیگؼ دارٌغ .ایً ویژگی ةؼای کارةؼان ٌؼاىی کَ ىؿيّ ًال ةا ٌلكَُای ؿایؼ کكّرُا ؿؼ
وکار دارٌغ ،ةـیار اُيیث دارد .كغرت پؼدازش  GISىا را كادر ىیؿازد جا دادهُای
1

- Spatial
-Non-Spatial

2

3

-Astan

4

-Integrate
- Georefrence
6
- Spatial Seareh
7
- Overlay
5

8

- Estan

- projection systems

9
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زغؼافیایی را ةَمّرت کیفی جضهیم ٌياییو ،جسؽیَوجضهیمُای پیچیغه ىیجّاٌٍغ جا رؿیغن
ةَ ی زّاب ىعهّب پاالیف قٌّغ .راُی کَ ةا روشُای دؿحی ةـیار گؼان و غیؼىيکً
اؿث .از ىؽایای دیگؼ  GISپّیا ةّدن تن ىیةاقغ کَ ىیجّان از پكحیتاٌی ؿاىاٌَ ةؼای
جنيیوگیؼی در ُؼنضؼَ و یا ُؼ قؼایعی (ةَقؼط ىّزّد ةّدن اظالؾات ىّرد ٌیاز) اؿحفاده
کؼد ،اىؼوزه در ةؼٌاىَریؽی ىضیعی اٌتُّی از اظالؾات وزّد دارد کَ ٌگِغاری تنُا
ةَمّرت ىکحّب (ٌلكَ کان  ،ىحً و ٌيّدار) کار ةـیار ىكکم و پؼُؽیٍَای اؿث کَ در
ؿاىاٌَ اظالؾات زغؼافیایی ایً صسو وؿیؽ اظالؾات را ةَمّرت ركّىی در صسو کّچکی از
اٌّاع وؿایم ذظیؼهؿازی زيؽتوری و ٌگِغاری ىیکٍٍغ( .ةارو)52 :1376 ،1
ُيچٍیً ةَ ٍُگام کؼدن ٌلكَُا در  GISةَ ؿِّنث و ةا ؿؼؾث مّرت ىیپػیؼد .از ؿّی
دیگؼ ارائَ ظؼوزیُای ىعحهف ازنضاظ کیفیث ،دكث و ؿِّنث جٍّع از كاةهیثُای دیگؼ ایً
ؿاىاٌَُا ىیةاقٍغ .دادهُای ظؼوزی ىيکً اؿث ةَ اقکانی از كتیم ٌلكَ ،زغونی از ىلادیؼ
و یا ٌّقحار ةّده و ةَمّرت کاغػی و یا ةَمّرت ٌيایف روی مفضَ ىاٌیحّر ارائَ گؼدٌغ.
2
ؾالوه ةؼ ایًُا جياىی ىؽایای ؿاىاٌَُای کارجّگؼافی ركّىی را ىیجّان ةَ كاةهیثُای GIS
اضافَ کؼد .اؿاؿیجؼیً ؾيهیات در  GISجضهیم و ىغ کؼدن دادهُا ةؼای دظانث دادن تن
در جنيیوگیؼی اؿث جا ىغیؼ ةحّاٌغ ؾّاىم ىحؿغد ىؤدؼ در جنيیوگیؼی را در ٌؼؼ ةگیؼد و
ةِحؼیً گؽیٍَ را اٌحعاب ٌيایغ .تٌچَ کَ ی ؿاىاٌَ اظالؾات زغؼافیایی را از دیگؼ اٌّاع
3
ؿاىاٌَ اظالؾاجی ىحيایؽ ىیؿازد وزّد جّاةؽ جضهیهی ىکاٌی اؿث ،ایً جّاةؽ دادهُای ىکاٌی
ىکاٌی 3و اظالؾات جّمیفی و یا غیؼىکاٌی 4ىّزّد در پایگاه دادهُای  GISرا ةؼای
زّاةگّیی ةَ ؿؤاالت درةاره دٌیای واكؿی ةکار ىیةؼٌغ .در ؿاىاٌَُای  GISاونیَ اىکاٌات
جضهیهی الزم وزّد ٌغاقث کَ ةؼای صم ایً ىكکم ىضللان دو راهصم ارائَ ٌيّدٌغ ،راهصم
او ىتحٍی ةؼ اؿحفاده از ٌؼمافؽارُای جضهیهی در کٍار ؿاىاٌَُای  GISزِث اٌسام جضهیم
اظالؾات ىکاٌی ةّدٌ .ؼمافؽارُای ویژه جضهیم فضایی دارای اةؽارُایی ُـحٍغ کَ اىکان
جضهیم اٌّاع دادهُای اؿحاٌغارد اظالؾات زغؼافیایی را در فضای ی ةؿغی ،دوةؿغی،
ؿَةؿغی و ةَظّر ٌادر چِارةؿغی رادارٌغ .در ایً روش ورود دادهُاٌ ،گِغاری و جنضیش
دادهُا در  GISمّرت ىیگیؼد و ٌحیسَ ةَؾٍّان ی فایم كاةماؿحفاده در ٌؼمافؽارُای

1

- Baro

2

- Digital Cartography
3
- Spatial Data
4
- Non - Spatial Data
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جضهیهی ارائَ ىیقّد و ىؼاصم جضهیم در ٌؼمافؽارُای جضهیهی اٌسام و ٌحایر ظی جتغیمُای
ةؿغی وارد  GISگؼدیغه ظؼوزی ٌیؽ جّؿط  GISجّنیغ ىیقّد.
راهصم دوم ةؼ ادغام ؿاىاٌَُای اظالؾات زغؼافیایی ةا ٌؼمافؽارُای جضهیهی جّزَ دارد ةغیً
جؼجیب  GISةَؾٍّان ی جکٍّنّژی پكحیتاٌی جنيیوگیؼی دارای جّاةؽ الزم زِث جضهیم
اٌّاع دادهُای فضایی و ارائَ ظؼوزی ىٍاؿب ىیگؼددٌ .1ؼمافؽارُای کٌٍّی  GISاکذؼاً دارای
جّاةؽ جضهیهی ىّرد ٌیاز ىیةاقٍغ.
ىكکالجی از كتیم اٌحعاب ىکان ةؼای جـِیالت ظغىاجی ،مٍؿحی ،جساری ،فؿانیثُای
جفؼیضی و اٌحعاب ىکانُای صـاس ،اٌحعاب ىـیؼ جـِیالت ؾيّىی ىاٌٍغ تب ،ةؼ  ،جهفً و
اٌحعاب کارةؼی زىیً در ُ GISای اىؼوزی ةا جّاةؽ جضهیهی ىّزّد كاةم جسؽیَوجضهیم و صم
ىیةاقٍغ .جضهیم دادهُا در  GISةـحگی ةَ ىغ دادهُا دارد ،در ی ٌلكَ ؿهّنیُ 2ؼؿهّ
ةَؾٍّان ی زؽء ىـحلم قٍاظحَ ىیقّد ،جؿغاد زیاد ؿهّ ُا در کم ٌلكَ صسو
ىضاؿتاجی را ةَقغت افؽایف ىیدُغ ،ىؽیث ىغ ؿهّنی اىکان وزندُی ةَ ُؼ ؿهّ و
ىضاؿتَ وزٌی تنُاؿث.
نتیجهگیری

ةا جّزَ ةَ جضهیم اٌسامقغه ةهَىٍؼّر ةهَکارگیؼی ةِیٍهَ ؿهاىاٌَُای اظالؾهات زغؼافیهائی
زِث قٍاؿایی و اٌحعاب ىّاضؽ زٍگافؽارُای پكحیتاٌی تجف ٌحایر ذیم صاممقغه اؿث:
هذف یکن :تبیین چگونگی استفبده از سبهبنه گلوببلهپر برای بهینههسهبزی روش سهنتی
ضنبسبیی و انتخبة هواضع جنگافسارهبی پطتیببنی آتص

یکی از دالیم اؿحفاده از ٌؼمافؽار گهّةا ىسؼ اؿحفاده از دادهُای ىاُّارهای ىحٍّع و فؼاواٌی
ایً اظالؾات اؿث کَ ةا ؿؼؾحی ةاال زغیغجؼیً وضؿیث و ویژگیُای ىضیعی ی ىٍعلَ را
زِث اٌحعاب ىّاضؽ زٍگافؽارُای پكحیتاٌی تجف در اظحیار کارةؼان كؼار ىیدُغ .اگؼ ایً
ٌؼمافؽار در اظحیار یگانُای ؾيهیاجی كؼار گیؼد ةا تىّزشُای ىعحنؼ و جهفیق تن ةا ؿایؼ
ٌؼمافؽارُای ىؼجتط ةا ؿیـحو اظالؾات زغؼافیائی ىیجّان زِث جؿییً ةِحؼیً ٌلاط ةؼای
اقغا زٍگافؽارُای پیفگفحَ اؿحفاده کؼد و در ایً راةعَ ةا فؼاُو کؼدن دادهُای ىکاٌی
ىاٌٍغ ٌلكَُا و ىغ ارجفاؾی ركّىی زىیً ىٍعلَ ،ةَ دكیقجؼ قغن قٍاؿایی کي ٌيّد.
ةؼاةؼ ةا ٌحایر صامهَ و جسؽیَوجضهیم تن 76 ،درمغ زاىؿَ ٌيٌَّ اؿحفاده از ؿاىاٌَ اظالؾات
زغؼافیائی گهّةا ىسؼ و ةَکارگیؼی و اؿحفاده از كاةهیثُای تن ةَؾٍّان ی اةؽار در قؼوع
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

111

فنهٍاىَ ؾهّم و فٍّن ٌؼاىی ،ؿا یازدُو قياره 34 ،زىـحان1394 ،

قٍاؿایی و اٌحعاب ىّاضؽ زٍگافؽارُای پكحیتاٌی تجف را ىٍاؿب داٌـحَ و تن را جأییغ
کؼدهاٌغ.
هذف دوم :تبیین چگونگی استفبده از سبهبنهام جیآیاس برای بهینهسبزی روش سنتی ضنبسبیی
و انتخبة هواضع جنگافسارهبی پطتیببنی آتص

اٌحعاب ىّاضؽ و ىکان گؽیٍی یا ةا اؿحفاده از ٌلاط ٌيٌَّ و پؼدازشُای ریاضی و تىاری
اٌسام ىیگیؼد و یا ةا پؼدازش جّأىان دادهُای ىکان ىضّر در ؿعش ىٍعلَ ةا جسؽیَوجضهیم
اؿحؿغادُای ىکاٌی و جّمیفی زِث اٌحعاب ىکان ىٍاؿب ةا کارةؼی ظاص .ازتٌساکَ جضهیم
گؽیٍَُای ىعحهف از ی ىّضّع در قؼایط ىعحهف و ةا ىضغودیثُای گٌّاگٌّی ُيؼاه
اؿث و ىؿيّالً جنيیوگیؼی در قؼایط ؾغم اظيیٍان مّرت ىیگیؼد ،اؿحفاده از ٌؼمافؽار ام
زیتیاس ىیجّاٌغ کي قایاٌی در ایً زىیٍَ ةَ یگانُای ؾيهیاجی ةٍيایٍغ .ةا جّزَ ةَ
ایًکَ ٌؼمافؽار ام زیتیاس كاةهیث ظؼاصی کان و ةازی زٍگ را دارا ىیةاقغ ،اىکان جِیَ
ظؼحُای ؾيهیاجی و قٍاؿایی را ةؼای ىا فؼاُو ىیٌيایغ .ظتق ٌحایر صامهَ و جسؽیَوجضهیم
تن 80،درمغ زاىؿَ ٌيٌَّ اؿحفاده از ؿاىاٌَ اظالؾات زغؼافیائی زیتیاس ةؼای قٍاؿایی
و اٌحعاب ىّاضؽ زٍگافؽارُای پكحیتاٌی تجف را ىٍاؿب و ىّرد جأییغ كؼار دادهاٌغ.
هذف سوم :تبیین چگونگی استفبده از سبهبنه جیآیاس برای بهینهسبزی روش سنتی ضنبسبیی
و انتخبة هواضع جنگافسارهبی پطتیببنی آتص

ةؼای ایًکَ ةِحؼیً ىّضؽ ةؼای جیؼاٌغازی و اؿحلؼار زٍگافؽارُای پكحیتاٌی تجف تنُو در
صغاكم زىان ىيکً قٍاؿایی و اٌحعاب قّد ،ىیجّان از ؿاىاٌَ اظالؾات زغؼافیایی اؿحفاده
ٌيّد GIS .ؿیـحيی از ؿعثافؽارٌ ،ؼمافؽار ،دادهُای اظالؾاجی افؼاد و ؿازىانُا ةؼای
زيؽتوری ،ذظیؼهؿازی ،تٌانیؽ و جؿيیو اظالؾات ىٍاظق زىیٍی ىیةاقغ .ایً ؿیـحو كادر
اؿث کَ دادهُای ىکاٌی و اظحنامی ىؼةّط ةَ پغیغهُای زىیٍی را ٌكان دُغ .ازایًرو ایً
ؿیـحو ٌَجٍِا ایً اىکان را فؼاُو ىیٌيایغ کَ ىّكؿیث و ىضم پغیغه ىّردٌؼؼ ةَظّر
ظّدکار ٌلكَةؼداری قغه و ٌكان داده قّد ،ةهکَ ةا جؿییً اظالؾات ىٍعلی كادر اؿث کَ
ظنّمیات جّمیفی و جؼؿیيی ىؼةّط ةَ پغیغه را دتث و جضهیم ٌيایغ .روش ؿٍحی
قٍاؿایی و اٌحعاب ىّاضؽ زٍگافؽارُا زىانةؼ و ىـحهؽم مؼف ُؽیٍَُا ةّده و ىعاظؼاجی
زِث صفغ کارکٍان و جسِیؽات را ةَ ُيؼاه ظّاُغ داقث و ُؼگٌَّ ٌلل در تن ةاؾخ از
ةیً رفحً ىٍاةؽ ظّاُغ قغ کَ اىؼی زتؼانٌاپػیؼ جهلی ىیقّد .ةؼ اؿاس ٌحایر صامهَ و
جسؽیَوجضهیم تن78 ،درمغ زاىؿَ ٌيٌَّ اؿحفاده از ؿاىاٌَ اظالؾات زغؼافیائی
ام زیتیاس پؾ از قٍاؿایی اونیَ ةا گهّةا ىسؼ و ةؼای جکيیم اظالؾات ىٍاؿب داٌـحَ و
تن را جأییغ کؼدهاٌغ.

ىعانؿَ ٌلف ؿاىاٌَُای اظالؾات زغؼافیائی در قٍاؿایی ىّاضؽ زٍگافؽارُای پكحیتاٌی تجف
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کكّر

 ترٌّف ،اؿحً( ،)1391ؿٍسفازدور ةؼای ىغیؼان ،جؼزيَ درویفمفث ،ع و پیؼ ةاوكار ،م و
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تىّزقی ٌؽازا
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 پیؼوی ،ؾهی ،)1388( ،ؿیـحو اظالؾات ىکاٌی ٌؼاىی ،جِؼان ،اٌحكارات ؿيث

 پی ای ةارو ،)1376(،ؿیـحو اظالؾات زغؼافیایی ،جؼزيَ صـً ظاُؼ کیا ،جِؼان ،اٌحكارات
ؿيث
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ؾيهیات ٌؼاىی ،جِؼانُ ،يایف ؿؼاؿؼی اظالؾات ىکاٌی
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جّپعاٌَ و ىّق ُا
 راٍُيای کارةؼی ٌـعَ ٌيایكی ٌؼمافؽار  ،)1380( MGISجِؼان ،قؼکث ایؽایؼان

 رؿّنی ،ؾهیاکتؼ ( ،)1387جضهیهی ةؼ فٍاوری ؿیـحوُای اظالؾات زغؼافیایی ،جتؼیؽ ،اٌحكارات
داٌكگاه جتؼیؽ
 رئّفیان ،ىضيغ( ،)1389پغافٍغ غیؼؾاىم در ىٍاظق قِؼی ةا ةِؼهگیؼی از جکٍی ُای
و ،RSپایانٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ ،داٌكگاه تزاد اؿالىی واصغ ؾهّم جضلیلات جِؼان





GIS

ؿسادی و ُيکاران( ،)1390تییًٌاىَ اظالؾات رزىی ةَ قياره /3 -01/2ز-چاپ یکو ،جِؼان
ؿٍسؼی ،ؿارا( ،)1390راٍُيای کارةؼدی  ، ARC GISجِؼان ،اٌحكارات ؾاةغ
قيـایی زفؼكٍغی ،فحشا ،)1391(...ىلغىَای ةؼ تىایف ؿؼزىیً و ىکانیاةی ،جِؼان ،داٌكگاه
اىام صـیً(ع)
ؾارف ،غالىؼضا( ،)1372ج اکحی جعننی جّپعاٌَ مضؼایی ،ةؼگؼفحَ از دؿحّر رزىی،6-20
امفِان ،اٌحكارات ىؼکؽ تىّزش جّپعاٌَ
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