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 چکیده

 ث،یؼیدر اىّر ىعحهف ىغ ُا ؿازىاناز یىّرد ٌ یُا داده% 80ف از یَ ةک دُغ یىجضلیلات ٌكان 

ةا ایً صال ىكکالت كاةم  .دارٌغ یاٌکى یژگیث و ویا ىاُی و ُـحٍغ یاٌکى ازؼا ذاجاً ،یؽیر ةؼٌاىَ

ةّدن و دكث اظالؾات  روز ةَدر زىیٍَ دؿحؼؿی، كاةهیث اؿحفاده، كاةهیث اظيیٍان،  یا جّزَ

ةِحؼ و ىؤدؼجؼ در آیٍغه  یؽیر ةؼٌاىَ ىٍؼّر ةَىکاٌی وزّد دارد. قٍاؿایی دكیق ایً ىكکالت 

صاضؼ  پژوُف .رؿغ یى ٌؼؼ ةَاىؼی ضؼوری و صیاجی  ُا ییٌارؿادور زِث غهتَ ةؼ ایً  چٍغان ٌَ

ىغیؼیث ةِیٍَ اظالؾات ىکاٌی در صّزه دفاؾی ةا رویکؼد  یرو فیپؿی ىكکالت ةا ُغف ةؼر

قکم گؼفحَ اؿث. در ایً راؿحا ةا اؿحفاده از ىعانؿَ ادةیات جضلیق و اٌسام ىناصتَ  یپژُ ٍغهیآ

ىكکم در چِار زىیٍَ ىّزّدیث، در  40ةا ظتؼگان و ىحعننیً اظالؾات ىکاٌی، جؿغاد 

ىکاٌی قٍاؿایی گؼدیغ. ٌحایر  یُا دادهو ىیؽان اؿحفاده از  یؼیکارگ ةَدؿحؼس ةّدن، كاةهیث 

در زىیٍَ در دؿحؼس ةّدن، كاةهیث  بیجؼج ةَ ُا ییٌارؿاةیكحؼیً  دُغ یىجضلیق ٌكان 

ىکاٌی  یُا داده. جّؿؿَ زیؼؿاظث ةاقغ یى یىکاٌ داده، ىّزّدیث و ىیؽان اؿحفاده از یؼیکارگ ةَ

اٌیؽىی پایغار، ةؼای ایً ىكکالت جكؼیش داده قغ. در پایان ةا جّزَ چارچّةی و ىک ؾٍّان ةٌَیؽ 

ارائَ  1404ىغیؼیث اظالؾات ىکاٌی در افق  یؿاز ٍَیةِ ىٍؼّر ةَةَ ٌحایر جضلیق پیكٍِادُایی 

 گؼدیغه اؿث.

 کلیدی یها واشه

 ىغیؼیث یؿاز ٍَیةِ، یپژوُ ٍغهیآاظالؾات ىکاٌی،  
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 مقدمه
در جأىیً اىیٍث دفاؾی و  ُا یؼیگ ویجنيو  ُا یؽیر ةؼٌاىَ، ُا ثیفؿاناىؼوزه داىٍَ وؿیؿی از 

و ىیؽان ىّفلیث آٌِا ةَ  ةاقغ یىزغؼافیایی  ىضّر ىکانایساد ةازدارٌغگی، ىحکی ةَ اظالؾات 

کَ ةیف از  دُغ یىةـحگی دارد. جضلیلات ٌكان  ُا دادهةَ ایً  ىّكؽ ةَمضث، دكث و دؿحؼؿی 

ازحياؾی،  یُا ٍَیزىو ىغیؼیث در  یؽیر ةؼٌاىَ% اظالؾات ىّرد ٌیاز ةؼای ؿازىاٌغُی، 80

 یُا داده(. Lemmens,2001;12ُـحٍغ )اكحنادی، ؿیاؿی و اىٍیحی دارای ىاُیث ىکاٌی 

ایً ؿازىان  یُا ثیىاىّرٌؼاىی ةَ دنیم پیٌّغ ٌاگــحٍی  یُا ؿازىانىکاٌی و زغؼافیایی در 

ىکاٌی اُيیحی ىضاؾف یافحَ اؿث. اظالؾات در افؽایف كغرت ةازدارٌغگی و  یُا ثیّكؿىةا 

در ظؼاصی، ازؼا، ُغایث و پكحیتاٌی  ُا دادهدارد. ایً  یا کٍٍغهً یجؿایساد ةؼجؼی در زٍگ ٌلف 

و رئّفیان،  ٌـب یزالنٌؼاىی در ؿعّح ىعحهف ٌلف اُيیث صیاجی دارٌغ ) یُا اتیؾيه

2:1390.) 

ةا كاةهیث ةاالیی فؼىاٌغُان را در راؿحای آٌانیؽ ىٍعلَ  جّاٌغ یى ىّكؽ ةَاظالؾات ىکاٌی دكیق و 

و ىـیؼیاةی  یٍیگؽ ىکانزىیً ؾيهیات، اٌحلال ؿؼیؽ ٌیؼوُا،  یُا یغگیچیپؾيهیاجی و ةؼرؿی 

ٌی از اظالؾات ىکا یؼیگ ةِؼهةِیٍَ آٌِا صيایث ٌيایغ. در واكؽ یک ؿیـحو اظالؾات ىکاٌی ةا 

را  یؼیگ ویجنيکَ ؿؼؾث  غیٌيا یىىٍاؿب در ىضیط ٌؼاىی و دفاؾی ایً اىکان را ایساد 

ٌؼاىی را ةا  یُا یىاٌّرُاافؽایف داده و ُؽیٍَ اٌسام ؾيهیات را کاُف و جأدیؼ جيؼیٍات و 

(. در ظّل ؿانیان ىحيادی ُيّاره 6؛1392ىغیؼی و ُيکاران، ةعكغ )و آٌانیؽ ةِتّد  یؿاز ىغل

دیسیحال، جنّیؼةؼداری  یةؼدار ٌلكَةَ  یا ٍغهیفؽاو  رقغ روةَدر ىؼاکؽ دفاؾی و ٌؼاىی یک ٌیاز 

جؿییً  یُا ـحویؿپؼدازش اظالؾات ىکاٌی  یُا دؿحگاهىکاٌی،  یُا داده میجضه، یا ىاُّاره

 ,Willemقّد ) یىجتاط ىٍاؿب ةیً ایً ؾّاىم اصـاس ىّكؿیث ىکاٌی و ؿؼاٌسام ایساد ار

ُغایث ظّاٍُغ  یٍیة فیپ ؼكاةمیغ ٌؼاىی در آیٍغه در یک ىضیط پّیا و یُا اتیؾيه( 2011:8

کَ  قٌّغ یىدرگیؼ  ُا چانفاز  یا غهیچیپٌتؼد ٌّیً ةا ظیف  یُا مضٍَقغ و ؿؼةازان در 

، فؼىاٌغُی و کٍحؼل ُا ؿالح یؼیکارگ ةَو دكیق زغؼافیایی در  روز ةَاز اظالؾات  یؼیگ ةِؼه

را ایفا  یا کٍٍغهً ییجؿٌلف کهیغی و  جّاٌغ یىاظالؾاجی و نسـحیکی  یُا ـحویؿٌیؼوُا، ُغایث 

 (.Kuipers,2009) غیٌيا

ایً اظالؾات  کارةؼدن ةَ، ُيّاره در جّنیغ، ٌگِغاری و یا جّزَچٍیً اُيیث در ظّر  رغو یؾه

ٌؼاىی كؼار دارد. نػا قٍاؿایی  یُا ؿازىان ظنّص ةَو  ُا ؿازىانت زیادی پیف روی ىكکال

ىلاةهَ ةا آن، ةا  یکارُا راهىغیؼیث ةِیٍَ اظالؾات ىکاٌی و ارائَ  یرو فیپ یُا وچانفىّاٌؽ 



 29 یپژوُ ٍغهیآی ىغیؼیث اظالؾات ىکاٌی در صّزه دفاؾی ةا رویکؼد ؿاز ٍَیةِواکاوی 
 

 

ىـئهَ امهی پژوُف صاضؼ، اىؼی ضؼوری و  ؾٍّان ةَ پژوُاٌَ ٍغهیآٌگاه ةَ آیٍغه و رویکؼد 

 .رؿغ یىةَ ٌؼؼ  ؼیٌاپػ ازحٍاب

كؼن ةیـحو  یُا اٌَیى، در یگػار اؿثیؿو  یؽیر ةؼٌاىَةَ ىٍؽنَ زغیغجؼیً روش  یپژوُ ٍغهیآ

 ةَ ىؿٍای ؾهو "1ؾهو ةؽرگ"در اٌغیكکغه رٌغ در ٌیؼوی ُّایی پا ةَ ؾؼمَ وزّد ٌِاد و ؾٍّان 

، ایً داٌف از غیجؼد یةث. جّؿؿَ در آیٍغه را ةَ ظّد گؼف یةٍا ؿٍگُغفيٍغ و  دٍُغه ؿاىان

آن را ىضّر فؿانیث  جّان یىٌؼم  یُا داٌفاةؽارُایی ؾنؼ داٌایی اؿث و در زىؼه  ًیجؼ یغیکه

داٌف و ىؿؼفحی اؿث کَ چكو ظؼد ىغیؼان را  یپژوُ ٍغهیآ. ٌؼم دیگؼ كؼار داد یُا داٌفدیگؼ 

 یُا اٌحعاب ُا ییجّاٌا، دارد یىو ىعاظؼات اصحيانی آیٍغه ةاز ٌگَ  ُا فؼمثةَ ؿّی رویغادُا، 

جا ةغاٌٍغ ةَ  دُغ یىةَ ىغیؼان و ؿیاؿحيغاران ایً اىکان را  دُغ یىُّقيٍغاٌَ را افؽایف 

ةا ؿِّنث ةیكحؼی ةَ  جّاٌٍغ یىةؼوٌغ، ةَ کساُا ةایغ ةؼوٌغ و از چَ ىـیؼُایی  جّاٌٍغ یىکساُا 

 (.9:1392زانی، ةؼؿٍغ )آیٍغه ىعهّب ظّد 

ىػکّر، ایً پژوُف ةا ُغف ةؼرؿی و جسؽیَ و جضهیم  یُا ضؼورتةَ اُیيث و ةٍاةؼایً ةا جّزَ 

قکم گؼفحَ  1404ىغیؼیث ةِیٍَ اظالؾات ىکاٌی در افق  یرو فیپ یُا چانفىكکالت و 

 ؛ةاقغ یىزیؼ  ؿؤاالتاؿث و ةَ دٌتال پاؿط دادن ةَ 

در صّزه دفاؾی ىکاٌی  یُا دادهىغیؼیث  یؿاز ٍَیةِ یرو فیپامهی  یُا چانفىكکالت و  -

 چیـث؟ 1404در افق 

ةؼای فائق آىغن ةؼ ىكکالت ىّزّد در زىیٍَ ىغیؼیث ةِیٍَ اظالؾات ىکاٌی  یکار راهچَ  -

 وزّد دارد؟

اظالؾات ىکاٌی  یُا ـحویؿىکاٌی،  یُا دادهدر ایً راؿحا پؾ از ةیان ىفاُیو ٌؼؼی ىؼةّط ةَ 

، جضهیم روٌغُای چِارگاٌَ یا کحاةعاٌَةا اؿحفاده از پاٌم ظتؼگان، ىعانؿَ  یپژوُ ٍغهیآو 

 یُا چانفاظالؾات ىکاٌی، ىؼور ىعانؿات اٌسام قغه در ایً صّزه ىكکالت و  یرو فیپ

در چِار دؿحَ قٍاؿایی و ارائَ گؼدیغ و  1404ىغیؼیث ةِیٍَ اظالؾات ىکاٌی در افق  یرو فیپ

چارچّةی ةؼای صم ىكکالت و  ؾٍّان ةَىکاٌی  یُا دادهاظث ؿپؾ ىغل ىفِّىی جّؿؿَ زیؼؿ

ىکاٌی از اةؿاد ىعحهف جكؼیش گؼدیغ. در  یُا دادهىّزّد در زىیٍَ ىغیؼیث ةِیٍَ  یُا ییٌارؿا

ىكکالت قٍاؿایی قغه ةؼاؿاس ٌؼؼ ظتؼگان، پیكٍِادُایی زِث رفؽ  یةٍغ رجتَپایان ضيً 

 و ىكکالت ىّمّف ةیان گؼدیغ. ُا چانف
 

  

                                                 
1-Mega Science 
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 پیشینه تحقیق

ةؼای اونیً ةار ىعؼح گؼدیغ  1960ىتاصخ ىؼةّط ةَ ىغیؼیث ؿیـحيی اظالؾات ىکاٌی در ؿال 

ىعحهفی را ظی کؼده اؿث. از زيهَ  یُا ٌـمزیادی را جسؼةَ ٌيّده و  یُا كؼفثیپو جا ةَ اىؼوز 

و ٌؼاىی دفاؾی  کَ در راةعَ ٌلف اظالؾات ىکاٌی و ىغیؼیث ةِیٍَ آٌِا در اىّر ییُا پژوُف

 ةَ ىّراد زیؼ اقاره ٌيّد: جّان یىمّرت گؼفحَ اؿث 

کارةؼد ؿٍسف از دور و ؿیـحو اظالؾات و ُيکاران ةَ ةؼرؿی  یغیصغ 1388در ؿال 

 رواكؽ در غؼب کكّ یا ىٍعلَ ىؼةّط ةَ ىعانؿَ ىّردیةا زغؼافیایی درؾيهیات ُای ٌؼاىی 

در داٌكگاه ىٍچـحؼ ةَ ةؼرؿی  Willem 2011در ؿال  (.1388صغیغی و ُيکاران، پؼداظحٍغ )

ىغیؼیث اظالؾات ىکاٌی در ارجف ُهٍغ پؼداظث و ةیان ٌيّد کَ رویکؼد  یؿاز کپارچَیٌلف 

ىا را صم ىكکالت ىّزّد در زىیٍَ ىغیؼیث  جّاٌغ یىاىؼوزی  یُا زٍگزاىؽ ةَ ىفاُیو 

پیچیغه  یُا ثیىّكؿیکپارچَ اظالؾات ىکاٌی و ُيکاری و ىكارکث ٌیؼوُا و ؾّاىم ٌؼاىی در 

ىغیؼی و ُيکاران ةَ ةؼرؿی ٌلف ؿیـحو  1392(. در ؿال Willem,2011:10یاری ٌيایغ )

 Webُيؼاه و  GISاظالؾات ىکاٌی در فؼىاٌغُی و کٍحؼل پؼداظحٍغ ایكان در ایً جضلیق جأدیؼ 

GIS  یُا ـحویؿ یُا ثیكاةهٌؼاىی ةؼرؿی ٌيّده و ٌكان دادٌغ ةا اؿحفاده از  یُا یاةیىکاٌدر 

ةِیٍَ  یؼیگ ویجنيىٍعلَ ؾيهیاجی ةَ ةاالجؼیً ؿؼؾث در  یؿاز ىغلةا  جّان یىاظالؾات ىکاٌی 

ٌؼؼپّر ةَ ةؼرؿی ٌلف ؿاىاٌَ اظالؾات  1393و ىؿحتؼ زِث فؼىاٌغُی و کٍحؼل رؿیغ. در ؿال 

در اىٍیث ىؼزُای دریایی )ىؼز دریایی زٍّب کكّر( پؼداظث ایكان ٌكان  (GIS) ییایزغؼاف

كادر اؿث در اىٍیث ىؼزُای دریایی ٌلف ىِيی ایفا ٌيّده و  ییایَ ؿاىاٌَ اظالؾات زغؼافکاد د

 1395(. در ؿال 1393ارجلا ةعكغ )ٌؼؼپّر، یادیدفاؾی را جا صغ ز-جّان ٌیؼوُای اىٍیحی

 یُا ؿاىاٌَجّىاٌیان و ُيکاران ةَ ارائَ راُتؼدُایی زِث ىغیؼیث یکپارچَ اظالؾات ىکاٌی در 

 (1395جّىاٌیان و ُيکاران، پؼداظحٍغ )فؼىاٌغُی و کٍحؼل 
 

 مفاهیم نظری

ارائَ  یپژوُ ٍغهیآدر ایً ةعف ىفاُیو ىؼةّط ةَ اظالؾات ىکاٌی، ؿیـحو اظالؾات زغؼافیایی و 

 قغه اؿث.
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 مکانی یها داده

 1را داده ُا ُا و پٍغاقحَ ُا، پیكیٍَ ُا، آىارُا، قٍاؿَ ُا، داقحَ ةَ ظّر کهی، ُيَ آگاُی

قّد کَ  ُا گفحَ ىی ای از داده ةَ ىسيّؾَ 2ُای ىکاٌی دادهکَ اٌّاع ىعحهفی دارد.  ٌاىٍغ یى

ةّده و دارای ظتیؿی یا ىنٍّؾی( ةؼ روی زىیً ؾارضَ )ىّكؿیث زغؼافیایی یک  کٍٍغه انیة

 یُا ـحویؿکَ جّؿط  ةاقٍغ یى ارجتاط فضایی ةا ؾّارض دیگؼ ایسادكاةهیث ارزش ىکاٌی و 

ىکاٌی و  یُا داده و از زيهَ ظنّمیات گؼدٌغ یى یةؼدار ةِؼهاظالؾات ىکاٌی ىغیؼیث و 

 ةَ ىّارد زیؼ اقاره ٌيّد: جّان یىزیؼ  زغؼافیایی

 یک ىّكؿیث ىکاٌی ی دٍُغهٌيایف  -

 صاوی جّمیفات و ظنّمیات -

 دارای ىلیاس -

 كاةهیث جؿؼیف ارجتاط فضایی ةا ؾّارض دیگؼ -

 (25:1389و ةاةایی،  ی)كِؼود زىانىكعل ةّدن  -

جّنیغ، کَ ةَ  ةاقغ یى یا اٌَیرا و ؿاىاٌَ اظالؾاجییک ( GIS)3اظالؾات ىکاٌی یُا ـحویؿ

پؼدازد کَ جّاٌایی گؼدآوری، ذظیؼه و ٌيایف  و ىغیؼیث اظالؾات زغؼافیایی ىی ، جضهیمپؼدازش

قغه  گػاری ُای پایَ گیؼی ، پكحیتاٌی ةؼای جنيیوآنُغف ٌِایی  و را دارداظالؾات زغؼافیایی 

و ؾيهکؼد اؿاؿی آن ةغؿث آوردن اظالؾاجی اؿث کَ از  ةاقغ زغؼافیایی ىی ُای ةؼ پایَ داده

 .آیٍغ ُای گٌّاگّن ةغؿث ىی ُای ىعحهف و ةا دیغگاه ُا ةا روش ُای ىحفاوت داده جؼکیب الیَ

دارای پٍر  GISاجفاق آراء در ةؼ اؿاس جؿاریف ارائَ قغه جّؿط ىضللان صاکی از آن اؿث کَ 

ٌیؽ ٌكان داده قغه  1قکم کَ در  ةاقغ یى، ىؼدم و ؿازىان ُا روشزؽء امهی: داده، جسِیؽات، 

 (.1391اؿث )رئیـی، 

  

                                                 
1-Data 

2- Geospatial Data 

1- Geographic Information System 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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 GIS( ازؽاء 1قکم )

 
فؼىاٌغُی و کٍحؼل  یُا ؿاىاٌَاز زيهَ کارةؼدُای ٌؼاىی یک ؿیـحو اظالؾات ىکاٌی در 

 ةَ ىّارد زیؼ اقاره ٌيّد: جّان یى

 ٌيایف و جضهیم ىٍعلَ ؾيهیات -

، ىٍعلَ جضث پّقف ةان غهیداز كتیم جضهیم ىٍعلَ دیغ  یةؿغ ؿَ یُا میجضهاٌسام  -

 پغافٍغ ُّایی، زِث دیغ و جیؼ یُا ؿالح

 هیم قیب زِث ةؼرؿی كاةهیث ؾتّر و ىؼورجض -

 و ةا در ٌؼؼ گؼفحً ةافث ىکان و ةافث اىٍیث در اىّر ٌؼاىی آگاه ةافث مّرت ةَىـیؼیاةی  -

 ُا یکكحىٍاؿب پِهّگیؼی  یُا ىضمةؼرؿی ؿّاصم زِث اٌحعاب  -

 ُا زٍگٍغهجؿییً ةِحؼیً کؼیغور ُّایی زِث جؼدد ُّاپیياُا و  -

 رجتاظات، ؿیـحو زاؿّؿی و اظالؾات ؾيهیاتا فؼىاٌغُی و کٍحؼل -

 ىعاةؼاجی یُا آٌحًو ىٍاظق جضث پّقف رادارُا و  ُا فؼکاٌؾؿیـحو جضهیم  -

 (15: 1392ىغیؼی و ُيکاران، ٌتؼد ) یؿازَ یقت -
 

 قٌّغ یىو ٌيایف داده  یؿاز ؼهیذظىکاٌی ىؿيّاًل در چِار ىغل کهی ایساد، پؼدازش،  یُا داده

. ایً چِار کٍغ یىٌلف ىؤدؼی در ىغیؼیث ةِیٍَ ایً اظالؾات ایفا  ُا آنکَ قٍاظث مضیش 

 ىغل ؾتارجٍغ از؛

در یک ىغل ةؼداری ؾّارض زِان واكؿی ةّؿیهَ ؾٍامؼ ٍُغؿی ٌيایف داده  ؛1ىغل ةؼداری -1

. ةؼای ٌيایف ایً ؾّارض ىؿيّالً از ؿَ فؼم ٍُغؿی ٌلعَ، ظط و ؿعش اؿحفاده قٌّغ یى

و ىٍؼو  (Spaghetti) رواةط ىکاٌی ةیً ؾّارض در ایً ىغل در ؿاظحارُای ٌاىٍؼو .کٍٍغ یى

                                                 
1-Vector Model 

http://gisman.ir/raster-vector/
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(Topology)  در ؿاظحار ٌاىٍؼو ٌلاط ةنّرت ىعحنات زوزی، ظعّط ةَ قکم ؼدیگ یىقکم .

عّح ٌیؽ در كانب ظعّظی کَ ؿعّح ةـحَ را جكکیم از ىعحنات زوزی و ؿ یا ؼهیزٌس

در ؿاظحار ىٍؼو  اىا .قّد یٌيو ارجتاط ةیً ؾّارض در ٌؼؼ گؼفحَ  قّد یى، ٌكان داده دٍُغ یى

ةَ راصحی ةؼاؿاس ُيیً  جّان یىو  قٌّغ یىؾّارض ٌیؽ دتث  یُا یگیُيـارواةط جّپّنّژی و 

 .ىکاٌی را اٌسام داد یُا میجضهرواةط، 

 ةٍامریؽ و ىٍؼو  یُا ؿهّلاز  یا قتکَ را در كانب ؾّارض زىیً جؼ رس؛ 1ؿهّنیىغل  -2

و یک  ةاقغ یىایً ىغل  دٍُغه میجكکزؽء  ًیجؼ کّچکپیکـم،  .پّقاٌغ یى ،ةاقغ یى پیکـم

DEMی ىذم رؿحؼىغل 
ةا  ُا کـمیپکَ در ایً ىغل،  ُاؿث کـمیپایً  از m*n ، یک آرای2َ

 .قٌّغ یىیکغیگؼ ارجتاط ىکاٌی ظامی ٌغارٌغ و ةنّرت ىسؽا از ُو در ٌؼؼ گؼفحَ 

ٌيایف ةُؼداری از ؾّارض و دیسیحال  ؿاظحيان دادهٌّؾی (؛ TIN)3ىغل قتکَ ٌاىٍؼو ىذهذی -3

 دؿحگاه ىعحناتُای دارای  ةا پؼاکٍغگی ٌاىٍؼو و ظط رئّسفیؽیکی ؿعش زىیً اؿث کَ از 

ةا اؿحفاده  .اٌغ ُای ىذهذی غیؼ ىكحؼك ىٍؼو قغه ؿاظحَ قغه کَ در قتکَ (x, y, z) ةؿغی ؿَ

جلـیو ٌيّد و ةا  یجؼ کّچکگؼافی یک ىٍعلَ را ةَ ؿعّح ؿَ یؿغی جّپّ جّان یى TIN از

اؿحفاده از ایً ؿعّح، دیغ ىٍاؿتی از جّپّگؼافی ىٍعلَ ایساد ٌيّد. ٍُگاىی کَ در یک ىٍعلَ 

جغییؼات زیادی از نضاظ ارجفاؾی وزّد دارد ایً ىغل ةَ ظّةی ؿعش واكؿی زىیً را ىغل 

 .کٍغ یى

 یظّر ةَ، داٌغ یىاز اقیاء ىٍفؼدی  یا ىسيّؾَر زِان را ةَ ىذاةَ ایً ؿاظحا ؛گؼا یؿاظحارق -4

داده  .داٌغ یى GIS کَ ةؼای ُؼ قی رفحار ظامی كائم اؿث و آٌؼا كاةم کغةٍغی و ذظیؼه در

، ةهکَ قٌّغ یٌيزغا جلـیو  یُاَ یالزغؼافیایی در ایً ؿاظحار، ةؼ اؿاس ٌّع ٍُغؿَ ظّد در 

 .قٌّغ یى یةٍغ گؼوهو ؿهـهَ ىؼاجب اقیاء  ُا ردهدر 
 
 

  

                                                 
2- Raster Model 

3- Triangulated irregular network 

4-  Digital Elevation Model 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%28%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AA
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 ىکاٌی داده یُا ىغل( اٌّاع 2قکم 

 مدل رستر
 مدل وکتور TIN مدل

 
 

 یپصوه ندهیآ 

، ُيچّن کٍٍغ یىىعانؿات ىؼةّط ةَ آیٍغه اؿحفاده  از وازگان ةـیاری در كانیاٌغ ٍغهیآاىؼوزه 

كهيؼو "،"یآگاُ ٍغهیآ"،"یكیاٌغ ٍغهیآ"، "یپژوُ ٍغهیآ"

. اىا ایً واژگان واةـحَ و "یقٍاؿ ٍغهیآ"و  "یاٌگار ٍغهیآ"،"یٌگار ٍغهیآ"،"یٍیة فیپ"،"آیٍغه

. قایغ ةحّان کٍٍغ یىظاص اؿحفاده  یُا روشةـیارٌغ و از  ییُا فؼض فیپو  ُا یجئّرةؼآىغه از 

 ؾٍّان ةَ یپژوُ هٍغیآىیالدی،  1970را ىادر ایً واژگان داٌـث. از اوایم دَُ  یپژوُ ٍغهیآواژه 

ٌاػيی، قغ )ةکار گؼكحَ  ژاپً ژهیو ةَرؿيی در چٍغ کكّر ىؿغود  ظّر ةَ یگػار اؿثیؿاةؽار 

و ؿٍغ  گؼدد یةؼىکكّر  ؿانَ پٍر یُا ةؼٌاىَةَ  یٌگؼ ٍغهیآ(. در ایؼان ٌیؽ ؿاةلَ 7:1385

کَ دو دَُ را ٌكاٌَ گؼفحَ اؿث، اونیً ؿٍغ ةا جفکؼ  1404جّؿؿَ کكّر در افق  اٌغاز چكو

زانی، اؿث )ةؼ اؿاس ىضّرُای جّؿؿَ کكّر جغویً گؼدیَ  یٌگار ٍغهیآاؿحؼاجژیک و 

18:1392.) 

ىّرد جّزَ واكؽ گؼدیغه، رویکؼدی اؿث کَ ُو در  یپژوُ ٍغهیآآٌچَ در ایً پژوُف در ىّرد 

داده از پاٌم ظتؼگان  یآور زيؽدر  ُوو  قغه اٌسامو ةؼرؿی جضلیلات  یا کحاةعاٌَىعانؿات 

ىغیؼیث  یُا چانفقٍاؿایی ىكکالت و  ىٍؼّر ةَنضاظ گؼدیغه اؿث. ةَ ؾتارت ایً پژوُف 

 مّرت گؼفحَ اؿث. 1404در افق  یؽیر ةؼٌاىَةِیٍَ اظالؾات ىکاٌی زِث 

 ىؼاصم ذیم ىتحٍی اؿث؛ از ىّضّع آن ةؼ ىضّرُا و ٌؼؼ مؼف یپژوُ ٍغهیآاُغاف 

 ُا فؼمث، جضّالت، جِغیغُا و ُا چانفقٍاؿایی  -

 ةؼرؿی و جضهیم جضّالت -

 اٌغاز چكوؿٍاریّؿازی و ارائَ  -

 ةِحؼ اٌغاز چكوقٍاؿایی  -

 (.1386ظؽایی، اٌغاز ) چكوجالش ةؼای ٌیم ةَ ةِحؼیً  -
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 روش تحقیق

جضهیهی  -و ةؼاؿاس ىاُیث و روش جّمیفی یا جّؿؿٌَّع جضلیق از ٌؼؼ ُغف کارةؼدی 

و زاىؿَ آىاری جضلیق ىسيّؾَ کارةؼان، ىغیؼان، کارقٍاؿان و ىحعننیً اظالؾات  ةاقغ یى

کَ در  ةاقغ یى. ىؼاصم کهی اٌسام جضلیق ةَ قؼح ذیم ةاقغ یىدفاؾی  یُا ارگانىکاٌی یکی از 

 داده قغه اؿث؛( ٌیؽ ٌيایف 3قکم )

و ُغف امهی  قّد یىهَ ىـئهَ جضلیق ةَ مّرت ىكعل جؿؼیف گام ٌعـث؛ در ایً ىؼص -

 .گؼدد یىو ةَ ؿّاةق ىّضّع ٌیؽ اقاره  قّد یىةیان  ؿؤاالتو ؿپؾ  گؼدد یىپژوُف ةیان 

ىکاٌی، ؿیـحو اظالؾات ىکاٌی، اٌّاع  یُا دادهگام دوم؛ در ایً ىؼصهَ ىفاُیو جضلیق یؿٍی  -

  پؼداظحَ قغه اؿث. یپژوُ ٍغهیآ ًیچٍ ُوىکاٌی و  یُا داده
از  1404ىکاٌی در چِار ظتلَ در افق  یُا دادهىغیؼیث  یرو فیپگام ؿّم؛ ةؼرؿی ىكکالت  -

ٌفؼ از کارقٍاؿان و ىحعننیً اظالؾات ىکاٌی در  6ظؼیق پاٌم ظتؼگان و ىناصتَ ةا جؿغاد 
 صّزه دفاؾی و ىعانؿَ ادةیات جضلیق.

ای فائق آىغن ةؼ ىكکالت قٍاؿایی قغه در ىؼصهَ ةؼ ییکارُا راهگام چِارم؛ در ایً ىؼصهَ  -
 ؿّم رائَ گؼدیغ.

 و ارائَ پیكٍِادات پؼداظحَ قغه اؿث. یؼیگ سَیٌحگام پٍسو؛ در ایً ىؼصهَ ةَ ةیان  -

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 ( ىؼاصم جضلیق3قکم )
 

 بهینه اطالعات مکانی در حوزه دفاعی تیریمد یرو صیپمشکالت 

در ؿعّح  یؽیر ةؼٌاىَو  یؼیگ ویجنياةؽارُای پكحیتاٌی  ًیجؼ ىِواظالؾات ىکاٌی یکی از 

. اُيیث اظالؾات ىکاٌی گؼدد یىىعحهف زاىؿَ و ةعنّص در ىـائم دفاؾی و اىٍیحی ىضـّب 

ةَ صغی ةّده اؿث کَ در ةـیاری از کكّرُا از  یؿاز ویجنيدر جـِیم روٌغ  ُا آنو کارةؼد 

رکً چِارم در فؼآیٍغ  ؾٍّان ةَو  قّد یىیاد  "اظالؾات ویژه" ؾٍّان ةَاظالؾات ىکاٌی 
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اؿث در کٍار ؿَ رکً دیگؼ آن )زىان، ُؽیٍَ و کیفیث( ىؼح  یؽیر ةؼٌاىَو  یؼیگ ویجني

(. ؾهیؼغو چٍیً اُیيث در ظّر جّزِی، ىكکالت زیادی در راةعَ ةا 33:1393، فؼد ی)رزت

ةَ  یپژوُك ٍغهیآرویکؼد  وزّد دارد. داقحً ُا آنو اؿحفاده از  یؿاز ؼهیذظ، یآور زيؽجّنیغ، 

زِث قٍاؿایی و ىغیؼیث ایً ىكکالت اىؼی ضؼوری و  دؿحاٌَ فیپىٍؼّر اجعاذ اكغاىات 

 یةؼدار ةِؼهىكکالت ىّزّد در زىیٍَ ىغیؼیث و  دُغ یى. جضلیلات ٌكان ةاقغ یى ؼیٌاپػ ازحٍاب

، در دؿحؼس 2زّدیث، در چِار دؿحَ؛ ى1ُّا دادهىکاٌی ةؼ اؿاس جئّر ؾيهکؼد  یُا دادهةِیٍَ از 

 (.Mansourian, 2005قّد ) یى یةٍغ ظتلَ 5و ىیؽان اؿحفاده 4، كاةهیث ةکارگیؼی3ةّدن

 ىّزّدیث -انف

ىکاٌی ىّرد ٌیاز  یُا دادهکَ آیا  ؿؤالىکاٌی و در واكؽ ةَ ایً  یُا دادهىّزّدیث وزّد داقحً 

آىغه و ىناصتَ ةا ظتؼگان  ؾيم ةَ یُا یةؼرؿ. ةا جّزَ ةَ دُغ یىکارةؼ وزّد دارد یا ظیؼ پاؿط 

 .ةاقغ یى 1ىکاٌی در صّزه دفاؾی ةَ قؼح زغول  یُا دادهىّزّدیث  یرو فیپىكکالت 
 

 ىٍتؽ؛ ٌّیـٍغه() یدفاؾىکاٌی در صّزه  یُا داده( ىكکالت ىّزّد در زىیٍَ در ىّزّدیث 1زغول )

 عنوان مشکل یبند دسته ردیف

 یُا داده 1

 ىکاٌی

 ٌتاقغ روز ةَىّرد ٌیاز ىّزّد ةاقغ ونی  یُا داده

 ىّرد ٌیاز ىّزّد ةاقغ ونی پّقف کاىم ٌتاقغ یُا داده 2

 ىّرد ٌیاز ىّزّد ةاقغ ونی دكیق ٌتاقغ یُا داده 3

اداری و  4

 ؿازىاٌی

 ىّزّد ُا دادهٌتّد یک پایگاه داده زاىؽ از 

 ةاقیو اظالع یةدر یگان یا ٌیؼوی دیگؼ ىّزّد ةاقغ نیکً ىا  5

 از ىّزّدی اظالؾات ىکاٌی ُيغیگؼ ُا ؿازىانؾغم اظالع  6

 ُا ؿازىانىیان  ُا داده یگػار اقحؼاك ةٌَتّد فؼٍُگ  7

 در دسترض بودن -ب

. ُا آنىّزّد ةؼای اؿحفاده از  یُا دادهدر دؿحؼس ةّدن، ؾتارت اؿث از كاةهیث دؿحؼؿی ةَ 

ىيکً اؿث ىّزّد ةاقغ اىا در دؿحؼس کارةؼان كؼار ٌغاقحَ ةاقغ.  ُا دادهةؿضی از ىسيّؾَ 

ؾتارجٍغ کَ؛ ىـائم فٍی و فؼٍُگی، ىـائم  کٍٍغ یىؾّاىهی کَ در ىّاٌؽ ایساد  ًیجؼ ؾيغه

                                                 
1-Data Functions 

2- Availability 

3- Accessibility 

4- Applicability 

5- Usability 
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ایً ىّاٌؽ ةا کيک پاٌم ظتؼگان و  یُا ؽىؤنفَیر. یگػار يثیكدؿحؼؿی و  یُا اؿثیؿ اىٍیحی و

 اؿحعؼاج گؼدیغ. 2فاؾی ةَ قؼح زغول ىعانؿَ ادةیات ىّضّع ةؼای صّزه د
 ىٍتؽ؛ ٌّیـٍغه() یدفاؾىکاٌی در صّزه  یُا داده( ىكکالت ىّزّد در زىیٍَ در دؿحؼس ةّدن 2زغول )

 

 عنوان مشکل یبند دسته ردیف

 و یا افكای غیؼىساز آٌِا ُا داده ؾغم صفغ ىضؼىاٌگی اىٍیحی 1

 غیؼىساز یافؽارُا ٌؼمجّؿط افؼاد و  ُا داده یکار دؿثیا ُا  دادهؾغم صفغ مضث  2

جّؿط افؼاد ىساز  ُا دادهیا ؾغم ایساد دؿحؼؿی ىٍاؿب ةَ  ُا داده یؼیپػ دؿحؼسؾغم جأىیً  3

 در ُؼ زىان و ُؼ ىکان

فٍی و  4

 فؼٍُگی

 در داظم ؿازىان ُا داده یگػار اقحؼاك ةٌَتّد فؼٍُگ 

 ُا دادهاز  یا پارهةاور غهط در زىیٍَ كغرت جهلی ٌيّدن داقحً  5

 از ٌؼؼ دكث، جياىیث، زىان و غیؼه ُا دادهکیفیث ٌاىٍاؿب  6

 یُا اؿثیؿ 7

دؿحؼؿی و 

 كیيث گػاری

 ُا دادهظّالٌی و پیچیغه ةّدن فؼآیٍغ اداری دؿحؼؿی ةَ 

 ُا دادهٌتّد یک ؿیاؿث ىانی ىكعل و ىغون در زىیٍَ جأىیً ىٍاةؽ ىانی جّنیغ  8

 ُا ؿازىانؾغم جعنیل اؾحتار ىحٍاؿب ةا ٌیازُای اظالؾات ىکاٌی ةَ  9

 
 قابلیت بکارگیری 

ىّزّد ةا ٌیازُا و اؿحاٌغاردُای  یُا دادهكاةهیث ةکارگیؼی ؾتارت اؿث از ىیؽان ىعاةلث 

 یافؽار ٌؼمو  یافؽار ؿعث یُا طیىضدر  ُا آنکارةؼان زِث اؿحفاده آؿان و ؿؼیؽ 

ىيکً اؿث در دؿحؼس ةاقٍغ ونی از ٌؼؼ كانب، ؿاظحار  ُا داده(. ةؿضی از 16:1386)فؼٌلی،

و غیؼه ةا ٌیاز کارةؼان ىعاةلث ٌغاقحَ  ُا دادهو جؿؼیف  یةٍغ ظتلٍَُغؿی، ىضحّی اظالؾات، 

در صّزه دفاؾی در  ُا دادهةاقغ. ىسيّؾَ ىكکالت و ىّاٌؽ ىّزّد در زىیٍَ كاةهیث ةکارگیؼی 

 آىغه اؿث. 3زغول 
 ىٍتؽ؛ ٌّیـٍغه() یدفاؾىکاٌی در صّزه  یُا داده( ىكکالت ىّزّد در زىیٍَ كاةهیث ةکارگیؼی 3زغول )

 

 عنوان مشکل یبند دسته ردیف

اؿحاٌغاردُا و  1

ظنّیث 

 ُا داده

 یانيههً یةةا اؿحاٌغاردُای پػیؼفحَ قغه  ُا دادهؾغم جّنیغ 

 ُا دادهؾغم ىعاةلث ىلیاس  2

 ظالؾات جّمیفی و فؼاداده ىحٍاؿب ةا کارةؼدُای دفاؾی یةٍغ ظتلَؾغم ىعاةلث  3

 ىّزّد یُا دادهركّىی ٌتّدن  4

 ٌتّد یک اؿحاٌغارد واصغ و یکپارچَ در زىیٍَ جّنیغ ٌلكَ ؾّارض ٌؼاىی 5

ٌاُياٍُگی  6

 ُا ـحویؿ

 ُا دادهٌاُياٍُگی ىؿٍایی؛ جفاوت در ىفِّم 

و ؿیـحو  افؽار ؿعثو  افؽار ٌؼم یُا ـحویؿ، ُا دادهٌاُياٍُگی جؼکیتی، جفاوت در فؼىث  7

 ىغیؼیث پایگاه داده

 و ارجتاط داظهی آٌِا ُا کالسٌاُياٍُگی قياجیک؛ جفاوت در ىغل داده ةؼ صـب  8
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 میسان استفاده 

 کارةؼان در ىلامغ ی اؿحفادهىکاٌی ةؼای  یُا دادهىیؽان اؿحفاده ةا جّزَ ةَ ایً واكؿیث کَ 

ةؼای  جّاٌغ یى، ىّضّؾی دیگؼ اؿث کَ قٌّغ یىجّنیغ  یؽیر ةؼٌاىَو  یؼیگ ویجني، یؿاز ویجني

 ىکاٌی رخ دُغ. ىیؽان اؿحفاده ةَ ایً ىّضّع اقاره دارد کَ جا چَ اٌغازه کارةؼان از یُا داده

در  ُا دادهیٍَ ىیؽان اؿحفاده از ىكکالت ىّزّد در زى. کٍٍغ یىىکاٌی ىّزّد اؿحفاده  یُا داده

 آىغه اؿث. 4صّزه دفاؾی در زغول 
 

 ىٍتؽ؛ ٌّیـٍغه() یدفاؾىکاٌی در صّزه  یُا داده( ىكکالت ىّزّد در زىیٍَ كاةهیث ةکارگیؼی 4زغول )
 

 عنوان مشکل یبند دسته ردیف

 یؽیر ةؼٌاىَو  یؼیگ ویجنيىکاٌی در فؼآیٍغ  یُا دادهٌاآگاُی از ىؽیث اؿحفاده از  ٌیؼوی اٌـاٌی 1

 فلغان داٌف و ػؼفیث جعننی 2

 GISکيتّد پؼؿٍم فٍی و ىحعنل در صّزه  3

 ؾغم آگاُی کارةؼان از دكث، جاریط جّنیغ و ؿایؼ اظالؾات ةَ ؾهث ٌتّد فؼاداده ىٍاؿب 4

فؼٍُگ  4

 ؿازىاٌی

 ؾالكَ ةؿضی از کارةؼان ةَ جّنیغ اظالؾات ىّرد ٌیاز ظّدقان ةعّر قعنی

 ىکاٌی یُا دادهٌتّد یک چارچّب ىكعل زِث جّنیغ، دؿحؼؿی و ةکارگیؼی  5

 ىکاٌی یُا دادهآىّزقی و پژوُكی در زىیٍَ  یُا ثیفؿانکيتّد  6
 

 SDIمدیریت بهینه اطالعات مکانی در بستر 

ٌّیً از زيهَ فٍاوری ارجتاظات و اظالؾات، اىکان  یُا یآور فًاىؼوزه ةا پیكؼفث و ػِّر 

اظالؾات ىکاٌی و غهتَ ةؼ ىكکالت ىػکّر جـِیم قغه و ایً  یُا ـحویؿاؿحفاده ةِیٍَ 

ی ؿّق یغه و ةَ ؿيث اةؽارُایظارج گؼد یو درون ؿازىاٌ ی، ىّردیاز صانث اٌحؽاؾ ُا ـحویؿ

و جتادل  ُا دادهىغیؼیث  یؿاز ٍَیةِ، یرآو زيؽیافحَ کَ ؾيالً فؼاُو کٍٍغه ىضیط الزم در اىؼ 

1) یىکاٌ یُا دادهاظالؾات ىکاٌی قغه اؿث کَ از آن ةَ ؾٍّان زیؼؿاظث 
SDI قّد یى( یاد .

 یُا ـحویؿازؽای ىغیؼیث  ًیجؼ ىِوگػقحَ ةَ ؾٍّان یکی از  یُا دَُایً زیؼؿاظث در ظی 

 (29:1390( قٍاظحَ قغه اؿث )دزفّنی،GIS) یىکاٌاظالؾات 

، ٌگِغاری و جتادل یآور زيؽزِث جـِیم در  زیؼ ؿاظحارُای اظالؾات ىکاٌی یاٌغاز راهاُيیث 

 ىؼجتط ةیف از پیف ىّرد جّزَ واكؽ قغه اؿث. اؿحفاده از یُا دادهاظالؾات ىکان ىؼزؽ و 

SDI  ٌِفحَ در اظالؾات ىکاٌی و  یُا ثیكاةهو ةاال ةؼدن  ُا یکارةَ ىٍؼّر زهّگیؼی از دوةاره

اٌسام قغه در زِث دؿحیاةی ةَ اُغاف جّؿؿَ پایغار در  یُا یگػارَ یؿؼىااز  یور ةِؼهیف افؽا

 .الزم و ضؼروری اؿث ،ُؼ ؿازىاٌی

                                                 
1- Spatial Data Infrastructure 
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یک ىکاٌیؽىی پایغار ةَ ىٍؼّر ارجتاط اظالؾات ىکاٌی  ؾٍّان ةَ( SDI) یىکاٌ یُا دادهزیؼؿاظث 

، ُا یآور فًپّیا ىؼجتط از  یا ىسيّؾَو قاىم  غیٌيا یىةا کارةؼان و جّنیغکٍٍغگان داده ؾيم 

، پؼدازش، یآور زيؽ، اؿحاٌغاردُا، قتکَ دؿحؼؿی، ىٍاةؽ اٌـاٌی الزم ةؼای ُا یگػر اؿثیؿ

و اظالؾات ىکاٌی در ؿعّح ىعحهف،  ُا دادهو اؿحفاده از  یؿاز ٍَیةِ، جّزیؽ و یؿاز ؼهیذظ

و همکاران،  نژادیدیشه) اؿثو ىغیؼیث یک زاىؿَ  یؼیگ ویجنيجـِیم در روٌغ  ىٍؼّر ةَ

19211351).
 (STIG,2015;59)و رواةط آٌِا  SDI یُا ىّنفَ( 4قکم )

 
 

 ةَ ىّارد زیؼ اقاره ٌيّد؛ جّان یى SDIاز  یؼیگ ةِؼهاز زيهَ ٌحایر صامم از 

 داده و ظغىات(ُا ) یازىٍغیٌقٍاظث کيتّدُا و  -

 ُا ؿازىانىّازی در  یُا ثیفؿانزهّگیؼی از  -

 ىکاٌی یُا دادهجّنیغ، جکيیم و ةؼوزرؿاٌی ىؤدؼ  یُا ویىکاٌـجؿییً  -

 ُا ؿازىاناظالؾات ىکاٌی ىیان  یگػار اقحؼاك ةَاىکان  -

 و اؿحاٌغاردُای الزم زِث ىغیؼیث زاىؽ اظالؾات ُا دؿحّرانؿيمجغویً  -

 ُا دادهةِتّد کیفیث  -

 غ، ایساد فؼاداده و جؿییً ىحّنیان جّنیُا دادهصػف افؽوٌگی  - 

 (53: 1393، فؼد ی)رزت یاظالؾاجٌگِغاری و ةؼوزرؿاٌی ُؼ الیَ  -

 ىکاٌی در یُا دادهدر صّزه دفاؾی ةا ؾٍایث ةَ ایٍکَ اُیيث ىضاؾف  SDIجّؿؿَ 

امهی آیٍغه  یُا ثیاونّیکی از  ؾٍّان ةَ، ةایغ ُا ؿازىانایً  یُا یؽیر ةؼٌاىَو  ُا یؼیگ ویجني

 دفاؾی ىّرد جّزَ كؼار گیؼد. یُا ؿازىان
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ىکاٌی در صّزه دفاؾی،  یُا دادهةٍاةؼایً ةا جّزَ ةَ ىكکالت ةیان قغه در زىیٍَ ىغیؼیث ةٍِیَ 

ىکاٌی دفاؾی در راؿحای ایساد یک ٌؼام زاىؽ ىغیؼیث اظالؾات  یُا دادهجّؿؿَ زیؼؿاظث 

. ضؼورت جِیَ رود یى ارقي ةَىکاٌی ةَ ىٍؼّر فائق آىغن ةؼ ایً ىكکالت اىؼی ىِو و صیاجی 

دفاؾی، ةَ  SDIیک  یؿاز ادهیپیک ٌؼام ىغیؼیحی ةؼای اظالؾات ىکاٌی در راؿحای ظؼاصی و 

دفاؾی و ٌؼاىی ؾيالً ةـحگی ةَ  یُا ثیىأىّرظاظؼ ایً صلیلث اؿث کَ ىّفلیث در کهیَ 

ایً ٌؼام . ةاقغ یىو اظالؾات ىکاٌی و كاةهیث اؿحفاده از آٌِا  ُا دادهداقحً دؿحؼؿی ةَ 

 ىغیؼیحی ةایغ روقی را ارئَ دُغ کَ ىّارد زیؼ را قاىم گؼدد؛

 اداری و كاٌٌّی ةؼای جّنیغ و جّؿؿَ اظالؾات ىکاٌی یُا یُياٍُگ -

 ةؼای جّنیغ و صفغ و ٌگِغاری اظالؾات ىکاٌی ُا یازىٍغیٌ -

 اظالؾات ىکاٌی یگػار اقحؼاك ةَالزم ةؼای  یُا ؽمیىکاٌ -

 کٍّنّژی و کارةؼدُای آنراُتؼدُای جّؿؿَ ج -

ىکاٌی  یُا دادهةا جّزَ ةَ اُيیث صیای ٌؼام ىغیؼیث اظالؾات ىکاٌی، جّؿؿَ زیؼؿاظث 

دفاؾی و ٌؼاىی و  یُا ؿازىاندافاؾی ةَ ؾٍّان یک ةـحؼ جّاٌيٍغؿازی ةؼای رقغ و جّؿؿَ 

 ىکاٌی ظّاُغ ةّد. یُا دادهاز  یؼیگ ةِؼهةا  یؼیگ ویجنيةِتّد جّاٌایی ةؼای 
 
 

 و پیشنهادات یریگ جهینت

ؾّاىم پكحیتاٌی  ًیجؼ یاجیصو  ًیجؼ صـاسىؼجتط ةا آن یکی از  یُا یآور فًىکاٌی و  یُا داده

ةا ایً وزّد ىكکالت ىحؿغدی  گؼدد یىدر صّزه دفاؾی ىضـّب  یؽیر ةؼٌاىَو  یؼیگ ویجني

. در پژوُف صاضؼ، گؼدد یىٌؼاىی در زىیٍَ ىغیؼیث ةِیٍَ ایً اظالؾات ىكاُغه  یُا ؿازىان

ةا اؿحفاده از جئّری کارکؼدُای داده و جئّری  پژوُاٌَ ٍغهیآجؿغاد چِم ىكکم ةا رویکؼدی 

و  یؼیکارگ ةَدر چِار زىیٍَ ىّزّدیث، در دؿحؼس ةّدن، كاةهیث  زؼیان جنيیو گیؼی ىغرن و

كکم کَ ُفث ىکاٌی ىّرد ةؼرؿی و واکاوی كؼار گؼفث. جؿغاد چِم ى یُا دادهىیؽان اؿحفاده از 

ىكکم در زىیٍَ ىّزّدیث، ٌَ ىكکم در زىیٍَ دؿحؼس ةّدن، ُكث ىكکم در زىیٍَ كاةهیث 

ىکاٌی ةا اؿحفاده از پاٌم ظتؼگان و  یُا دادهو قف ىكکم در زىیٍَ ىیؽان اؿحفاده  یؼیکارگ ةَ

وضؿیث  یُا چانفىیؽان ىكکالت و  4قکم ىعانؿَ ادةیات ىّضّع کكف و اؿحعؼاج گؼدیغ. 

و ىیؽان  یؼیکارگ ةَىکاٌی در اةؿاد چِارگاٌَ ىّزّدیث، در دؿحؼس ةّدن، كاةهیث  یُا داده

 یُا چانفکَ ةیكحؼیً ىّاٌؽ و  دُغ یىىکاٌی را ةؼاؿاس ٌؼؼ ظتؼگان ٌكان  یُا دادهاؿحفاده 

.ةاقغ یىىکاٌی  یُا داده، ىّزّدیث و ىیؽان اؿحفاده یؼیکارگ ةَةَ جؼجیب در دؿحؼؿی، كاةهیث 
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ىکاٌی یُا داده( ىلایـَ ةیً ىكکالت ىّزّد در اةؿاد چِارگاٌَ وضؿیث 5قکم )
 

ىکاٌی  یُا دادهىغیؼیث  یؿاز ٍَیةِةؼاؿاس ٌحایر صامم از جضلیق پیكٍِادات زیؼ ةَ ىٍؼّر 

 ؛گؼدد یىارائَ  یپژوُ ٍغهیآدر صّزه ةا رویکؼد 

زِث رفؽ ىكکالت  یپژوُ ٍغهیآىیان ىغت و ةهٍغ ىغت( ةا رویکؼد ) یاجیؾيهجغویً ةؼٌاىَ  -

و ىیؽان  یؼیکارگ ةَدر اةؿاد چِارگاٌَ ىّزّدیث، در دؿحؼس ةّدن، كاةهیث  قغه ییقٍاؿا

 ىکاٌی. یُا دادهاؿحفاده 

اظالؾات ىکاٌی در  یُا ـحویؿىؼةّط ةَ  یافؽار ٌؼمو  یافؽار ؿعثجّؿؿَ جسِیؽات  -

 جاةؿَ. یُا ؼىسيّؾَیزدفاؾی و  یُا ؿازىان

در زِث ةِتّد فؼآیٍغُا و اىکان  ُا ؿازىانىّزّد در داظم  یُا یزار روشٌغُا و امالح رو -

 ؿازی اظالؾات ىّرد ٌیاز ةا ٌگاه ةَ آیٍغه. ٍُگام ةَجّنیغ، ذظیؼه ؿازی و 

آىّزش و جؼةیث کارکٍان ىحعنل در صّزه اظالؾات ىکاٌی و ارجتاط ىغوام و ىـحيؼ ةا ىؼاکؽ  -

 ؾهيی و پژوُكی.

دفاؾی  یُا ؿازىانىکاٌی ةیً  یُا دادهو جتادل  یگػار اقحؼاك ةَاقاؾَ فؼٍُگ ةـحؼؿازی و  -

 ةا رؾایث امّل صفاػحی.

 ىکاٌی دفاؾی یُا دادهجغویً ىغل ىفِّىی ایساد و جّؿؿَ زیؼؿاظث  -
 

 منابع
  ُای  جغویً راُتؼدُای ایساد زیؼؿاظث داده، 1395، ذکؼیا، پّر کاػوجّىاٌیان، آرا؛ ىغدی، ؿؿیغ؛

، پژوُی ةا ٌگاه آیٍغه 1404ُای فؼىاٌغُی و ىغیؼیث ٌؼاىی در افق  ( در ؿاىاSDIٌَىکاٌی )

 دفاؾی، قياره اول. یپژوُ ٍغهیآفنهٍاىَ ىعانؿات 

  ،ٌلف 1390زالنی ٌـب، ؾتغانَ؛ رئّفیان، ىضيّد ،GIS  در راؿحای ةِؼه وریC4I  در اىّر

 دفاؾی، پٍسيیً کٍفؼاٌؾ ىهی فؼىاٌغُی و کٍحؼل ایؼان، داٌكگاه جِؼان.

0%20%40%60%80%100%

 در دسترس بودن

 قابلیت بکاگیری

 موجود بودن

 میزان استفاده



 1395 ةِار ،35 قياره وازدُو،دفنهٍاىَ ؾهّم و فٍّن ٌؼاىی، ؿال  42
 

 کارةؼد ؿٍسف از دور و ؿیـحو  (1388)آرام، صيیغی ؛ؿیغغالىؼضا ،صـیٍی، ىـهو؛ صغیغی

ُيایف (، واكؽ در غؼب کكّر یا ىٍعلَاظالؾات زغؼافیایی درؾيهیات ُای ٌؼاىی )ىعانؿَ ىّردی 

 .ؿؼاؿؼی ؿاىاٌَ اظالؾات ىکاٌی، جِؼان، داٌكگاه مٍؿحی ىانک اقحؼ

 ،آیٍغه، کكف ؿایث ،ُا ضؼورت و ىفاُیو ،یپژوُ ٍغهیآ (1386) ؿؿیغ، ظؽایی 

 http://futurediscovery.org. 
  ،یاٌکـحو اظالؾات ىیً ؿیة یـَ وارجتاط ىفِّىی، ىلا1390دزفّنی، كهيتؼاىا: قساع ؾؼاكی، ىٍِاز 

، قِؼٌگار: ٌكؼیَ ؾهيی آىّزقی ؿازىان فٍاوری ارجتاظات و یاٌکؼؿاظحاراظالؾات ىیو ز یؿازىاٌ

 ِؼان، ایؼان.، ج1390جیؼىاه  12ؿال  54اظالؾات قِؼداری جِؼان، قياره 

 ىکاٌی و  یُا دادهزاىؿَ ةا زیؼؿاظث  یؿاز یجّاٌيٍغ، ىتاصخ ٌّیً در 1393، ؾتاس، فؼد یرزت

 ىغیؼیث زىیً، اٌحكارات ؿازىان فٍاوری اظالؾات وارجتاظات قِؼداری جِؼان.

  ،و آٌانیؽ ةیياری، جؼزيَ فؼزاد،  یؿاز ٌلكَاپیغىیّنّژی فضایی در  یُا روش، 1391رئیـی، رضا

 كارات ىاُّاره، جِؼان.اٌح

  ،پژوُكکغه ىعانؿات یا ىٍعلَو جّؿؿَ  یؽیر ةؼٌاىَراُتؼدی در  یٌگار ٍغهیآ، 1392زانی، ٌادی ،

 راُتؼدی، جِؼان.

 ِیُا داده، ارزیاةی زیؼؿاظث 1394، یؾه ،یکالٌحؼ ؛امغؼ یؾه، طیق آل، ىضيغزّاد؛ ٌژاد یغیق 

ؾهّم و فٍّن ٌلكَ ةؼداری،، دوره پٍسو، قياره  یپژوُك -ؾهيی یَ یٌكؼ، BSCىکاٌی ةا اؿحفاده از 

 فٍی داٌكگاه جِؼان. یُا داٌكکغه، پؼدیؾ 3

 ( ،جّؿؿَ ىغل ىفِّىی 1386فؼٌلی، ىِغی ،)SDI  ةعكی وزرات ٌیؼو ُيؼاه ةا ایساد یک ؿؼویؾ

 ؿازىاٌی، پایان ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ، داٌكگاه ظّازَ ٌنیؼ، جِؼان. clearing-houseٌيٌَّ 

 در آىغی ةؼ ؿیـحو اظالؾات زغؼافیایی، چاپ 1389، انـهيَ ام، یٍیف ییةاةا، ىٍیژه؛ یجان یكِؼود ،

 ، جِؼان.ٌّر امیپاول، اٌحكارات داٌكگاه 

 ،ً(، اُيیث زایگاه 1392) ىغیؼی، ىِغی: آكاظاُؼ، رضا: ززونی، ىضيغ فالح، زؿفؼی، ىضـ

(، فنهٍاىَ پژوُكی اظالؾات زغؼافیایی، C4Iکٍحؼل )ؿیـحو اظالؾات ىکاٌی در فؼىاٌغُی و 

 ، جِؼان.86قياره 

  ،از ىفِّم جا ازؼاء، وزارت مٍایؽ و ىؿادن، جِؼان،  یٌگار ٍغهیآ، 1385، انَ روحٌاػيی، اىیؼ؛ كغیؼی

 اٌحكارت ىؼکؽ مٍایؽ ٌّیً.

  ،ًییای، ٌلف ؿاىاٌَ اظالؾات زغؼاف1393ٌؼؼپّر، ىضـ (GIS)  ىؼز ) ییایدردر اىٍیث ىؼزُای

 دریایی زٍّب کكّر(، دفحؼ جضلیلات فؼىاٌغُی ىؼزةاٌی، اؿحان اردةیم.

  

http://www.ensani.ir/fa/43050/profile.aspx
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