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چکیده
جضلیلات ٌكان ىیدُغ کَ ةیف از  %80دادهُای ىّرد ٌیاز ؿازىانُا در اىّر ىعحهف ىغیؼیث،
ةؼٌاىَریؽی ،ازؼا ذاجاً ىکاٌی ُـحٍغ و یا ىاُیث و ویژگی ىکاٌی دارٌغ .ةا ایً صال ىكکالت كاةم
جّزَای در زىیٍَ دؿحؼؿی ،كاةهیث اؿحفاده ،كاةهیث اظيیٍان ،ةَروز ةّدن و دكث اظالؾات
ىکاٌی وزّد دارد .قٍاؿایی دكیق ایً ىكکالت ةَىٍؼّر ةؼٌاىَریؽی ةِحؼ و ىؤدؼجؼ در آیٍغه
ٌَچٍغان دور زِث غهتَ ةؼ ایً ٌارؿاییُا اىؼی ضؼوری و صیاجی ةٌَؼؼ ىیرؿغ .پژوُف صاضؼ
ةا ُغف ةؼرؿی ىكکالت پیفروی ىغیؼیث ةِیٍَ اظالؾات ىکاٌی در صّزه دفاؾی ةا رویکؼد
آیٍغهپژُی قکم گؼفحَ اؿث .در ایً راؿحا ةا اؿحفاده از ىعانؿَ ادةیات جضلیق و اٌسام ىناصتَ
ةا ظتؼگان و ىحعننیً اظالؾات ىکاٌی ،جؿغاد  40ىكکم در چِار زىیٍَ ىّزّدیث ،در
دؿحؼس ةّدن ،كاةهیث ةَکارگیؼی و ىیؽان اؿحفاده از دادهُای ىکاٌی قٍاؿایی گؼدیغٌ .حایر
جضلیق ٌكان ىیدُغ ةیكحؼیً ٌارؿاییُا ةَجؼجیب در زىیٍَ در دؿحؼس ةّدن ،كاةهیث
ةَکارگیؼی ،ىّزّدیث و ىیؽان اؿحفاده از دادهىکاٌی ىیةاقغ .جّؿؿَ زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی
ٌیؽ ةَؾٍّان چارچّةی و ىک اٌیؽىی پایغار ،ةؼای ایً ىكکالت جكؼیش داده قغ .در پایان ةا جّزَ
ةَ ٌحایر جضلیق پیكٍِادُایی ةَىٍؼّر ةِیٍَؿازی ىغیؼیث اظالؾات ىکاٌی در افق  1404ارائَ
گؼدیغه اؿث.
واشههای کلیدی

اظالؾات ىکاٌی ،آیٍغهپژوُی ،ةِیٍَؿازی ىغیؼیث

 -1داٌكسّی کارقٍاؿی ارقغ ؿٍسف از دور و ؿیـحو اظالؾات زغؼافیایی ،داٌكگاه جِؼان
 - 2اؿحادیار ؿٍسف از دور و ؿیـحو اظالؾات زغؼافیایی داٌكگاه جِؼان
* ٌّ -یـٍغه ىـئّل
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مقدمه
اىؼوزه داىٍَ وؿیؿی از فؿانیثُا ،ةؼٌاىَریؽیُا و جنيیوگیؼیُا در جأىیً اىیٍث دفاؾی و
ایساد ةازدارٌغگی ،ىحکی ةَ اظالؾات ىکانىضّر زغؼافیایی ىیةاقغ و ىیؽان ىّفلیث آٌِا ةَ
مضث ،دكث و دؿحؼؿی ةَىّكؽ ةَ ایً دادهُا ةـحگی دارد .جضلیلات ٌكان ىیدُغ کَ ةیف از
 %80اظالؾات ىّرد ٌیاز ةؼای ؿازىاٌغُی ،ةؼٌاىَریؽی و ىغیؼیث در زىیٍَُای ازحياؾی،
اكحنادی ،ؿیاؿی و اىٍیحی دارای ىاُیث ىکاٌی ُـحٍغ ( .)Lemmens,2001;12دادهُای
ىکاٌی و زغؼافیایی در ؿازىانُای ٌؼاىی ةَ دنیم پیٌّغ ٌاگــحٍی ىاىّریثُای ایً ؿازىان
ةا ىّكؿیثُای ىکاٌی اُيیحی ىضاؾف یافحَ اؿث .اظالؾات در افؽایف كغرت ةازدارٌغگی و
ایساد ةؼجؼی در زٍگ ٌلف جؿیًکٍٍغهای دارد .ایً دادهُا در ظؼاصی ،ازؼاُ ،غایث و پكحیتاٌی
ؾيهیاتُای ٌؼاىی در ؿعّح ىعحهف ٌلف اُيیث صیاجی دارٌغ (زالنیٌـب و رئّفیان،
.)2:1390
اظالؾات ىکاٌی دكیق و ةَىّكؽ ىیجّاٌغ ةا كاةهیث ةاالیی فؼىاٌغُان را در راؿحای آٌانیؽ ىٍعلَ
ؾيهیاجی و ةؼرؿی پیچیغگیُای زىیً ؾيهیات ،اٌحلال ؿؼیؽ ٌیؼوُا ،ىکانگؽیٍی و ىـیؼیاةی
ةِیٍَ آٌِا صيایث ٌيایغ .در واكؽ یک ؿیـحو اظالؾات ىکاٌی ةا ةِؼهگیؼی از اظالؾات ىکاٌی
ىٍاؿب در ىضیط ٌؼاىی و دفاؾی ایً اىکان را ایساد ىیٌيایغ کَ ؿؼؾث جنيیوگیؼی را
افؽایف داده و ُؽیٍَ اٌسام ؾيهیات را کاُف و جأدیؼ جيؼیٍات و ىاٌّرُایُای ٌؼاىی را ةا
ىغلؿازی و آٌانیؽ ةِتّد ةعكغ (ىغیؼی و ُيکاران1392 ،؛ .)6در ظّل ؿانیان ىحيادی ُيّاره
در ىؼاکؽ دفاؾی و ٌؼاىی یک ٌیاز روةَرقغ و فؽایٍغهای ةَ ٌلكَةؼداری دیسیحال ،جنّیؼةؼداری
ىاُّارهای ،جضهیم دادهُای ىکاٌی ،دؿحگاهُای پؼدازش اظالؾات ىکاٌی ؿیـحوُای جؿییً
ىّكؿیث ىکاٌی و ؿؼاٌسام ایساد ارجتاط ىٍاؿب ةیً ایً ؾّاىم اصـاس ىیقّد ( Willem,
 )2011:8ؾيهیاتُای ٌؼاىی در آیٍغه در یک ىضیط پّیا و غیؼكاةمپیفةیٍی ُغایث ظّاٍُغ
قغ و ؿؼةازان در مضٍَُای ٌتؼد ٌّیً ةا ظیف پیچیغهای از چانفُا درگیؼ ىیقٌّغ کَ
ةِؼهگیؼی از اظالؾات ةَروز و دكیق زغؼافیایی در ةَکارگیؼی ؿالحُا ،فؼىاٌغُی و کٍحؼل
ٌیؼوُاُ ،غایث ؿیـحوُای اظالؾاجی و نسـحیکی ىیجّاٌغ ٌلف کهیغی و جؿییًکٍٍغهای را ایفا
ٌيایغ (.)Kuipers,2009
ؾهیرغو چٍیً اُيیث در ظّر جّزَایُ ،يّاره در جّنیغٌ ،گِغاری و ةَکارةؼدن ایً اظالؾات
ىكکالت زیادی پیف روی ؿازىانُا و ةَظنّص ؿازىانُای ٌؼاىی كؼار دارد .نػا قٍاؿایی
ىّاٌؽ وچانفُای پیفروی ىغیؼیث ةِیٍَ اظالؾات ىکاٌی و ارائَ راهکارُای ىلاةهَ ةا آن ،ةا
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ٌگاه ةَ آیٍغه و رویکؼد آیٍغهپژوُاٌَ ةَؾٍّان ىـئهَ امهی پژوُف صاضؼ ،اىؼی ضؼوری و
ازحٍابٌاپػیؼ ةَ ٌؼؼ ىیرؿغ.
آیٍغهپژوُی ةَ ىٍؽنَ زغیغجؼیً روش ةؼٌاىَریؽی و ؿیاؿثگػاری ،در ىیاٌَُای كؼن ةیـحو
در اٌغیكکغه رٌغ در ٌیؼوی ُّایی پا ةَ ؾؼمَ وزّد ٌِاد و ؾٍّان "ؾهو ةؽرگ "1ةَ ىؿٍای ؾهو
ؿاىاندٍُغه ُغفيٍغ و ؿٍگةٍای جّؿؿَ در آیٍغه را ةَ ظّد گؼفث .ةیجؼدیغ ،ایً داٌف از
کهیغیجؼیً اةؽارُایی ؾنؼ داٌایی اؿث و در زىؼه داٌفُای ٌؼم ىیجّان آن را ىضّر فؿانیث
دیگؼ داٌفُای ٌؼم دیگؼ كؼار داد .آیٍغهپژوُی داٌف و ىؿؼفحی اؿث کَ چكو ظؼد ىغیؼان را
ةَ ؿّی رویغادُا ،فؼمثُا و ىعاظؼات اصحيانی آیٍغه ةاز ٌگَ ىیدارد ،جّاٌاییُا اٌحعابُای
ُّقيٍغاٌَ را افؽایف ىیدُغ ةَ ىغیؼان و ؿیاؿحيغاران ایً اىکان را ىیدُغ جا ةغاٌٍغ ةَ
کساُا ىیجّاٌٍغ ةؼوٌغ ،ةَ کساُا ةایغ ةؼوٌغ و از چَ ىـیؼُایی ىیجّاٌٍغ ةا ؿِّنث ةیكحؼی ةَ
آیٍغه ىعهّب ظّد ةؼؿٍغ (زانی.)9:1392 ،
ةٍاةؼایً ةا جّزَ ةَ اُیيث و ضؼورتُای ىػکّر ،ایً پژوُف ةا ُغف ةؼرؿی و جسؽیَ و جضهیم
ىكکالت و چانفُای پیفروی ىغیؼیث ةِیٍَ اظالؾات ىکاٌی در افق  1404قکم گؼفحَ
اؿث و ةَ دٌتال پاؿط دادن ةَ ؿؤاالت زیؼ ىیةاقغ؛
 ىكکالت و چانفُای امهی پیفروی ةِیٍَؿازی ىغیؼیث دادهُای ىکاٌی در صّزه دفاؾیدر افق  1404چیـث؟
 چَ راهکاری ةؼای فائق آىغن ةؼ ىكکالت ىّزّد در زىیٍَ ىغیؼیث ةِیٍَ اظالؾات ىکاٌیوزّد دارد؟
در ایً راؿحا پؾ از ةیان ىفاُیو ٌؼؼی ىؼةّط ةَ دادهُای ىکاٌی ،ؿیـحوُای اظالؾات ىکاٌی
و آیٍغهپژوُی ةا اؿحفاده از پاٌم ظتؼگان ،ىعانؿَ کحاةعاٌَای ،جضهیم روٌغُای چِارگاٌَ
پیفروی اظالؾات ىکاٌی ،ىؼور ىعانؿات اٌسام قغه در ایً صّزه ىكکالت و چانفُای
پیفروی ىغیؼیث ةِیٍَ اظالؾات ىکاٌی در افق  1404در چِار دؿحَ قٍاؿایی و ارائَ گؼدیغ و
ؿپؾ ىغل ىفِّىی جّؿؿَ زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی ةَؾٍّان چارچّةی ةؼای صم ىكکالت و
ٌارؿاییُای ىّزّد در زىیٍَ ىغیؼیث ةِیٍَ دادهُای ىکاٌی از اةؿاد ىعحهف جكؼیش گؼدیغ .در
پایان ضيً رجتَةٍغی ىكکالت قٍاؿایی قغه ةؼاؿاس ٌؼؼ ظتؼگان ،پیكٍِادُایی زِث رفؽ
چانفُا و ىكکالت ىّمّف ةیان گؼدیغ.

1-Mega Science
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پیشینه تحقیق

ىتاصخ ىؼةّط ةَ ىغیؼیث ؿیـحيی اظالؾات ىکاٌی در ؿال  1960ةؼای اونیً ةار ىعؼح گؼدیغ
و جا ةَ اىؼوز پیكؼفثُای زیادی را جسؼةَ ٌيّده و ٌـمُای ىعحهفی را ظی کؼده اؿث .از زيهَ
پژوُفُایی کَ در راةعَ ٌلف اظالؾات ىکاٌی و ىغیؼیث ةِیٍَ آٌِا در اىّر دفاؾی و ٌؼاىی
مّرت گؼفحَ اؿث ىیجّان ةَ ىّراد زیؼ اقاره ٌيّد:
در ؿال  1388صغیغی و ُيکاران ةَ ةؼرؿی کارةؼد ؿٍسف از دور و ؿیـحو اظالؾات
زغؼافیایی درؾيهیات ُای ٌؼاىی ةا ىعانؿَ ىّردی ىؼةّط ةَ ىٍعلَای واكؽ در غؼب کكّر
پؼداظحٍغ (صغیغی و ُيکاران .)1388 ،در ؿال  Willem 2011در داٌكگاه ىٍچـحؼ ةَ ةؼرؿی
ٌلف یکپارچَؿازی ىغیؼیث اظالؾات ىکاٌی در ارجف ُهٍغ پؼداظث و ةیان ٌيّد کَ رویکؼد
زاىؽ ةَ ىفاُیو زٍگُای اىؼوزی ىیجّاٌغ ىا را صم ىكکالت ىّزّد در زىیٍَ ىغیؼیث
یکپارچَ اظالؾات ىکاٌی و ُيکاری و ىكارکث ٌیؼوُا و ؾّاىم ٌؼاىی در ىّكؿیثُای پیچیغه
یاری ٌيایغ ( .)Willem,2011:10در ؿال  1392ىغیؼی و ُيکاران ةَ ةؼرؿی ٌلف ؿیـحو
اظالؾات ىکاٌی در فؼىاٌغُی و کٍحؼل پؼداظحٍغ ایكان در ایً جضلیق جأدیؼ ُ GISيؼاه و Web
 GISدر ىکاٌیاةیُای ٌؼاىی ةؼرؿی ٌيّده و ٌكان دادٌغ ةا اؿحفاده از كاةهیثُای ؿیـحوُای
اظالؾات ىکاٌی ىیجّان ةا ىغلؿازی ىٍعلَ ؾيهیاجی ةَ ةاالجؼیً ؿؼؾث در جنيیوگیؼی ةِیٍَ
و ىؿحتؼ زِث فؼىاٌغُی و کٍحؼل رؿیغ .در ؿال ٌ 1393ؼؼپّر ةَ ةؼرؿی ٌلف ؿاىاٌَ اظالؾات
زغؼافیایی ) (GISدر اىٍیث ىؼزُای دریایی (ىؼز دریایی زٍّب کكّر) پؼداظث ایكان ٌكان
داد کَ ؿاىاٌَ اظالؾات زغؼافیایی كادر اؿث در اىٍیث ىؼزُای دریایی ٌلف ىِيی ایفا ٌيّده و
جّان ٌیؼوُای اىٍیحی-دفاؾی را جا صغ زیادی ارجلا ةعكغ (ٌؼؼپّر .)1393،در ؿال 1395
جّىاٌیان و ُيکاران ةَ ارائَ راُتؼدُایی زِث ىغیؼیث یکپارچَ اظالؾات ىکاٌی در ؿاىاٌَُای
فؼىاٌغُی و کٍحؼل پؼداظحٍغ (جّىاٌیان و ُيکاران)1395 ،
مفاهیم نظری

در ایً ةعف ىفاُیو ىؼةّط ةَ اظالؾات ىکاٌی ،ؿیـحو اظالؾات زغؼافیایی و آیٍغهپژوُی ارائَ
قغه اؿث.
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دادههای مکانی
ةَ ظّر کهیُ ،يَ آگاُیُا ،داقحَُا ،آىارُا ،قٍاؿَُا ،پیكیٍَُا و پٍغاقحَُا را داده1

ىیٌاىٍغ کَ اٌّاع ىعحهفی دارد .دادهُای ىکاٌی 2ةَ ىسيّؾَای از دادهُا گفحَ ىیقّد کَ
ةیانکٍٍغه ىّكؿیث زغؼافیایی یک ؾارضَ (ظتیؿی یا ىنٍّؾی) ةؼ روی زىیً ةّده و دارای
ارزش ىکاٌی و كاةهیث ایساد ارجتاط فضایی ةا ؾّارض دیگؼ ىیةاقٍغ کَ جّؿط ؿیـحوُای
اظالؾات ىکاٌی ىغیؼیث و ةِؼهةؼداری ىیگؼدٌغ و از زيهَ ظنّمیات دادهُای ىکاٌی و
زغؼافیایی زیؼ ىیجّان ةَ ىّارد زیؼ اقاره ٌيّد:
 ٌيایف دٍُغهی یک ىّكؿیث ىکاٌی صاوی جّمیفات و ظنّمیات دارای ىلیاس كاةهیث جؿؼیف ارجتاط فضایی ةا ؾّارض دیگؼ ىكعل ةّدن زىان (كِؼودی و ةاةایی)25:1389 ،ؿیـحوُای اظالؾات ىکاٌی )GIS(3یک ؿاىاٌَ اظالؾاجی و رایاٌَای ىیةاقغ کَ ةَ جّنیغ،
پؼدازش ،جضهیم و ىغیؼیث اظالؾات زغؼافیایی ىیپؼدازد کَ جّاٌایی گؼدآوری ،ذظیؼه و ٌيایف
اظالؾات زغؼافیایی را دارد و ُغف ٌِایی آن ،پكحیتاٌی ةؼای جنيیوگیؼیُای پایَگػاریقغه
ةؼ پایَ دادهُای زغؼافیایی ىیةاقغ و ؾيهکؼد اؿاؿی آن ةغؿث آوردن اظالؾاجی اؿث کَ از
جؼکیب الیَُای ىحفاوت دادهُا ةا روشُای ىعحهف و ةا دیغگاهُای گٌّاگّن ةغؿث ىیآیٍغ.
اجفاق آراء در ةؼ اؿاس جؿاریف ارائَ قغه جّؿط ىضللان صاکی از آن اؿث کَ  GISدارای پٍر
زؽء امهی :داده ،جسِیؽات ،روشُا ،ىؼدم و ؿازىان ىیةاقغ کَ در قکم ٌ 1یؽ ٌكان داده قغه
اؿث (رئیـی.)1391 ،

1-Data
2- Geospatial Data
1- Geographic Information System
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قکم ( )1ازؽاء GIS

از زيهَ کارةؼدُای ٌؼاىی یک ؿیـحو اظالؾات ىکاٌی در ؿاىاٌَُای فؼىاٌغُی و کٍحؼل
ىیجّان ةَ ىّارد زیؼ اقاره ٌيّد:
 ٌيایف و جضهیم ىٍعلَ ؾيهیات اٌسام جضهیمُای ؿَةؿغی از كتیم جضهیم ىٍعلَ دیغ دیغهةان ،ىٍعلَ جضث پّقفؿالحُای پغافٍغ ُّایی ،زِث دیغ و جیؼ
 جضهیم قیب زِث ةؼرؿی كاةهیث ؾتّر و ىؼور ىـیؼیاةی ةَمّرت ةافثآگاه و ةا در ٌؼؼ گؼفحً ةافث ىکان و ةافث اىٍیث در اىّر ٌؼاىی ةؼرؿی ؿّاصم زِث اٌحعاب ىضمُای ىٍاؿب پِهّگیؼی کكحیُا جؿییً ةِحؼیً کؼیغور ُّایی زِث جؼدد ُّاپیياُا و زٍگٍغهُا فؼىاٌغُی و کٍحؼل ارجتاظات ،ؿیـحو زاؿّؿی و اظالؾات ؾيهیات ؿیـحو جضهیم فؼکاٌؾُا و ىٍاظق جضث پّقف رادارُا و آٌحًُای ىعاةؼاجی قتیَؿازی ٌتؼد (ىغیؼی و ُيکاران)15 :1392 ،دادهُای ىکاٌی ىؿيّ ًال در چِار ىغل کهی ایساد ،پؼدازش ،ذظیؼهؿازی و ٌيایف داده ىیقٌّغ
کَ قٍاظث مضیش آنُا ٌلف ىؤدؼی در ىغیؼیث ةِیٍَ ایً اظالؾات ایفا ىیکٍغ .ایً چِار
ىغل ؾتارجٍغ از؛
 -1ىغل ةؼداری1؛ در یک ىغل ةؼداری ؾّارض زِان واكؿی ةّؿیهَ ؾٍامؼ ٍُغؿی ٌيایف داده
ىیقٌّغ  .ةؼای ٌيایف ایً ؾّارض ىؿيّالً از ؿَ فؼم ٍُغؿی ٌلعَ ،ظط و ؿعش اؿحفاده
ىیکٍٍغ .رواةط ىکاٌی ةیً ؾّارض در ایً ىغل در ؿاظحارُای ٌاىٍؼو ) (Spaghettiو ىٍؼو
1-Vector Model
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)(Topologyقکم ىیگیؼد .در ؿاظحار ٌاىٍؼو ٌلاط ةنّرت ىعحنات زوزی ،ظعّط ةَ قکم
زٌسیؼهای از ىعحنات زوزی و ؿعّح ٌیؽ در كانب ظعّظی کَ ؿعّح ةـحَ را جكکیم
ىیدٍُغٌ ،كان داده ىیقّد و ارجتاط ةیً ؾّارض در ٌؼؼ گؼفحَ ٌيیقّد .اىا در ؿاظحار ىٍؼو
رواةط جّپّنّژی و ُيـایگیُای ؾّارض ٌیؽ دتث ىیقٌّغ و ىیجّان ةَ راصحی ةؼاؿاس ُيیً
رواةط ،جضهیمُای ىکاٌی را اٌسام داد.
 -2ىغل ؿهّنی1؛ رسجؼ ؾّارض زىیً را در كانب قتکَای از ؿهّلُای ریؽ و ىٍؼو ةٍام
پیکـم ىیةاقغ ،ىیپّقاٌغ .پیکـم ،کّچکجؼیً زؽء جكکیمدٍُغه ایً ىغل ىیةاقغ و یک
ىغل رؿحؼی ىذم  ،DEM2یک آرایَ  m*nاز ایً پیکـمُاؿث کَ در ایً ىغل ،پیکـمُا ةا
یکغیگؼ ارجتاط ىکاٌی ظامی ٌغارٌغ و ةنّرت ىسؽا از ُو در ٌؼؼ گؼفحَ ىیقٌّغ.
 -3ىغل قتکَ ٌاىٍؼو ىذهذی)TIN(3؛ ٌّؾی ؿاظحيان داده دیسیحال و ٌيایف ةُؼداری از ؾّارض
فیؽیکی ؿعش زىیً اؿث کَ از رئّس ةا پؼاکٍغگی ٌاىٍؼو و ظطُای دارای دؿحگاه ىعحنات
ؿَةؿغی ) (x, y, zؿاظحَ قغه کَ در قتکَُای ىذهذی غیؼ ىكحؼك ىٍؼو قغهاٌغ .ةا اؿحفاده
از  TINىیجّان جّپّگؼافی یک ىٍعلَ را ةَ ؿعّح ؿَ یؿغی کّچکجؼی جلـیو ٌيّد و ةا
اؿحفاده از ایً ؿعّح ،دیغ ىٍاؿتی از جّپّگؼافی ىٍعلَ ایساد ٌيّدٍُ .گاىی کَ در یک ىٍعلَ
جغییؼات زیادی از نضاظ ارجفاؾی وزّد دارد ایً ىغل ةَ ظّةی ؿعش واكؿی زىیً را ىغل
ىیکٍغ.
 -4ؿاظحارقی گؼا؛ ایً ؿاظحار زِان را ةَ ىذاةَ ىسيّؾَای از اقیاء ىٍفؼدی ىیداٌغ ،ةَظّری
کَ ةؼای ُؼ قی رفحار ظامی كائم اؿث و آٌؼا كاةم کغةٍغی و ذظیؼه در  GISىیداٌغ .داده
زغؼافیایی در ایً ؿاظحار ،ةؼ اؿاس ٌّع ٍُغؿَ ظّد در الیَُای زغا جلـیو ٌيیقٌّغ ،ةهکَ
در ردهُا و ؿهـهَ ىؼاجب اقیاء گؼوهةٍغی ىیقٌّغ.

2- Raster Model
3- Triangulated irregular network
4- Digital Elevation Model
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قکم  )2اٌّاع ىغلُای داده ىکاٌی

مدل رستر

مدل TIN

مدل وکتور

آیندهپصوهی

اىؼوزه آیٍغهاٌغیكان از وازگان ةـیاری در ىعانؿات ىؼةّط ةَ آیٍغه اؿحفاده ىیکٍٍغُ ،يچّن
"آیٍغهاٌغیكی""،آیٍغهآگاُی""،كهيؼو
"آیٍغهپژوُی"،
آیٍغه""،پیفةیٍی""،آیٍغهٌگاری""،آیٍغهاٌگاری" و "آیٍغهقٍاؿی" .اىا ایً واژگان واةـحَ و
ةؼآىغه از جئّریُا و پیففؼضُایی ةـیارٌغ و از روشُای ظاص اؿحفاده ىیکٍٍغ .قایغ ةحّان
واژه آیٍغهپژوُی را ىادر ایً واژگان داٌـث .از اوایم دَُ  1970ىیالدی ،آیٍغهپژوُی ةَؾٍّان
اةؽار ؿیاؿثگػاری ةَظّر رؿيی در چٍغ کكّر ىؿغود ةَویژه ژاپً ةکار گؼكحَ قغ (ٌاػيی،
 .)7:1385در ایؼان ٌیؽ ؿاةلَ آیٍغهٌگؼی ةَ ةؼٌاىَُای پٍرؿانَ کكّر ةؼىیگؼدد و ؿٍغ
چكواٌغاز جّؿؿَ کكّر در افق  1404کَ دو دَُ را ٌكاٌَ گؼفحَ اؿث ،اونیً ؿٍغ ةا جفکؼ
اؿحؼاجژیک و آیٍغهٌگاری ةؼ اؿاس ىضّرُای جّؿؿَ کكّر جغویً گؼدیَ اؿث (زانی،
.)18:1392
آٌچَ در ایً پژوُف در ىّرد آیٍغهپژوُی ىّرد جّزَ واكؽ گؼدیغه ،رویکؼدی اؿث کَ ُو در
ىعانؿات کحاةعاٌَای و ةؼرؿی جضلیلات اٌسامقغه و ُو در زيؽآوری داده از پاٌم ظتؼگان
نضاظ گؼدیغه اؿث .ةَ ؾتارت ایً پژوُف ةَىٍؼّر قٍاؿایی ىكکالت و چانفُای ىغیؼیث
ةِیٍَ اظالؾات ىکاٌی زِث ةؼٌاىَریؽی در افق  1404مّرت گؼفحَ اؿث.
اُغاف آیٍغهپژوُی مؼفٌؼؼ از ىّضّع آن ةؼ ىضّرُا و ىؼاصم ذیم ىتحٍی اؿث؛
 قٍاؿایی چانفُا ،جضّالت ،جِغیغُا و فؼمثُا ةؼرؿی و جضهیم جضّالت ؿٍاریّؿازی و ارائَ چكواٌغاز قٍاؿایی چكواٌغاز ةِحؼ -جالش ةؼای ٌیم ةَ ةِحؼیً چكواٌغاز (ظؽایی.)1386 ،
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روش تحقیق

ٌّع جضلیق از ٌؼؼ ُغف کارةؼدی جّؿؿَای و ةؼاؿاس ىاُیث و روش جّمیفی -جضهیهی
ىیةاقغ و زاىؿَ آىاری جضلیق ىسيّؾَ کارةؼان ،ىغیؼان ،کارقٍاؿان و ىحعننیً اظالؾات
ىکاٌی یکی از ارگانُای دفاؾی ىیةاقغ .ىؼاصم کهی اٌسام جضلیق ةَ قؼح ذیم ىیةاقغ کَ در
قکم (ٌ )3یؽ ٌيایف داده قغه اؿث؛
 گام ٌعـث؛ در ایً ىؼصهَ ىـئهَ جضلیق ةَ مّرت ىكعل جؿؼیف ىیقّد و ُغف امهیپژوُف ةیان ىیگؼدد و ؿپؾ ؿؤاالت ةیان ىیقّد و ةَ ؿّاةق ىّضّع ٌیؽ اقاره ىیگؼدد.
 گام دوم؛ در ایً ىؼصهَ ىفاُیو جضلیق یؿٍی دادهُای ىکاٌی ،ؿیـحو اظالؾات ىکاٌی ،اٌّاعدادهُای ىکاٌی و ُوچٍیً آیٍغهپژوُی پؼداظحَ قغه اؿث.
 گام ؿّم؛ ةؼرؿی ىكکالت پیفروی ىغیؼیث دادهُای ىکاٌی در چِار ظتلَ در افق  1404ازظؼیق پاٌم ظتؼگان و ىناصتَ ةا جؿغاد ٌ 6فؼ از کارقٍاؿان و ىحعننیً اظالؾات ىکاٌی در
صّزه دفاؾی و ىعانؿَ ادةیات جضلیق.
 گام چِارم؛ در ایً ىؼصهَ راهکارُایی ةؼای فائق آىغن ةؼ ىكکالت قٍاؿایی قغه در ىؼصهَؿّم رائَ گؼدیغ.
 -گام پٍسو؛ در ایً ىؼصهَ ةَ ةیان ٌحیسَگیؼی و ارائَ پیكٍِادات پؼداظحَ قغه اؿث.

قکم ( )3ىؼاصم جضلیق

مشکالت پیصروی مدیریت بهینه اطالعات مکانی در حوزه دفاعی

اظالؾات ىکاٌی یکی از ىِوجؼیً اةؽارُای پكحیتاٌی جنيیوگیؼی و ةؼٌاىَریؽی در ؿعّح
ىعحهف زاىؿَ و ةعنّص در ىـائم دفاؾی و اىٍیحی ىضـّب ىیگؼدد .اُيیث اظالؾات ىکاٌی
و کارةؼد آنُا در جـِیم روٌغ جنيیوؿازی ةَ صغی ةّده اؿث کَ در ةـیاری از کكّرُا از
اظالؾات ىکاٌی ةَؾٍّان "اظالؾات ویژه" یاد ىیقّد و ةَؾٍّان رکً چِارم در فؼآیٍغ
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جنيیوگیؼی و ةؼٌاىَریؽی در کٍار ؿَ رکً دیگؼ آن (زىانُ ،ؽیٍَ و کیفیث) ىؼح اؿث
(رزتیفؼد .)33:1393 ،ؾهیؼغو چٍیً اُیيث در ظّر جّزِی ،ىكکالت زیادی در راةعَ ةا
جّنیغ ،زيؽآوری ،ذظیؼهؿازی و اؿحفاده از آنُا وزّد دارد .داقحً رویکؼد آیٍغهپژوُكی ةَ
ىٍؼّر اجعاذ اكغاىات پیفدؿحاٌَ زِث قٍاؿایی و ىغیؼیث ایً ىكکالت اىؼی ضؼوری و
ازحٍابٌاپػیؼ ىیةاقغ .جضلیلات ٌكان ىیدُغ ىكکالت ىّزّد در زىیٍَ ىغیؼیث و ةِؼهةؼداری
ةِیٍَ از دادهُای ىکاٌی ةؼ اؿاس جئّر ؾيهکؼد دادهُا ،1در چِار دؿحَ؛ ىّزّدیث ،2در دؿحؼس
ةّدن ،3كاةهیث ةکارگیؼی 4و ىیؽان اؿحفاده 5ظتلَةٍغی ىیقّد (.)Mansourian, 2005
انف -ىّزّدیث
ىّزّدیث وزّد داقحً دادهُای ىکاٌی و در واكؽ ةَ ایً ؿؤال کَ آیا دادهُای ىکاٌی ىّرد ٌیاز
کارةؼ وزّد دارد یا ظیؼ پاؿط ىیدُغ .ةا جّزَ ةَ ةؼرؿیُای ةَؾيم آىغه و ىناصتَ ةا ظتؼگان
ىكکالت پیفروی ىّزّدیث دادهُای ىکاٌی در صّزه دفاؾی ةَ قؼح زغول  1ىیةاقغ.
زغول ( )1ىكکالت ىّزّد در زىیٍَ در ىّزّدیث دادهُای ىکاٌی در صّزه دفاؾی (ىٍتؽ؛ ٌّیـٍغه)
ردیف

دستهبندی

1

دادهُای
ىکاٌی

2
3
4
5

عنوان مشکل
دادهُای ىّرد ٌیاز ىّزّد ةاقغ ونی ةَروز ٌتاقغ
دادهُای ىّرد ٌیاز ىّزّد ةاقغ ونی پّقف کاىم ٌتاقغ
دادهُای ىّرد ٌیاز ىّزّد ةاقغ ونی دكیق ٌتاقغ

اداری و
ؿازىاٌی

ٌتّد یک پایگاه داده زاىؽ از دادهُا ىّزّد
در یگان یا ٌیؼوی دیگؼ ىّزّد ةاقغ نیکً ىا ةیاظالع ةاقیو

6

ؾغم اظالع ؿازىانُا از ىّزّدی اظالؾات ىکاٌی ُيغیگؼ

7

ٌتّد فؼٍُگ ةَاقحؼاكگػاری دادهُا ىیان ؿازىانُا

ب -در دسترض بودن

در دؿحؼس ةّدن ،ؾتارت اؿث از كاةهیث دؿحؼؿی ةَ دادهُای ىّزّد ةؼای اؿحفاده از آنُا.
ةؿضی از ىسيّؾَ دادهُا ىيکً اؿث ىّزّد ةاقغ اىا در دؿحؼس کارةؼان كؼار ٌغاقحَ ةاقغ.
ؾيغهجؼیً ؾّاىهی کَ در ىّاٌؽ ایساد ىیکٍٍغ ؾتارجٍغ کَ؛ ىـائم فٍی و فؼٍُگی ،ىـائم

1-Data Functions
2- Availability
3- Accessibility
4- Applicability
5- Usability
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اىٍیحی و ؿیاؿثُای دؿحؼؿی و كیيثگػاری .ریؽىؤنفَُای ایً ىّاٌؽ ةا کيک پاٌم ظتؼگان و
ىعانؿَ ادةیات ىّضّع ةؼای صّزه دفاؾی ةَ قؼح زغول  2اؿحعؼاج گؼدیغ.
زغول ( )2ىكکالت ىّزّد در زىیٍَ در دؿحؼس ةّدن دادهُای ىکاٌی در صّزه دفاؾی (ىٍتؽ؛ ٌّیـٍغه)
ردیف

دستهبندی

1

اىٍیحی

عنوان مشکل
ؾغم صفغ ىضؼىاٌگی دادهُا و یا افكای غیؼىساز آٌِا

2

ؾغم صفغ مضث دادهُا یا دؿثکاری دادهُا جّؿط افؼاد و ٌؼمافؽارُای غیؼىساز

3

ؾغم جأىیً دؿحؼسپػیؼی دادهُا یا ؾغم ایساد دؿحؼؿی ىٍاؿب ةَ دادهُا جّؿط افؼاد ىساز
در ُؼ زىان و ُؼ ىکان

4
5

فٍی و
فؼٍُگی

6
7
8
9

ٌتّد فؼٍُگ ةَاقحؼاكگػاری دادهُا در داظم ؿازىان
ةاور غهط در زىیٍَ كغرت جهلی ٌيّدن داقحً پارهای از دادهُا
کیفیث ٌاىٍاؿب دادهُا از ٌؼؼ دكث ،جياىیث ،زىان و غیؼه

ؿیاؿثُای
دؿحؼؿی و
كیيث گػاری

ظّالٌی و پیچیغه ةّدن فؼآیٍغ اداری دؿحؼؿی ةَ دادهُا
ٌتّد یک ؿیاؿث ىانی ىكعل و ىغون در زىیٍَ جأىیً ىٍاةؽ ىانی جّنیغ دادهُا
ؾغم جعنیل اؾحتار ىحٍاؿب ةا ٌیازُای اظالؾات ىکاٌی ةَ ؿازىانُا

قابلیت بکارگیری

كاةهیث ةکارگیؼی ؾتارت اؿث از ىیؽان ىعاةلث دادهُای ىّزّد ةا ٌیازُا و اؿحاٌغاردُای
کارةؼان زِث اؿحفاده آؿان و ؿؼیؽ آنُا در ىضیطُای ؿعثافؽاری و ٌؼمافؽاری
(فؼٌلی .)16:1386،ةؿضی از دادهُا ىيکً اؿث در دؿحؼس ةاقٍغ ونی از ٌؼؼ كانب ،ؿاظحار
ٍُغؿی ،ىضحّی اظالؾات ،ظتلَةٍغی و جؿؼیف دادهُا و غیؼه ةا ٌیاز کارةؼان ىعاةلث ٌغاقحَ
ةاقغ .ىسيّؾَ ىكکالت و ىّاٌؽ ىّزّد در زىیٍَ كاةهیث ةکارگیؼی دادهُا در صّزه دفاؾی در
زغول  3آىغه اؿث.
زغول ( )3ىكکالت ىّزّد در زىیٍَ كاةهیث ةکارگیؼی دادهُای ىکاٌی در صّزه دفاؾی (ىٍتؽ؛ ٌّیـٍغه)
ردیف

دستهبندی

1

اؿحاٌغاردُا و
ظنّیث
دادهُا

2
3

عنوان مشکل
ؾغم جّنیغ دادهُا ةا اؿحاٌغاردُای پػیؼفحَ قغه ةیًانيههی
ؾغم ىعاةلث ىلیاس دادهُا
ؾغم ىعاةلث ظتلَةٍغی ظالؾات جّمیفی و فؼاداده ىحٍاؿب ةا کارةؼدُای دفاؾی

4

ركّىی ٌتّدن دادهُای ىّزّد

5

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

6
7
8

ٌاُياٍُگی
ؿیـحوُا

ٌاُياٍُگی ىؿٍایی؛ جفاوت در ىفِّم دادهُا
ٌاُياٍُگی جؼکیتی ،جفاوت در فؼىث دادهُا ،ؿیـحوُای ٌؼمافؽار و ؿعثافؽار و ؿیـحو
ىغیؼیث پایگاه داده
ٌاُياٍُگی قياجیک؛ جفاوت در ىغل داده ةؼ صـب کالسُا و ارجتاط داظهی آٌِا
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میسان استفاده

ىیؽان اؿحفاده ةا جّزَ ةَ ایً واكؿیث کَ دادهُای ىکاٌی ةؼای اؿحفادهی کارةؼان در ىلامغ
جنيیوؿازی ،جنيیوگیؼی و ةؼٌاىَریؽی جّنیغ ىیقٌّغ ،ىّضّؾی دیگؼ اؿث کَ ىیجّاٌغ ةؼای
دادهُای ىکاٌی رخ دُغ .ىیؽان اؿحفاده ةَ ایً ىّضّع اقاره دارد کَ جا چَ اٌغازه کارةؼان از
دادهُای ىکاٌی ىّزّد اؿحفاده ىیکٍٍغ .ىكکالت ىّزّد در زىیٍَ ىیؽان اؿحفاده از دادهُا در
صّزه دفاؾی در زغول  4آىغه اؿث.
زغول ( )4ىكکالت ىّزّد در زىیٍَ كاةهیث ةکارگیؼی دادهُای ىکاٌی در صّزه دفاؾی (ىٍتؽ؛ ٌّیـٍغه)
ردیف

دستهبندی

1

ٌیؼوی اٌـاٌی

عنوان مشکل
ٌاآگاُی از ىؽیث اؿحفاده از دادهُای ىکاٌی در فؼآیٍغ جنيیوگیؼی و ةؼٌاىَریؽی

2

فلغان داٌف و ػؼفیث جعننی

3

کيتّد پؼؿٍم فٍی و ىحعنل در صّزه GIS

4

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

4
5
6

فؼٍُگ
ؿازىاٌی

ؾالكَ ةؿضی از کارةؼان ةَ جّنیغ اظالؾات ىّرد ٌیاز ظّدقان ةعّر قعنی
ٌتّد یک چارچّب ىكعل زِث جّنیغ ،دؿحؼؿی و ةکارگیؼی دادهُای ىکاٌی
کيتّد فؿانیثُای آىّزقی و پژوُكی در زىیٍَ دادهُای ىکاٌی

مدیریت بهینه اطالعات مکانی در بستر SDI

اىؼوزه ةا پیكؼفث و ػِّر فًآوریُای ٌّیً از زيهَ فٍاوری ارجتاظات و اظالؾات ،اىکان
اؿحفاده ةِیٍَ ؿیـحوُای اظالؾات ىکاٌی و غهتَ ةؼ ىكکالت ىػکّر جـِیم قغه و ایً
ؿیـحوُا از صانث اٌحؽاؾی ،ىّردی و درون ؿازىاٌی ظارج گؼدیغه و ةَ ؿيث اةؽارُایی ؿّق
یافحَ کَ ؾيالً فؼاُو کٍٍغه ىضیط الزم در اىؼ زيؽآوری ،ةِیٍَؿازی ىغیؼیث دادهُا و جتادل
اظالؾات ىکاٌی قغه اؿث کَ از آن ةَ ؾٍّان زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی ( )SDI1یاد ىیقّد.
ایً زیؼؿاظث در ظی دَُُای گػقحَ ةَ ؾٍّان یکی از ىِوجؼیً ازؽای ىغیؼیث ؿیـحوُای
اظالؾات ىکاٌی ( )GISقٍاظحَ قغه اؿث (دزفّنی)29:1390،
اُيیث راهاٌغازی زیؼ ؿاظحارُای اظالؾات ىکاٌی زِث جـِیم در زيؽآوریٌ ،گِغاری و جتادل
اظالؾات ىکان ىؼزؽ و دادهُای ىؼجتط ةیف از پیف ىّرد جّزَ واكؽ قغه اؿث .اؿحفاده از
SDIةَ ىٍؼّر زهّگیؼی از دوةاره کاریُا و ةاال ةؼدن كاةهیثُای ٌِفحَ در اظالؾات ىکاٌی و
افؽایف ةِؼهوری از ؿؼىایَگػاریُای اٌسام قغه در زِث دؿحیاةی ةَ اُغاف جّؿؿَ پایغار در
ُؼ ؿازىاٌی ،الزم و ضؼروری اؿث.
1- Spatial Data Infrastructure
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زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی ( )SDIةَؾٍّان یک ىکاٌیؽىی پایغار ةَ ىٍؼّر ارجتاط اظالؾات ىکاٌی
ةا کارةؼان و جّنیغکٍٍغگان داده ؾيم ىیٌيایغ و قاىم ىسيّؾَای پّیا ىؼجتط از فًآوریُا،
ؿیاؿثگػریُا  ،اؿحاٌغاردُا ،قتکَ دؿحؼؿی ،ىٍاةؽ اٌـاٌی الزم ةؼای زيؽآوری ،پؼدازش،
ذظیؼهؿازی ،جّزیؽ و ةِیٍَؿازی و اؿحفاده از دادهُا و اظالؾات ىکاٌی در ؿعّح ىعحهف،
ینژاد و همکاران،
ةَىٍؼّر جـِیم در روٌغ جنيیوگیؼی و ىغیؼیث یک زاىؿَ اؿث (شهید 

.)19211351
قکم ( )4ىّنفَُای  SDIو رواةط آٌِا ()STIG,2015;59

از زيهَ ٌحایر صامم از ةِؼهگیؼی از  SDIىیجّان ةَ ىّارد زیؼ اقاره ٌيّد؛
 قٍاظث کيتّدُا و ٌیازىٍغیُا (داده و ظغىات) زهّگیؼی از فؿانیثُای ىّازی در ؿازىانُا جؿییً ىکاٌـیوُای جّنیغ ،جکيیم و ةؼوزرؿاٌی ىؤدؼ دادهُای ىکاٌی اىکان ةَاقحؼاكگػاری اظالؾات ىکاٌی ىیان ؿازىانُا جغویً دؿحّرانؿيمُا و اؿحاٌغاردُای الزم زِث ىغیؼیث زاىؽ اظالؾات ةِتّد کیفیث دادهُا صػف افؽوٌگی دادهُا ،ایساد فؼاداده و جؿییً ىحّنیان جّنیغ ٌگِغاری و ةؼوزرؿاٌی ُؼ الیَ اظالؾاجی (رزتیفؼد)53 :1393 ،جّؿؿَ  SDIدر صّزه دفاؾی ةا ؾٍایث ةَ ایٍکَ اُیيث ىضاؾف دادهُای ىکاٌی در
جنيیوگیؼیُا و ةؼٌاىَریؽیُای ایً ؿازىانُا ،ةایغ ةَؾٍّان یکی از اونّیثُای امهی آیٍغه
ؿازىانُای دفاؾی ىّرد جّزَ كؼار گیؼد.
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ةٍاةؼایً ةا جّزَ ةَ ىكکالت ةیان قغه در زىیٍَ ىغیؼیث ةٍِیَ دادهُای ىکاٌی در صّزه دفاؾی،
جّؿؿَ زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی دفاؾی در راؿحای ایساد یک ٌؼام زاىؽ ىغیؼیث اظالؾات
ىکاٌی ةَ ىٍؼّر فائق آىغن ةؼ ایً ىكکالت اىؼی ىِو و صیاجی ةَقيار ىیرود .ضؼورت جِیَ
یک ٌؼام ىغیؼیحی ةؼای اظالؾات ىکاٌی در راؿحای ظؼاصی و پیادهؿازی یک  SDIدفاؾی ،ةَ
ظاظؼ ایً صلیلث اؿث کَ ىّفلیث در کهیَ ىأىّریثُای دفاؾی و ٌؼاىی ؾيالً ةـحگی ةَ
داقحً دؿحؼؿی ةَ دادهُا و اظالؾات ىکاٌی و كاةهیث اؿحفاده از آٌِا ىیةاقغ .ایً ٌؼام
ىغیؼیحی ةایغ روقی را ارئَ دُغ کَ ىّارد زیؼ را قاىم گؼدد؛
 ُياٍُگیُای اداری و كاٌٌّی ةؼای جّنیغ و جّؿؿَ اظالؾات ىکاٌی ٌیازىٍغیُا ةؼای جّنیغ و صفغ و ٌگِغاری اظالؾات ىکاٌی ىکاٌیؽمُای الزم ةؼای ةَاقحؼاكگػاری اظالؾات ىکاٌی راُتؼدُای جّؿؿَ جکٍّنّژی و کارةؼدُای آنةا جّزَ ةَ اُيیث صیای ٌؼام ىغیؼیث اظالؾات ىکاٌی ،جّؿؿَ زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی
دافاؾی ةَ ؾٍّان یک ةـحؼ جّاٌيٍغؿازی ةؼای رقغ و جّؿؿَ ؿازىانُای دفاؾی و ٌؼاىی و
ةِتّد جّاٌایی ةؼای جنيیوگیؼی ةا ةِؼهگیؼی از دادهُای ىکاٌی ظّاُغ ةّد.
نتیجهگیری و پیشنهادات

دادهُای ىکاٌی و فًآوریُای ىؼجتط ةا آن یکی از صـاسجؼیً و صیاجیجؼیً ؾّاىم پكحیتاٌی
جنيیوگیؼی و ةؼٌاىَریؽی در صّزه دفاؾی ىضـّب ىیگؼدد ةا ایً وزّد ىكکالت ىحؿغدی
ؿازىانُای ٌؼاىی در زىیٍَ ىغیؼیث ةِیٍَ ایً اظالؾات ىكاُغه ىیگؼدد .در پژوُف صاضؼ،
جؿغاد چِم ىكکم ةا رویکؼدی آیٍغهپژوُاٌَ ةا اؿحفاده از جئّری کارکؼدُای داده و جئّری
زؼیان جنيیو گیؼی ىغرن و در چِار زىیٍَ ىّزّدیث ،در دؿحؼس ةّدن ،كاةهیث ةَکارگیؼی و
ىیؽان اؿحفاده از دادهُای ىکاٌی ىّرد ةؼرؿی و واکاوی كؼار گؼفث .جؿغاد چِم ىكکم کَ ُفث
ىكکم در زىیٍَ ىّزّدیث ٌَ ،ىكکم در زىیٍَ دؿحؼس ةّدنُ ،كث ىكکم در زىیٍَ كاةهیث
ةَکارگیؼی و قف ىكکم در زىیٍَ ىیؽان اؿحفاده دادهُای ىکاٌی ةا اؿحفاده از پاٌم ظتؼگان و
ىعانؿَ ادةیات ىّضّع کكف و اؿحعؼاج گؼدیغ .قکم  4ىیؽان ىكکالت و چانفُای وضؿیث
دادهُای ىکاٌی در اةؿاد چِارگاٌَ ىّزّدیث ،در دؿحؼس ةّدن ،كاةهیث ةَکارگیؼی و ىیؽان
اؿحفاده دادهُای ىکاٌی را ةؼاؿاس ٌؼؼ ظتؼگان ٌكان ىیدُغ کَ ةیكحؼیً ىّاٌؽ و چانفُای
ةَ جؼجیب در دؿحؼؿی ،كاةهیث ةَکارگیؼی ،ىّزّدیث و ىیؽان اؿحفاده دادهُای ىکاٌی ىیةاقغ.
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قکم ( )5ىلایـَ ةیً ىكکالت ىّزّد در اةؿاد چِارگاٌَ وضؿیث دادهُای ىکاٌی
ةؼاؿاس ٌحایر صامم از جضلیق پیكٍِادات زیؼ ةَ ىٍؼّر ةِیٍَؿازی ىغیؼیث دادهُای ىکاٌی
در صّزه ةا رویکؼد آیٍغهپژوُی ارائَ ىیگؼدد؛
 جغویً ةؼٌاىَ ؾيهیاجی ( ىیان ىغت و ةهٍغ ىغت) ةا رویکؼد آیٍغهپژوُی زِث رفؽ ىكکالتقٍاؿاییقغه در اةؿاد چِارگاٌَ ىّزّدیث ،در دؿحؼس ةّدن ،كاةهیث ةَکارگیؼی و ىیؽان
اؿحفاده دادهُای ىکاٌی.
 جّؿؿَ جسِیؽات ؿعثافؽاری و ٌؼمافؽاری ىؼةّط ةَ ؿیـحوُای اظالؾات ىکاٌی درؿازىانُای دفاؾی و زیؼىسيّؾَُای جاةؿَ.
 امالح روٌغُا و روشزاریُای ىّزّد در داظم ؿازىانُا در زِث ةِتّد فؼآیٍغُا و اىکانجّنیغ ،ذظیؼه ؿازی و ةٍَُگام ؿازی اظالؾات ىّرد ٌیاز ةا ٌگاه ةَ آیٍغه.
 آىّزش و جؼةیث کارکٍان ىحعنل در صّزه اظالؾات ىکاٌی و ارجتاط ىغوام و ىـحيؼ ةا ىؼاکؽؾهيی و پژوُكی.
 ةـحؼؿازی و اقاؾَ فؼٍُگ ةَاقحؼاكگػاری و جتادل دادهُای ىکاٌی ةیً ؿازىانُای دفاؾیةا رؾایث امّل صفاػحی.
 -جغویً ىغل ىفِّىی ایساد و جّؿؿَ زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی دفاؾی

منابع
 جّىاٌیان ،آرا؛ ىغدی ،ؿؿیغ؛ کاػوپّر ،ذکؼیا ،1395 ،جغویً راُتؼدُای ایساد زیؼؿاظث دادهُای
ىکاٌی ( )SDIدر ؿاىاٌَُای فؼىاٌغُی و ىغیؼیث ٌؼاىی در افق  1404ةا ٌگاه آیٍغهپژوُی،
فنهٍاىَ ىعانؿات آیٍغهپژوُی دفاؾی ،قياره اول.
 زالنی ٌـب ،ؾتغانَ؛ رئّفیان ،ىضيّدٌ ،1390 ،لف  GISدر راؿحای ةِؼه وری  C4Iدر اىّر
دفاؾی ،پٍسيیً کٍفؼاٌؾ ىهی فؼىاٌغُی و کٍحؼل ایؼان ،داٌكگاه جِؼان.
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فنهٍاىَ ؾهّم و فٍّن ٌؼاىی ،ؿال دوازدُو ،قياره  ،35ةِار 1395

 صغیغی ،ىـهو؛ صـیٍی ،ؿیغغالىؼضا؛ صيیغی ،آرام( )1388کارةؼد ؿٍسف از دور و ؿیـحو
اظالؾات زغؼافیایی درؾيهیات ُای ٌؼاىی (ىعانؿَ ىّردی ىٍعلَای واكؽ در غؼب کكّر)ُ ،يایف
ؿؼاؿؼی ؿاىاٌَ اظالؾات ىکاٌی ،جِؼان ،داٌكگاه مٍؿحی ىانک اقحؼ.
 ظؽایی،ؿؿیغ)1386( ،آیٍغهپژوُی،ىفاُیووضؼورتُا،ؿایثکكفآیٍغه،
http://futurediscovery.org.














دزفّنی ،كهيتؼاىا :قساع ؾؼاكی ،ىٍِاز ،1390 ،ىلایـَ وارجتاط ىفِّىی ةیً ؿیـحو اظالؾات ىکاٌی
ؿازىاٌی و زیؼؿاظحاراظالؾات ىکاٌی  ،قِؼٌگارٌ :كؼیَ ؾهيی آىّزقی ؿازىان فٍاوری ارجتاظات و
اظالؾات قِؼداری جِؼان ،قياره  54ؿال  12جیؼىاه  ،1390جِؼان ،ایؼان.
رزتیفؼد ،ؾتاس ،1393 ،ىتاصخ ٌّیً در جّاٌيٍغیؿازی زاىؿَ ةا زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی و
ىغیؼیث زىیً ،اٌحكارات ؿازىان فٍاوری اظالؾات وارجتاظات قِؼداری جِؼان.
رئیـی ،رضا ،1391 ،روشُای اپیغىیّنّژی فضایی در ٌلكَؿازی و آٌانیؽ ةیياری ،جؼزيَ فؼزاد،
اٌحكارات ىاُّاره ،جِؼان.
زانیٌ ،ادی ،1392 ،آیٍغهٌگاری راُتؼدی در ةؼٌاىَریؽی و جّؿؿَ ىٍعلَای ،پژوُكکغه ىعانؿات
راُتؼدی ،جِؼان.
قِیغیٌژاد ،ىضيغزّاد؛ آلقیط ،ؾهیامغؼ؛ کالٌحؼی ،ؾهی ،1394 ،ارزیاةی زیؼؿاظث دادهُای
ىکاٌی ةا اؿحفاده از ٌ ،BSCكؼیَی ؾهيی -پژوُكی ؾهّم و فٍّن ٌلكَ ةؼداری ،،دوره پٍسو ،قياره
 ،3پؼدیؾ داٌكکغهُای فٍی داٌكگاه جِؼان.
فؼٌلی ،ىِغی ،)1386( ،جّؿؿَ ىغل ىفِّىی  SDIةعكی وزرات ٌیؼو ُيؼاه ةا ایساد یک ؿؼویؾ
ٌيٌَّ  clearing-houseؿازىاٌی ،پایان ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ ،داٌكگاه ظّازَ ٌنیؼ ،جِؼان.
كِؼودیجانی ،ىٍیژه؛ ةاةاییفیٍی ،امانـهيَ ،1389 ،در آىغی ةؼ ؿیـحو اظالؾات زغؼافیایی ،چاپ
اول ،اٌحكارات داٌكگاه پیامٌّر ،جِؼان.
ىغیؼی ،ىِغی :آكاظاُؼ ،رضا :ززونی ،ىضيغ فالح ،زؿفؼی ،ىضـً ،)1392( ،اُيیث زایگاه
ؿیـحو اظالؾات ىکاٌی در فؼىاٌغُی و کٍحؼل ( ،)C4Iفنهٍاىَ پژوُكی اظالؾات زغؼافیایی،
قياره  ،86جِؼان.
ٌاػيی ،اىیؼ؛ كغیؼی ،روحانَ ،1385 ،آیٍغهٌگاری از ىفِّم جا ازؼاء ،وزارت مٍایؽ و ىؿادن ،جِؼان،
اٌحكارت ىؼکؽ مٍایؽ ٌّیً.
ٌؼؼپّر ،ىضـًٌ ،1393 ،لف ؿاىاٌَ اظالؾات زغؼافیایی ) (GISدر اىٍیث ىؼزُای دریایی (ىؼز
دریایی زٍّب کكّر) ،دفحؼ جضلیلات فؼىاٌغُی ىؼزةاٌی ،اؿحان اردةیم.
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