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 ( در مدیریت و برنامه ریزی شهریGISکاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی)

 
1مولف اول

*
 :میالد محمدی 

 Raheshab95@yahoo.comدا٘ـزٛی وبسؿٙبػی ٟٔٙذػی ؿٟشػبصی،ؿٟشػتبٖ ثیشرٙذ، -1

 

  چكیده
ػبصٔبٖ ٞبی ٔختّفی اػت وٝ دس أشٚص یىی اص ٔؼبئُ ػٕذٜ ؿٟشٞبی وـٛس، فمذاٖ ٔذیشیت ٚاحذ ؿٟشی ٚ ػذْ ٕٞبٍٞٙی ثیٗ اداسات ٚ 

أٛس ٔختّف ؿٟشٚ٘ذاٖ ٘مؾ داس٘ذ ٚ دس ایٗ ٘بٕٞبٍٞٙی ٞب ؿٟشٚ٘ذاٖ وٝ پشداخت ٞضیٙٝ ٞبی ؿٟشی ثش دٚؽ آ٘بٖ اػت ثیـتشیٗ صیبٖ سا 

ٝ سیضی ٚ ٔتحُٕ ٔی ؿٛ٘ذ. ِزا ؿٟشداسی ٞب اٌش ٘تٛا٘ٙذ اًالػبت سٚص خٛد سا ثب ػشػت ٚ دلت ثٝ دػت آٚس٘ذ دس حُ ٔؼبئُ ؿٟشی ثش٘بٔ

تبٔیٗ ٔٙبثغ دسآٔذی ثب ٔـىُ سٚثٝ سٚ ٔی ؿٛ٘ذ. ػیؼتٓ اًالػبت رغشافیبیی ٕٞب٘ٙذ ثبصٚیی ثشای ٔذیشیت ؿٟشی ػُٕ ٔی وٙذ ٚ ٔی تٛاٖ 

پیؾ ثیٙی ٚ ثش٘بٔٝ سیضی الصْ سا ثب ثٝ  وبسٌیشی سٚؽ ٞب ٚ ٔذَ ٞبی رذیذ ػّٕی ٕ٘ٛد. ػیؼتٓ اًالػبت ٔىب٘ی دس أٛس ؿٟشی ٚ 

ٞبی فشػٛدٜ ٚ تبسیخی،  ٞبیی ٔب٘ٙذ وبسثشی اساهی، رٕؼیت، خذٔبت ؿٟشی، ٔذیشیت صٔیٗ ٚ ٔؼىٗ، ٔؼٕبسی، ثبفت خؾؿٟشػبصی، دس ث

تأػیؼبت ٚ تزٟیضات ؿٟشی، ػبخت ٚ ػبص، حُٕ ٚ ٘مُ ٚ تشافیه، ٌشدؿٍشی، اًالػبت ػٕٛٔی ؿٟشی ٚ آٔٛصؽ ٚ آٔبس، وٕه فشاٚا٘ی ثٝ 

سیضی وٛتبٜ ٔذت ٚ ثّٙذ ٔذت  ای ٚ ؿٟشی، ثشای تحّیُ ٚهغ ٔٛرٛد ٚ ثش٘بٔٝ ٌٔٙمٝ  تٛػؼٝٞبی  ٔذیشاٖ ؿٟشی، ؿٟشػبصاٖ ٚ ٔـبٚساٖ ًشح

 وٙذ.  ٔی
 

 ػیؼتٓ اًالػبت رغشافیبیی، ؿٟشػبصی، ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی، ؿٟشداسی کلیدی: های واژه

 

  مقدمه
ب٘ی ٌٔشح ؿذٜ ا٘ذ. رٛٞش التلبدی ؿٟشٞب، ٘ٛاحی ؿٟشی أشٚصٜ ثٝ ٘حٛ ثبسصی ثٝ ػٙٛاٖ اػبػی تشیٗ ٚاحذٞبی فوبیی التلبد رٟ        

چٍٍٛ٘ی ٔذیشیت آٖ ٞبػت .ػٝ ػبُٔ دس ػٙزؾ إٞیت ٔذیشیت ؿٟشی دس صٔیٙٝ ساٞجشد تٛػؼٝ ؿٟشٞب ایفبی ٘مؾ ٔی وٙٙذ: صٔیٙٝ 

ٔحشٚٔیت  افضایؾ ؿتبة تغییشات التلبدی، تٕشوض صدایی ٚ ٔحذٚد ٕ٘ٛدٖ ٘فٛر ٚ ا٘ذاصٜ حىٛٔت ٞبی ٔحّی، ؿٕبیُ ٟٔبس ٘بؿذ٘ی فمش ٚ

التلبدی. یىی اص ٚاوٙؾ ٞب دس ٔمبثُ ایٗ تغییشات ٟٔبس ٘بؿذ٘ی فضایٙذٜ، ثؼي دادٖ تٕشوض ثش سٚی ٔذیشیت ؿٟشی اػت. ایٗ وٝ یه ؿٟش 

چٍٛ٘ٝ اداسٜ ٔی ؿٛد، ثشای تؼییٗ ٔٛلؼیت ٌّٔٛة ثخؾ ٞبی تِٛیذی آٖ ؿٟش دس ثبصاسٞبی ٌٔٙمٝ ای ٚ رٟب٘ی هشٚسی ٚ ثٙیبدیٗ اػت. 

شٞب اغّت ثب تٛسْ التلبدی ٚ ٞضیٙٝ ٞبی ٌضاف تحٕیّی ثش ٞش دٚ ثخؾ خلٛكی ٚ ػٕٛٔی التلبد آٔیختٝ اػت. ثٝ ػالٜٚ، تزشثٝ اداسٜ ثذ ؿٟ

٘ـبٖ دادٜ اػت وٝ ػیؼتٓ خٛة اداسٜ ؿٟش دس رٟت دادٖ أىبٖ ص٘ذٌی خٛة دس ؿٟش اػبػی ٚ هشٚسی اػت فمش ٚ حبؿیٝ ٘ـیٙی 

(. ثشسػی 56-57،كق1390ٜ تٛػؼٝ ٞبی ؿٟشی ٚ ّٔی ٞؼتٙذ)حبتٕی ٘ظاد ٚ فشری ٔالیی،التلبدی ٚ ارتٕبػی، ٔٛا٘غ ٟٔٓ ثش ػش سا

ارٕبِی تزبسة رٟب٘ی ٘ـبٖ دٞٙذٜ آٖ اػت وٝ ػبص ٚ وبسٞبی ٔذیشیت سؿذ ؿٟشی دس وـٛسٞبی ٔختّف، ثب غیش لبثُ تغییش ٘ـٕشدٖ اكَٛ 

-تٝ ا٘ذ. دس ػیٗ حبَ ثب پشٞیض اص تٛػُ ٌّٔك ثٝ احىبْ وبِجذیاٍِٛٞبی ػبْ رٟب٘ی تب حذ صیبدی ثب ؿشایي ٘ظبْ ؿٟشی ثٛٔی خٛد ٚفك یبف

(، ػالٜٚ ثش 2003فوبیی اص ػبیش فشكت ٞبی حمٛلی ٚ ٔذیشیتی دس ٔمیبع ػشصٔیٗ ٚ ؿٟش رٟت ٔذیشیت سؿذ ثٟشٜ ثشدٜ ا٘ذ. اص ٘ظش چًٙ)

 ب، ػبص٘ذٌبٖ ٚ ػیبػت ٞب(، ػٛأُ فوبیی، ٔٛهٛػبت ٔتٙٛػی ٕٞچٖٛ ػبختبسٞبی ارتٕبػی، التلبدی، تلٕیٓ ػبصاٖ)اسٌبٖ ٞ

(. دس Cheng,2003تلٕیٕبت)اٞذاف، ساٞجشدٞب ٚ ػیبػت ٞب( ٚ ٘ظبْ ٞب)تفىیه صٔیٗ، سٚ٘ذٞبی لب٘ٛ٘ی ٚ ...( ٘یض ثش سؿذ ؿٟش تأحیش ٌزاس٘ذ)

ٖ ثش ِضْٚ اص صٚایبی ٔختّف ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفتٝ اػت. ثشخی اص ا٘ذیـٕٙذا« حذٚد سؿذ ؿٟشی»ٔیبٖ ا٘ذیـٕٙذاٖ وـٛسٔبٖ ٔٛهٛع 

تلحیح ػیبػت ٞبی صٔیٗ اص ًشیك تـىیُ ثب٘ه صٔیٗ، تؼییٗ تىّیف حذٚد اختیبسات ٔبِه، ثشداؿتٗ ٔحذٚدیت ٞبی لب٘ٛ٘ی دس اػتفبدٜ 

اص اساهی خبسد اص ٔحذٚدٜ ؿٟشٞب، تؼییٗ تىّیف وّیٝ اساهی ٚالغ دس ٔحذٚدٜ ؿٟشٞب ٚ پشٞیض اص ثالتىّیفی آٖ ٞب تأویذ 

ثشخی ثش ٔٛهٛػبتی ٘ظیش تٛػؼٝ دسٖٚ صا اص ًشیك تؼییٗ تىّیف اساهی سٞب ؿذٜ دسٖٚ ؿٟشٞب، ثٟؼبصی ٚ  (.25،ف1379داس٘ذ)ٞبؿٕی،

(. ثشخی دیٍش ثش ِضْٚ ثش٘بٔٝ سیضی تٛػؼٝ ؿٟش 1386٘ٛػبصی ثبفت ٞبی فشػٛدٜ ٚ خبِی اص ػىٙٝ سا ٌٔشح ٔی وٙٙذ)آخٛ٘ذی ٚ دیٍشاٖ،

(. اٌش ثش٘بٔٝ 85،ف1386ٝ سیضی ربٔغ ثٝ ؿذت ثب ٔمبٚٔت سٚثٝ سٚػت)ٔـٟٛدی،ثذٖٚ ٔحذٚدٜ تأویذ ٔی وٙٙذ وٝ دس فوبی ػٙتی ثش٘بٔ
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سیضی سا تلٛس ٚ ًشاحی ٚهؼیت ٌّٔٛة دس آیٙذٜ ٚ یبفتٗ ٚ پیؾ ثیٙی وشدٖ ساٜ ٞب ٚ ٚػبیُ سػیذٖ ثٝ آٖ تؼشیف وٙیٓ، آٖ ٌبٜ ٔی تٛاٖ 

ؿٟش دس آیٙذٜ دا٘ؼت. تؼشیف دلیك تش ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی،  فوبیی -ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی سا تؼییٗ سٚؽ ٞبیی ثشای ػبٔب٘ذٞی ثٟیٙٝ وبِجذی

تأٔیٗ سفبٜ ٚ آػبیؾ ؿٟش٘ـیٙبٖ اص ًشیك ایزبد ٔحیٌی ثٟتش، ٔؼبػذتش، ػبِٓ تش، آػبٖ تش، ٔؤحشتش ٚ دِپزیشتش اػت. ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی 

ٔب٘ٙذ یه ػیؼتٓ ػُٕ ٔی ٕ٘بیذ وٝ ًیف  یه فؼبِیت ص٘ذٜ ٚ پٛیبػت وٝ ػّت پٛیبیی آٖ ایٗ اػت وٝ ؿٟش ٔب٘ٙذ یه ٔٛرٛد ص٘ذٜ اػت ٚ

ٚػیؼی اص فؼبِیت ٞب)تٕبْ ص٘ذٌی ؿٟشی( ٚ ػّٕىشدٞبی ؿٟشی سا پٛؿؾ ٔی دٞذ. ًجك ایٗ تؼشیف ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی ؿبُٔ پٙذ ٔشحّٝ 

الذاْ سا دس ثش  اػبػی اػت وٝ پظٚٞؾ ٚ ؿٙبخت، تؼییٗ اٞذاف، تؼییٗ ساٜ حُ ٞبی ٕٔىٗ ثشای دػتیبثی ثٝ اٞذاف، اسصیبثی ساٜ حُ ٞب ٚ

(. دس ایٗ ساثٌٝ ػیؼتٓ ٞبی اًالػبت رغشافیبیی، ثٝ ػٙٛاٖ اثضاسی ٟٔٓ دس ٔذیشیت دادٜ ٞبی صٔیٗ ٚ ّٔه 101،ف1389ٔی ٌیشد)ؿیؼٝ، 

ٌٔشح ٔی ثبؿٙذ وٝ ثب فشاٞٓ ػبختٗ أىبٖ یىپبسچٝ ػبصی دادٜ ٞبی حبكُ اص ٔٙبثغ ٔختّف، أىبٖ اػتخشاد اًالػبت ٔٛسد ٘یبص ٚ وـف 

 جبًبت پیچیذٜ ٚ ٘بپیذای ٔبثیٗ پذیذٜ ٞبی ٔختّف سا فشاٞٓاست

ٔی ٕ٘بیذ. اص دیذٌبٜ فٙی ایٗ ػیؼتٓ ٞب ثب دٚ رٙجٝ ٔختّف اص دادٜ ٞب ػش ٚ وبس داس٘ذ، ٔىبٖ ٚ تٛكیفبت ٔشثًٛٝ. دس ٘تیزٝ دس اختیبس  

افیبیی داسای إٞیت ثؼضایی ٔی ثبؿذ. ثشای ثٟشٜ داؿتٗ دادٜ ٞبی رغشافیبیی سلٛٔی ثٝ ػٙٛاٖ پبیٝ ای ثشای ٚسٚد ثٝ ػیؼتٓ اًالػبت رغش

دس دسرٝ اَٚ ٘یبص ثٝ دسن كحیح اص ػیؼتٓ ٚ ػپغ ػبختبس اًالػبت دس آٖ ٔی ثبؿذ. رٟت پیبدٜ  GISٌیشی كحیح اص لبثّیت ٞبی یه 

دادٜ ٚ تٛإ٘ٙذی ٞب  سا تـىیGISُتٛرٝ ثٝ ٔبٞیت ٚ ػبختبس اًالػبت رغشافیبیی آٖ وٝ سوٗ اػبػی ٞش ػیؼتٓ   GISػبصی یه ػیؼتٓ 

ٜ ٚ پتب٘ؼیُ ٞبی آٖ سا تؼییٗ ٔی وٙذ، ارتٙبة ٘بپزیش اػت. اص لبثّیت ٞبی یه پبیٍبٜ اًالػبتی، ٔذیشیت اًالػبت ٚ لبثّیت دػتیبثی ثٝ داد

 ٞبی ٔختّف آٖ ثش حؼت ٘یبص ٔی ثبؿذ.

 مبانی نظری

ی دا٘ٙذ وٝ ثٙیبٖ تئٛسیه اكٌالحبً ًشح ٞبی ربٔغ ؿٟشی ثش تٕبْ دػت ا٘ذسوبساٖ ثش٘بٔٝ ٞبی تٛػؼٝ ؿٟشی، ثٝ ٚیظٜ ؿٟشػبصاٖ ٔ    

اػبع یه ؿٟش آسٔب٘ی رٟب٘ی اػت وٝ ٔؼیبسٞبی تحمك ٚ سٚیىشد اػبػی آٖ اػتب٘ذاسدٞبی تؼشیف ؿذٜ دس رذَٚ ػشا٘ٝ ٞب دس ٔٛسد ؿشایي 

تخیّی هٕٗ دس ٘ظش -ثشخٛسد آسٔب٘یوٕی ٚ وبِجذی اػت وٝ ثش اػبع آٖ ٚهغ ٌّٔٛة تؼشیف ٚ ٚهغ ٔٛرٛد ثب آٖ ٔمبیؼٝ ٔی ؿٛد. ایٗ 

ٍ٘شفتٗ ؿشایي صیؼت ثْٛ، ػؼی دس تحٕیُ ؿشایٌی ثٝ آٖ سا داسد وٝ ثش اػبع ٔؼیبسٞبی غیش ٚالؼی ٚ ٔیبٍ٘یٗ ٞبػت یؼٙی سلٕی وٝ 

  )50 ،ف1388اغّت، ثخؾ ػظیٕی اص ػبوٙبٖ ؿٟشٞب سا اص ٌشدٚ٘ٝ ٔؼبدالت ٚ ٔحبػجبت ثؼذی حزف ٔی ٕ٘بیذ)ثشاتی، 
 

ٟش ثٝ ػٙٛاٖ اٍِٛی تٛصیغ فوبیی فؼبِیت ٞبی ا٘ؼبٖ دس ثشٞٝ خبكی اص صٔبٖ تؼشیف ٔی ؿٛد. سؿذ ؿٟش ثٝ كٛست یه فشآیٙذ فشْ ؿ    

دٌٚب٘ٝ ٌؼتشؽ ثیشٚ٘ی ٚ سؿذ فیضیىی ػشیغ یب سؿذ دسٚ٘ی ٚ ػبصٔب٘ذٞی ٔزذد اػت. ٌؼتشؽ ثیشٚ٘ی ثٝ ؿىُ افضایؾ ٔحذٚدٜ ؿٟش یب ثٝ 

ٔی ٌشدد ٚ سؿذ دسٚ٘ی ثٝ كٛست دسٖٚ سیضی رٕؼیت ٚ اٍِٛی سؿذ فـشدٜ ٕ٘بیبٖ ٔی ؿٛد. ثٙبثشایٗ، اكٌالح ٌؼتشؽ افمی ثی سٚیٝ ظبٞش 

ؿٙبخت اٍِٛی سؿذ فوبیی ؿٟشٞبی اكّی ٔٙبًك ٚ وـٛسٞب ثشای تذٚیٗ ػیبػت ٞبی ٔٙبػت ٚ دػتیبثی ثٝ تٛػؼٝ پبیذاس أشی اػبػی 

ت رغشافیبیی اص رّٕٝ سٚؽ ٞبی تٛػؼٝ یبفتٝ دس دٞٝ ٞبی اخیش ٞؼتٙذ وٝ اػت. دس ایٗ استجبى، تحّیُ ٞبی آٔبس فوبیی دس ػیؼتٓ اًالػب

ثب تٛرٝ ثٝ دخیُ وشدٖ ػبُٔ فوب دس ٔحبػجبت آٔبسی، تٛا٘بیی ثبالیی دس اسائٝ اٍِٛٞبی فوبیی سؿذ ٚ تٛػؼٝ داس٘ذ. دس ٚالغ دس ػبَ ٞبی 

بی رغشافیبیی ٚ دسن خالءٞبی ٔٛرٛد دس صٔیٙٝ دادٜ ٞبی اخیش، ثٝ ٕٞشاٜ پیـشفت ٞبی فٗ آٚسی دس صٔیٙٝ رٕغ آٚسی ٚ پشداصؽ دادٜ ٞ

فوبیی ٚ رغشافیبیی، تٛرٝ پظٚٞـٍشاٖ ثیـتشی ثٝ آٔبس فوبیی رّت ؿذٜ اػت ٚ پیـشفت ٞبی صیبدی دس ایٗ صٔیٙٝ كٛست ٌشفتٝ اػت. 

ی خالء ٔحؼٛة ٔی ٌشدیذ ٚ ثبػج ثشای ٔذت ٞب ػذْ أىبٖ تحّیُ ٞبی آٔبس فوبیی دس ٘شْ افضاسٞبی ػیؼتٓ ٞبی اًالػبت رغشافیبیی ٘ٛػ

ؿذٜ ثٛد وٝ ٔحذٚدیت ٞبی خبف خٛد سا داؿت. أب دس ػبَ ٞبی اخیش افضٚدٜ ؿذٖ  GeoDat  ٚSpaceStatپیذایؾ ٘شْ افضاٞبیی ٔب٘ٙذ 

س تحّیُ تٛإ٘ٙذی ٞبی ثؼیبس خٛثی سا دس ایٗ صٔیٙٝ ایزبد وشدٜ اػت وٝ ٔی تٛاٖ د ArcGISٔزٕٛػٝ اثضاسٞبی تحّیّی آٔبس فوبیی ثٝ 

(. ِزا ٞذف ٟ٘بیی یه ػیؼتٓ 8-9،كق1390اٍِٛٞبی تٛصیغ پذیذٜ ٞبی رغشافیبیی ثٝ خٛثی اص آٖ ٞب اػتفبدٜ ٕ٘ٛد)اسغبٖ ٚ دیٍشاٖ،

ثبؿذ ٚ ػّٕىشد اػبػی آٖ ثٝ دػت  ٞبی ٔىب٘ی ٔی ؿذٜ ثش اػبع دادٜ ٌزاسی  ٞبی پبیٝ ٌیشی اًالػبت رغشافیبیی، پـتیجب٘ی رٟت تلٕیٓ

 آیٙذ.  ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ثٝ دػت ٔی ٞبی ٔختّف ٚ ثب دیذٌبٜ ٞب ثب سٚؽ ٞبی ٔتفبٚت دادٜ اػت وٝ اص تشویت الیٝ آٚسدٖ اًالػبتی

GIS      ٔخفف Geographic Information System ٝ٘اًالػبت   ثٝ ٔؼٙی ػیؼتٓ اًالػبت رغشافیبیی ٔی ثبؿذ. دس یه ػبٔب

  ٞب، ثش حؼت ٔختلبت رغشافیبیی)ًَٛ ٚ ػشم(. ٚاطٜ ٞبی دادٜ ص ٔٛلؼیت ٔٛهٛعػجبست اػت ا (Geographic)رغشافیبیی  رغشافیبیی، ٚاطٜ

ٞب ٚ تلبٚیش سٍ٘ی، ثّىٝ ثٝ  ٞبی ٔفیذ ٘ٝ تٟٙب ثٝ كٛست ٘مـٝ دا٘ؼتٝ  ثشای اسائٝ GIS ٞب دس دٞذ وٝ دادٜ ٘ـبٖ ٔی (Information)اًالػبت

  ؿٛ٘ذ. ٚاطٜ دٞی ٔی ٛس رؼتزٛٞبی ػّٕی ػبصٔبٖٞبی ٕ٘بیـی ٔتٙٛػی ثٝ ٔٙظ ٞبی آٔبسی، رذاَٚ ٚ پبػخ كٛست ٌشافیه

اص چٙذیٗ لؼٕت ٔتلُ ٚ ٚاثؼتٝ ثٝ یىذیٍش ثشای وبسوشدٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ، ػبختٝ ؿذٜ  GIS  ایٗ اػت وٝ  دٞٙذٜ  ٘ـبٖ (Systems)ػبٔب٘ٝ
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یبثی  وبسثش اػت وٝ دػت  ثب یه ٚاػٌٝ ای ٞبی سایب٘ٝ افضاس اص ثش٘بٔٝ افضاس ٚ ٘شْ ای اػٓ اص ػخت سایب٘ٝ  ؿبُٔ یه ثؼتٝ  GISاػت. یه ػبٔب٘ٝ

ػیؼتٓ اًالػبت رغشافیبیی ثؼتشی ثشای رخیشٜ ػبصی، ٍٟ٘ذاسی، ٔذیشیت ٚ  ،1391ػبصد)سػِٛی ای سا فشاٞٓ ٔی ثٝ ػّٕیبت ٚ اٞذاف ٚیظٜ

ٛكیفی داس٘ذ، ًشاحی تزضیٝ ٚ تحّیُ اًالػبت رغشافیبیی ٔی ثبؿذ ٚ رٟت وبس ٕٞضٔبٖ ثب دادٜ ٞبیی وٝ ٚاثؼتٍی ٔىب٘ی)رغشافیبیی( ٚ ت

 . أشٚصٜ دس اختیبس داؿتٗ دادٜ ٞبی ثٝ ٍٞٙبْ ٚ اػتخشاد اًالػبت ٔٛسد ٘یبص اص ایٗ دادٜ ٞب إٞیت ثؼیبس صیبدی داساػت. (ؿذٜ اػت

استجبى  ثش اػبع تحّیُ ٘یبصٞبی ا٘زبْ ؿذٜ، ػبختبس دادٜ ٞب ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ثبیذ ًشاحی ٌشدد وٝ GISدس ًشاحی پبیٍبٜ اًالػبت ػیؼتٓ      

ٞبی ٌٔٙمی ثیٗ دادٜ ٞب حفظ ؿذٜ ٚ ثشاػبع آٖ ثتٛاٖ ػیؼتٓ ٔذیشیت دادٜ ٞبی ٔٛرٛد سا پیبدٜ ػبصی ٕ٘ٛد. ثب تٛرٝ ثٝ اػتفبدٜ اص ٔٙبثغ 

ی ٔتفبٚت اًالػبتی دس تىٕیُ دادٜ ٞبی ثب٘ه اًالػبتی ثبیذ اٍِٛسیتٓ ٔذیشیت دادٜ ٞب ثب لبثّیت ثبصیبثی ٚ دػتشػی ثٝ سوٛسدٞب ٚ الیٝ ٞب

ا٘تخبة  GISاًالػبتی ػبیش ٔٙبثغ اًالػبتی ثش حؼت ٔٛلؼیت رغشافیبیی ٚ دس ؿشایي ٔٛسد ٘یبص وبسثش، ًشاحی ٚ دس ٔحیي ٘شْ افضاسی ثؼتش 

یه ػیؼتٓ حبٔی تلٕیٓ ٌیشی اػت وٝ ثٝ كٛست ٚػیغ دس صٔیٙٝ ثٟیٙٝ ػبصی فؼبِیت ٞب ٚ   GISٚ پیبدٜ ػبصی ٌشدد. ثٝ ػجبست دیٍش

 ثٝ خذٔت ٌشفتٝ ٔی ؿٛد. یه ػیؼتٓ اًالػبت رغشافیبیی ؿبُٔ چٙذ فؼبِیت اكّی ثٝ ؿشح ریُفشآیٙذٞبی ٔختّف 

  (136-140، ف1389ٔحٕذی ِیشی، ٛد)ٔی ؿ

 ؿذٜ ٚ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌیش٘ذ، GIS. ٚسٚد اًالػبت: لجُ اص آٖ وٝ اًالػبت رغشافیبیی ثتٛا٘ٙذ ٚاسد ٔحیي 1

تجذیُ ؿٛ٘ذ. ٔٙبثغ تِٛیذ وٙٙذٜ اًالػبت ٔٛسد ٘یبص یه GISسلٛٔی لبثُ لجَٛ ػیؼتٓ   ٔی ثبیؼت ایٗ اًالػبت ثٝ فشٔت ٚ ػبختبس 

 ػجبستٙذ اص:   GISػیؼتٓ

 تلبٚیش ٔبٞٛاسٜ ای ٚ تىٙیه ٞبی ػٙزؾ اص دٚس -

 ػىغ ٞبی ٞٛایی ٚ تىٙیه ٞبی فتٌٛشأتشی -

 ٘مـٝ ثشداسی والػیه -

 (GPSػیؼتٓ تؼییٗ ٔٛلؼیت رٟب٘ی) -

 ـٝ ٞبی ٔٛرٛداػٙبد، ٔذاسن ٚ ٘م -

، ٘یبصٔٙذ تجذیُ ٚ ٚیشایؾ آٖ اًالػبت ثٝ ٔٙظٛس لبثُ GIS. ٚیشایؾ اًالػبت: اػتفبدٜ اص ا٘ٛاع دادٜ ٚ اًالػبت ٔٛسد ٘یبص یه پشٚطٜ خبف 2

ػتفبدٜ اص اػتفبدٜ ٕ٘ٛدٖ آٖ ٞب دس ػیؼتٓ ٔی ثبؿذ. ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ، اًالػبت رغشافیبیی دس اػتب٘ذاسدٞبی ٔختّف ٚرٛد داس٘ذ ٚ ثٝ ٔٙظٛس ا

 ثٝ یه اػتب٘ذاسد ٚاحذ تجذیُ ؿٛ٘ذ. GISٔی ثبیؼت اًالػبت فٛق، لجُ اص یىپبسچٝ ػبصی دس ٔحیي ٘شْ افضاس GISآٖ ٞب دس  

، أىبٖ رخیشٜ ػبصی ٚ ٔذیشیت اًالػبت رغشافیبیی دس لبِت  فبیُ ٞب ٚ اًالػبت ػبدٜ GIS. ٔذیشیت اًالػبت: ثشای پشٚطٜ ٞبی وٛچه 3

ٍٞٙبْ یىٝ حزٓ اًالػبت صیبد ثبؿذ ٚ ٕٞچٙیٗ تؼذاد وبسثشاٖ ػیؼتٓ اص یه تؼذاد ٔحذٚد فشاتش سٚد، ثٟتشیٗ سٚؽ ثشای  ٚرٛد داسد ٚ ِیىٗ

( ٔی ثبؿذ. ػیؼتٓ ٔذیشیت پبیٍبٜ دادٜ ثٝ ٔٙظٛس رخیشٜ ػبصی، DBMSٔذیشیت اًالػبت اػتفبدٜ اص ػیؼتٓ ٔذیشیت پبیٍبٜ دادٜ)

ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی ٌیشد. یه ػیؼتٓ ٔذیشیت پبیٍبٜ دادٜ تشویجی اػت اص یه  GISدس ػبصٔب٘ذٞی ٚ ٔذیشیت اًالػبت رغشافیبیی 

 ٔزٕٛػٝ ثش ٘بٔٝ ای وٝ دادٜ ٞبی دسٖٚ یه پبیٍبٜ دادٜ سا اداسٜ ٚ ٍٟ٘ذاسی ٔی وٙذ. ایٗ ػیؼتٓ ٞب ثشای ٔذیشیت اؿتشان دادٜ ٞب دس حبِتی

(. ٔذیشیت دادٜ ٞب وٝ لّت یه ػیؼتٓ 136،ف1375د ٔی ؿٛد)آس٘ٛف،ٔٙظٓ ٚ ثشای حلَٛ إًیٙبٖ اص كحت پبیٍبٜ دادٜ ٞب ایزب

اًالػبت رغشافیبیی اػت، ؿبُٔ رٕغ آٚسی دادٜ ٞب، پیؾ پشداصؽ آٖ ٞب، فشاٞٓ آٚسی دادٜ ٞب رٟت رخیشٜ ػبصی ٚ ع پغ اػتفبدٜ آٖ 

یبصی ثٝ آٔٛصؽ رضئیبت ٔشثٛى ثٝ خٛد ثب٘ه ٞب ٔی ثبؿذ وٝ ٔذیشیت دادٜ ٞب ثبیذ ثٝ ٘حٛی دادٜ ٞب سا دس اختیبس وبسثش لشاس دٞذ وٝ ٘

 .(122، ف1378اًالػبتی ٘جبؿذ)حٙبیی ٘ظاد ٚ فشری ،

. پشػؾ ٚ پبػخ ٚ تزضیٝ ٚ تحّیُ اًالػبت: ػیؼتٓ ٞبی اًالػبت رغشافیبیی ایٗ لبثّیت سا دس اختیبس وبسثش لشاس ٔی دٞٙذ تب ثش اػبع 4

ثٝ ا٘زبْ پشػؾ ٚ پبػخ ٞبی ٔٛسد ٘ظش خٛد ٕ٘بیذ. ا٘ٛاع ایٗ پشػؾ ٚ پبػخ ٞب ثٝ  اًالػبت ٔىب٘ی ٚ تٛكیفی رخیشٜ ؿذٜ دس ػیؼتٓ، الذاْ

 ؿشح صیش ٔی ثبؿذ:

كٛست ٔی پزیشد. ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔی  GISپشػؾ ٞبی ٔىب٘ی: ایٗ پشػؾ ٞب ثش اػبع اًالػبت ٔىب٘ی ٚ ػٛاسم ٔٛرٛد دس پبیٍبٜ دادٜ  -

 غ دس ٔحذٜٚ یه ؿٟش یب فوبی ػجض ٚالغ دس یه ٌٔٙمٝ ؿٟشداسی اؿبسٜ ٕ٘ٛد.تٛاٖ ثٝ رؼت ٚ رٛی أالن داسای وبسثشی آٔٛصؿی ٚال

پشػؾ ٞبی تٛكیفی: ایٗ پشػؾ ٞب ثش اػبع اًالػبت تٛكیفی رخیشٜ ؿذٜ دس پبیٍبٜ دادٜ ثشای ٞش ػبسهٝ كٛست ٔی پزیشد. ثٝ ػٙٛاٖ  -

 ٕ٘ٛ٘ٝ، ٔی تٛاٖ ثٝ یبفتٗ یه ّٔه ٚ یب یه آدسع، ثب ٘بْ ٔـخق اؿبسٜ ٕ٘ٛد.

شػؾ ٞبی تبثؼی/ ؿشًی: ایٗ پشػؾ ثش اػبع ٔؼشفی یه ؿشى ثٝ ػٙٛاٖ ٔؼیبس پشػؾ كٛست ٔی پزیشد. ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔی تٛاٖ ثٝ پ -

 ٔتش ٔشثغ ثیـتش اػت، اؿبسٜ ٕ٘ٛد. 500رؼتزٛی أالوی وٝ ٚػؼت آٖ ٞب اص 
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دٚسٜ صٔب٘ی دس ػیؼتٓ رخیشٜ ٔی ؿٛ٘ذ ا٘زبْ ٔی  پشػؾ ٞبی سٚ٘ذ تغییشات: ایٗ پشػؾ ٞب ثش اػبع پبسأتشٞب ٚ اًالػبت ٔتغیش وٝ ثب یه

ؿٛد. ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ، ٔی تٛاٖ ثٝ ا٘زبْ پشػؾ ثٝ ٔٙظٛس ثشسػی سٚ٘ذ تغییشات ٔیضاٖ سٚوـی آػفبِت یه خیبثبٖ دس ًی چٙذیٗ ػبَ 

 ٌزؿتٝ اؿبسٜ ٕ٘ٛد.

 ا٘زبْ ٔی ؿٛ٘ذ. پشػؾ ٞبی تشویجی: ایٗ پشػؾ ٞب ثٝ كٛست تشویجی اص پشػؾ ٞبی ٔىب٘ی، تٛكیفی ٚ ؿشًی -

. اثضاس ٕ٘بیؾ وبستٌٛشافی اًالػبت: دس ثؼیبسی اص پشداصؽ ٞبی رغشافیبیی، ٕ٘بیؾ ٘تبیذ پشداصؽ ٞب ثٝ كٛست ٌٛیب ٚ خٛا٘ب داسای إٞیت 5

فشاٞٓ ٔی ٕ٘بیذ. دس  GISاثضاس ٔتٙٛػی سا ثٝ ٔٙظٛس ٕ٘بیؾ تٛأْ اًالػبت ٔىب٘ی ٚ تٛكیفی رخیشٜ ؿذٜ دس پبیٍبٜ اًالػبت  GISٔی ثبؿذ. 

GIS  ٕ٘بیؾ ٘مـٝ ٔی تٛا٘ذ ثب لبثّیت ٞبیی اص لجیُ اسائٝ ٌضاسؿبت ٔتٙٛع، ٕ٘بیؾ ػٝ ثؼذی ٕ٘بیؾ تلبٚیش ٚ ػبیش خشٚری ٞب ٚ ٌشاف ٞب

 تشویت ٌشدد.

سا ٔی تٛاٖ ثٝ ثٝ ًٛس ارٕبَ لبثّیت ٞبی ػیؼتٓ ٞبی اًالػبت رغشافیبیی ٘ؼجت ثٝ ػیؼتٓ ٞبی اًالػبتی ٔـبثٝ ٚ سٚؽ ٞبی دػتی     

 (33،ف1383ؿشح صیش ثیبٖ داؿت)كذیمی،

 . لبثّیت رٕغ آٚسی، رخیشٜ، ثبصیبثی ٚ تزضیٝ ٚ تحّیُ اًالػبت ثب حزٓ صیبد؛1

دٜ . لبثّیت ثشلشاسی استجبى ثیٗ اًالػبت رغشافیبیی ٚ اًالػبت غیشرغشافیبیی ٚ ایزبد أىب٘بت تزضیٝ ٚ تحّیُ اًالػبت رغشافیبیی ثب اػتفب2

 ػبت غیشرغشافیبیی ٚ ثبِؼىغ؛اص اًال

 . تٛا٘بیی ا٘زبْ ًیف ٚػیؼی اص تحّیُ ٞب ٔب٘ٙذ:3

سٚی ٞٓ لشاسدادٖ الیٝ ٞب، پیذاوشدٖ اؿیبی ٔختّف ثب اػتفبدٜ اص خبكیت ٘ضدیىی آٖ ٞب ثٝ یه ؿی ء خبف، ؿجیٝ ػبصی، ٔحبػجٝ تؼذاد  -

 دفؼبت ٚلٛع یه حبدحٝ دس فبكّٝ ٔـخق اص ٘مٌٝ یب ٘مبى ٔؼیٗ، ٚ ...؛

 داؿتٗ دلت، وبسآیی، ػشػت ػُٕ صیبد ٚ ػِٟٛت دس ثٍٟٙبْ ػبصی دادٜ ٞب؛ -

 تٛا٘بیی ا٘زبْ ٔحبػجبت آٔبسی ٔب٘ٙذ ٔحبػجٝ ٔؼبحت ٚ ٔحیي پذیذٜ ٞبی ٔـخق ؿذٜ؛ -

 . لبثّیت سدیبثی ٚ ثشسػی تغییشات ٔىبٖ ٞبی رغشافیبیی دس ًَٛ صٔبٖ؛4

 ف.. لبثّیت اػتفبدٜ ثشای ٔىب ٘یبثی پشٚطٜ ٞبی ٔخت5ّ

اص ًشیك ػیؼتٓ اًالػبت رغشافیبیی ٚ دٚس ػٙزی ثٝ اًالػبت ثٍٟٙبٔی دس صٔیٙٝ دٔب، خبن، استفبػبت، اٍِٛی اػتفبدٜ اص اساهی، دٚسٜ     

ٞبی تِٛیذ ٔخُ ٌیبٞی، تؼییٗ ٔحُ دلیك ٔٙبثغ آة تٛصیغ رغشافیبیی رٕؼیتی، ػبختٕبٖ ٞب ٚ ػبیش صیش ػبخت ٞب ٔی تٛاٖ دػت یبفت. 

دٜ اص ایٗ ػیؼتٓ ٞب اص اٞذاف رؼتزٛی ٔٙبثغ ًجیؼی تب ٘مُ ٚ ا٘تمبالت ٟٔٙذػی ٚ ِزؼتیه، ًشاحی ؿٟشی، ًشاحی صٔیٗ لبثّیت اػتفب

 (.(Kindhauser,2003ٞبی صساػی ٚ وـبٚسصی ثؼیبس ػشیغ ؿٙبختٝ ٚ ٔٛسد ثٟشٜ ثشداسی لشاس ٌشفت

 در برنامه ریزی شهری GISنقش 
ی ػبوٙبٖ ٚ داسای حذالُ ٔـىالت ٚ ٞضیٙٝ ٞب ٚ اتالف ٚلت ٚ حذاوخش ثٟشٜ ثشداسی اص اساهی ٚ ؿٟشٞب ثبیذ ٔحیٌی ٌٕٔئٗ ٚ رزاة ثشا     

ای اص ٔـىالت ٔٛرٛد دس خلٛف ثٝ  ؿٟشی، دا٘ؼتٗ پبسٜ  ٔحیي صیؼت ًجیؼی ثبؿٙذ. لجُ اص پشداختٗ ثٝ وبسثشدٞبی ایٗ ػبٔب٘ٝ دس حٛصٜ

-: افضایؾ سٚصافضٖٚ حزٓ اًالػبت دس أٛس ؿٟشی، پشاوٙذٌی اًالػبت ٔىبٖوبسٌیشی ایٗ ػبٔب٘ٝ هشٚسی اػت. ایٗ ٔـىالت ػجبستٙذ اص 

ٔشرغ دلیك، كحیح ٚ ثٝ ٍٞٙبْ، ػذْ ٕٞبٍٞٙی ٔٙبػت  -ثي، ػذْ ٚرٛد اًالػبت ٔىبٖ ٞبی ریش ٔشرغ دس داخُ ؿٟشداسی ٚ ػبیش اسٌبٖ

ػبصی،  ٍٞٙبْ ػبصی، ثٝ ٚوبس ػیؼتٕبتیه اخز، رخیشٜػبصٔب٘ی دس اخز ٚ ٔذیشیت اًالػبت ؿٟشی، ػذْ ٚرٛد اػتب٘ذاسد ٚ ػبص  دسٖٚ ٚ ثشٖٚ

ؿٟشداسی، ػذْ ٚرٛد یه تفىش ػیؼتٕی دس اخز ٚ ٔذیشیت اًالػبت ٔىب٘ی،   پشداصؽ، ٕ٘بیؾ، وبسثشد ٚ تجبدَ اًالػبت دس ٔزٕٛػٝ

دلیك ٚ ػشیغ دس ٔٛسد أىب٘بت، سػب٘ی  اًالع ػبصی ثٝ ٔٛلغ اًالػبت، ػذْ  ٞب ٚ ػذْ حجت ٚ رخیشٜ ؿٟشٞب ٚ تغییش وبسثشی  سٚیٝ ٌؼتشؽ ثی

دػتشػی ثٝ اًالػبت دلیك ثٝ   ٞبی ٔذیشیت ؿٟشی، ػذْ تٛصیغ أىب٘بت ٔتٙبػت ثب تشاوٓ رٕؼیت ؿٟشی، ػذْ ٔؼبئُ ٚ ٔـىالت ثش٘بٔٝ

بٖ، ٚرٛد وٙٙذٌ ٞبی ٔؼتمیٓ ٚ غیشٔؼتمیٓ ارشای یه پشٚطٜ، ػذْ تٛرٝ وبفی ثٝ ٘یبصٞبی اػبػی ٚ دساصٔذت اػتفبدٜ ٔٙظٛس تؼییٗ ٞضیٙٝ

ٌشدؽ اًالػبتی ٘بٔٙبػت دس ؿٟشداسی، آ٘بِٛي ثٛدٖ ثخؾ اػظٓ اًالػبت ٚ رذا ثٛدٖ اًالػبت ٔىب٘ی ٚ تٛكیفی دس اغّت ٔٛاسد. حزٓ 

ای اص یه ػٛ، ٚ إٞیت پٛیبیی ٚ ٔبٞیت تغییشپزیشی  سیضی ٞبی ؿٟشی ٚ ٌٔٙمٝ ٞب دس ا٘ٛاع ثش٘بٔٝ ٞب ٚ وبسثشدٞبی سٚصافضٖٚ آٖ صیبد دادٜ

ٞبی ٘ٛیٗ سا ٌٔشح  ٞب اص رّٕٝ ٔؼبئُ ؿٟشی اص ػٛیی دیٍش، هشٚست اػتفبدٜ اص اثضاسٞبی وٕىی اِىتشٚ٘یىی ٚ سٚؽ دس ثؼوی ٘ظبْٞب  آٖ

 ا٘ذ.       ػبختٝ

ٞبی صٔیٙی، ٔٙزش ثٝ ًشاحی  تـخیق هشٚست دس اختیبس داؿتٗ ٚ ثٝ وبسٌیشی ایٗ تؼٟیالت ثٝ ًٛس یىپبسچٝ ٚ تٛأٔبٖ دس ساثٌٝ ثب دادٜ     

 ٞبی اًالػبت رغشافیبیی ٌشدیذ.  ایزبد ػبٔب٘ٝ ٚ

 تٛاٖ ٔـىالت ٔٛرٛد سا حُ ٕ٘ٛد؟ چٍٛ٘ٝ ٔی
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 ثشای سفغ ایٗ ٔـىالت ثبیذ ٘ىبت ریُ سا دس ٘ظش ٌشفت:

 یبفتٝ ٚ ٔٙؼزٓ ای ػبصٔبٖ ای دس لبِت ٔزٕٛػٝ تـىیُ ػبٔب٘ٝ -اِف

 آٚسی اًالػبت لبثُ لجَٛ ٚ پبالیؾ ؿذٜ رٕغ -ة

 ٞبی ٔٛسد ٘یبص وبسثشاٖ ٔختّف یُتٛا٘بیی ا٘زبْ تحّ -د

 ی اًالػبت سػب٘ی ٚ اسائٝ ٍٞٙبْ  أىبٖ تحّیُ، تلحیح، ثٝ -د

 سػب٘ی أىبٖ فشاٞٓ آٚسدٖ ٔمذٔبت الصْ ثشای ا٘زبْ أٛس ٌٔبِؼبتی، ارشایی، ٔذیشیتی ٚ اًالع -ٜ

ٛیشػبصی ٚ اػتفبدٜ اص آ٘بِیضٞبی رغشافیبیی، اًالػبتی ٞبی ٔؼِٕٛی، ثٝ ٚػیّٝ تل آٚسی ٚ تّفیك اًالػبت پبیٍبٜ دادٜ ثب رٕغ GISفٙبٚسی      

ٞب ثٝ وبس ٌشفتٝ  ٘مـٝ  ثیٙی ٘تبیذ ٚ تٟیٝ تش رّٜٛ دادٖ سٚیذادٞب، پیؾ ػبصد. ایٗ اًالػبت ثٝ ٔٙظٛس ٚاهح ٞب فشاٞٓ ٔی ٘مـٝ  سا ثشای تٟیٝ

 دس لبِت پشٚطٜ ػجبست اػت اص: GISؿٛ٘ذ. ٔشاحُ ایزبد ٚ ثشپبیی  ٔی

وٙذ. دس ایٗ ٔشحّٝ  تجذیُ ٔی GISٞب سا اص ؿىُ ٔٛرٛدؿبٖ ثٝ ؿىّی یب كٛستی لبثُ اػتفبدٜ دس  ٞب آٖ ٞب: ٔؤِفٝ ٚسٚدی دادٜ . ٚسٚدی داد1ٜ

ٞبی اِىتشٚ٘یه ٚ اًالػبت تٛكیفی ٔشثٛى ثٝ  ٞبی وبغزی، رذاِٚی اص اًالػبت تٛكیفی، فبیُ ٔشرغ وٝ ثٝ كٛست ٘مـٝ -ٞبی صٔیٗ دادٜ

ٞبیی وٝ لشاس اػت تٟیٝ ٌشد٘ذ،  ای ٞؼتٙذ، ًجك اػتب٘ذاسدٞبی ٔٛسد ٘ظش، ثشای دلت خشٚری ب تلبٚیش ٔبٞٛاسٜٞبی ٞٛایی ٚ ی ٞب، ػىغ آٖ

 ٌیش٘ذ. ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٔی

 ٞبػت. داسی ٚ ثبصیبثی اًالػبت ٔٛرٛد دس پبیٍبٜ دادٜ ٞب: ایٗ ٔشحّٝ ؿبُٔ تٛاثؼی ثشای رخیشٜ، ٍ٘ٝ . ٔذیشیت داد2ٜ

ٞب ثٝ  افضاسٞب ٚ وبسثش، ثش سٚی دادٜ افضاسٞب، ػخت ؿٛد وٝ تٛػي ٘شْ ٞبیی ٔی ی فؼبِیت ٞب: ؿبُٔ ٔزٕٛػٝ دادٜ ٚ تحّیُ ٚ پشداصؽ تزضیٝ 

 ٞب ثشای ٔشاحُ ثؼذ كٛست ٔی ٌیشد. ػبصی ٚ پشداصؽ آٖ ٔٙظٛس آٔبدٜ

ی خشٚری ثٝ اؿىبَ ٔختّف اص لجیُ ٞب ؿٛد، ِزا دادٜ ٞب: تٛاثغ خشٚری ٔٛسد اػتفبدٜ ثش اػبع ٘یبصٞبی وبسثشاٖ تؼییٗ ٔی . خشٚری داد3ٜ

 ٌشد٘ذ. ٘مـٝ، رذاَٚ، یب ثٝ كٛست ٘ٛؿتبسٞبی وبغزی ٚ یب ثٝ كٛست سلٛٔی اسائٝ ٔی

تٛصیغ ثٟیٙٝ خذٔبت، تأػیؼبت ٚ أىب٘بت ؿٟشی ثب تٛرٝ ثٝ سٚ٘ذ تٛػؼٝ دس ٔٙبًك ٔختّف ؿٟشی، ػیبػت ٌزاسی دس أش صٔیٗ، ثب     

ب، ثش٘بٔٝ سیضاٖ ٚ ػیبػت ٌزاساٖ تٛػؼٝ ؿٟشی، ٔی تٛا٘ٙذ تٛصیغ ثٟیٙٝ تشاوٓ ػبختٕب٘ی ثب رٕؼیت اػتفبدٜ اص ٘مـٝ أبوٗ ٚ ػبختٕبٖ ٞ

ؿٟشی سا ٔٛسد تزضیٝ ٚ تحّیُ وبسؿٙبػی لشاس دٞٙذ. وبسثشی اساهی تٛصیغ وبسثشی ثٟیٙٝ دس ػٌح ؿٟش، تؼییٗ ٔؼبحت وبسثشی ٞبی 

ٖ ثبصدیذ ػبختٕبٖ ثٝ ٍٞٙبْ ػبصی ٘مـٝ ٞب ثب ػىغ ٞبی ٞٛایی ٚ یب تلبٚیش ٔختّف)فوبی ػجض ٚ ...(، ایزبد ٔٛاص٘ٝ دس حزٓ وبس ٔأٔٛسا

 ٔبٞٛاسٜ ای ٚ تٟیٝ ٘مـٝ ٞبی وبسثشدی اص ٘مـٝ پبیٝ، ؿىُ ؿٕبسٜ ثٝ ٍٞٙبْ ػبصی ٘مـٝ ٞب ثب ػىغ ٞبی ٞٛایی سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ.

 خالكٝ ٕ٘ٛد: سا دس حٛصٜ ٞبی ٔختّف ؿٟشداسی ٞب دس ٔٛاسد ریُ GISثٝ ًٛس وّی ٔی تٛاٖ وبسثشد 

دس حٛصٜ ٔؼبٚ٘ت ٔؼٕبسی ٚ ؿٟشػبصی ٔی تٛاٖ ثٝ ٔىبٖ یبثی ٚ ٔحبػجبت الصْ سٚی ٘مـٝ دس ٍٞٙبْ كذٚس پشٚا٘ٝ، پبیبٖ وبس ٚ اسائٝ ػذْ      

خالف ػبختٕبٖ ثب اػتفبدٜ اص اًالػبت ٔشارؼیٗ، ٌضاسؽ ٌیشی ٞبی ٔختّف ثش اػبع وبسثشی أالن رٟت ثش٘بٔٝ سیضی ٞبی ٔختّف ٘ظیش 

 تؼٛین وبسثشی ٞب ٚ .. اؿبسٜ ٕ٘ٛد. 

دس حٛصٜ ٔؼبٚ٘ت ٞبی حُٕ ٚ ٘مُ ٚ خذٔبت ؿٟشی ٔی تٛا٘ذ ثٝ ٔحبػجٝ ٚ تخلیق خٛدسٚٞبی ؿشوت ٚاحذ، آتؾ ٘ـب٘ی، آٔجٛال٘غ ٚ      

ٞبی سإٞٙبیی ٚ  حُٕ صثبِٝ ثٝ ٔٙبًك، ٔحبػجٝ وٛتبٜ تشیٗ ساٜ ثب تٛرٝ ثٝ پبسأتشٞبئی اص لجیُ یه ًشفٝ ثٛدٖ ثؼوی خیبثبٖ ٞب، چشاؽ

سا٘ٙذٌی ٔؼیش، ثؼتٝ ثٛدٖ ٔٛلتی ثشخی اص ٔؼیشٞب، وٙذی حشوت دس ثشخی ٘مبى ثٝ ػّت حزٓ ثبالی سفت ٚ آٔذ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔیضاٖ تشافیه 

دس اٚلبت ٔختّف ؿجب٘ٝ سٚص،  ٔحبػجٝ ٚ تخلیق ٘مبى وٙتشَ تشافیىی ثب تٛرٝ ثٝ پبسأتشٞبئی اص لجیُ ٔیضاٖ سفت ٚ آٔذ، تشاوٓ رٕؼیت، 

٘مبى اكّی استجبًی ؿٟش ٚ ...، تٛرٝ ثٝ ٔٛلؼیت ٌٛسػتبٖ ٞبی اكّی ؿٟش ٚ ٕٞچٙیٗ ٌٛسػتبٖ ٞبی الّیت ٞب دس اسائٝ خذٔبت ٚ ٔىبٖ یبثی 

 ٌٛسػتبٖ ٞبی رذیذ وٕه ٕ٘بیذ. 

ثشسػی ٚ ثشآٚسد ٞضیٙٝ دس حٛصٜ ٔؼبٚ٘ت فٙی ٚ ػٕشا٘ی ػجبستؼت اص اٌ٘جبق ٘مـٝ ٞبی ارشائی ثش سٚی ٘مـٝ ٞبی ٔجٙب ثشای  GISوبسثشد       

ًشح ػٕشا٘ی، ثشسػی تأحیشات ارشای ًشح ٞب ثش سٚی دیٍش ػٛاسم پیشأٖٛ ٚ تىشاس ایٗ ٔٛاسد ثب تغییش پبسأتشٞب تب حلَٛ ٘تیزٝ ٌّٔٛة 

 ػٕشا٘ی.  ٔب٘ٙذ ارشای ًشح ثضسٌشاٜ ٞب، پُ ٞب، صیشٌزسٞب ٚ ...ٚ  تٛرٝ ثٝ ٔؼیُ ٞب ٚ لٙبت ٞب دس اسائٝ خذٔبت ؿٟشی ٚ ػبخت ٚ ػبصٞبی

دس ػبصٔبٖ پبسن ٞب ٚ فوبی ػجض ٔی تٛاٖ ثٝ ٔٛاسد ریُ اؿبسٜ وشد: ثشسػی ٚهؼیت فوبی ػجض ؿٟشی ثش  GISدس خلٛف وبسثشد      

اػبع ػشا٘ٝ ٚ ٔحبػجٝ وٕجٛدٞب ٘ؼجت ثٝ حذ اػتب٘ذاسد ٚ ثٝ دػت آٚسدٖ ٔحُ تمشیجی ثشای احذاث فوبی ػجض ثٝ ٔٙظٛس ثٟشٜ ثشداسی 

،  ثشسػی ٚهؼیت ػٙی ٚ ٘ٛع دسختبٖ پبسن ٞب ٚ تأحیش آٖ دس ٔحیي صیؼت ٚ تؼییٗ ٘ٛع دسختبٖ ٔٙبػت ٘مبى ٔختّف ثب حذاوخشی اص آٖ ٞب

تٛرٝ ثٝ ػٛأّی ٘ظیش ٘ٛع خبن، آة ٚ ٞٛا ٚ ؿشایي ٔحیي صیؼت، ثشسػی ٚ تحّیُ اًالػبت دس ٔٛسد ٔؼبئّی چٖٛ تؼییٗ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٌیبٞی 
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ٛؿـی  ٚ ٔىبٖ یبثی ٚ ثشسػی ًشاحی وبؿت ٌیبٜ دس پبسن ٞب ٚ تٟیٝ اٍِٛٞبی سؿذ ا٘ٛاع ٌٛ٘ٝ ٞبی دسختبٖ، دسختچٝ ٞب، ٌُ ٞب، ٌیبٞبٖ پ

 دسختی.

وٝ تبحیش ثلشی ٘بٌّٔٛثی   ؿٟشی، ػالٜٚ ثش ایٗ  ٞبی فشػٛدٜ ؿٟشی اػت. ثبفت  ٞبی فشػٛدٜ یىی دیٍش اص ایٗ وبسثشدٞب، ؿٙبػبیی ثبفت      

ٞب دس ثشاثش ثالیبی ًجیؼی ٚ غیشًجیؼی، پبییٗ اػت. اِٚیٗ لذْ ثشای احیب ٚ  هشیت ٔمبٚٔت آٖدس ؿٟشٞبی ثضسي ٚ دس حبَ سؿذ داس٘ذ؛ 

ٞبی  ثٙذی، ٔؼبحت، حذٚد ٚ ٞضیٙٝ پٟٙٝ  ٘مـٝ  ٞبی ٔؼشفی ؿذٜ ٚ تٟیٝ ٞب ثش اػبع ٔؼیبسٞب ٚ ؿبخق ٞب، ؿٙبػبیی آٖ ٘ٛػبصی ایٗ ثبفت

ؿٟشی ایزبد   ٞب، ٌّٔٛثیت فوبیی دس ٔحذٚدٜ داس٘ذ وٝ اػتفبدٜ اص ٞش یه اص آٖٞبیی  ؿٟشی، لبثّیت  ٞبی فشػٛدٜ ثبصػبصی آٖ اػت. ثبفت

خٛاٞذ وشد وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔحشن ٘ٛػبصی دس ٔحذٚدٜ، ػُٕ وشدٜ ٚ دس دساص ٔذت، ٔٛرت ثٟؼبصی، ٘ٛػبصی ٚ تزذیذ ػبختبس فوبٞبی 

سیضی ؿٟشی ٚ  ٞبی اًالػبت ٔىب٘ی دس ثش٘بٔٝ ٖ ػیؼتٓٞب خٛاٞذ ؿذ. ثب پیـشفت سٚص افضٚ ٔؼىٛ٘ی ٚ استمبی ویفیت ػىٛ٘ت دس ایٗ ٔحذٚدٜ

 GISٞبی ػیؼتٓ  تٛاٖ اص لبثّیت ٞب دس ٔذیشیت ٚ خذٔبت ؿٟشی، ٔی ٌیشی ٔذیشیت ؿٟشی وـٛس دس ساػتبی اػتفبدٜ اص ایٗ ػیؼتٓ رٟت

  ٘مـٝ  ٞبی فشػٛدٜ ٚ تٟیٝ یی ثبفتٞب اػتفبدٜ وشد. ثب ؿٙبػب ٞبی فشػٛدٜ ثش اػبع ٔؼیبسٞب ٚ ؿبخق ثٝ ػٙٛاٖ اثضاسی ثشای ؿٙبػبیی ثبفت

ٞب ٘یض پبیذاس اػت أىبٖ ثشآٚسد دلیك ٞضیٙٝ، تؼییٗ  ٔٛلغ ٚ لبثُ اػتٕبد وٝ ثب تغییش ٔذیشیت  آٔبس دلیك، ثٝ  ثٙذی آٖ، ػالٜٚ ثش اسائٝ پٟٙٝ

شػٛدٜ، اص چٙذ ٘ظش لبثُ ثشسػی ٞبی ف ؿٛد. ثبفت ؿٟشی فشاٞٓ ٔی  ٞبی فشػٛدٜ ٞبی ثٟؼبصی ثبفت ٞب ٚ ثشآٚسد صٔبٖ ارشای ًشح اِٚٛیت

 ٞبی ٔختّفی ثشای ثبفت فشػٛدٜ اسائٝ ؿذٜ اػت.  ٞؼتٙذ ٚ ثٝ ٕٞیٗ دِیُ، تؼشیف

 

 گیری نتیجه  

یىی اص ػٛأُ ٟٔٓ دس تلٕیٓ ٌیشی ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ٔذیشاٖ ؿٟشی ثشای اداسٜ أٛس ؿٟشٞب، داؿتٗ اًالػبت دلیك ٔی ثبؿذ وٝ رٕغ    

ی ٚ پشداصؽ حزٓ ٚػیؼی اص اًالػبت ٚ دادٜ ٞب ثذٖٚ ثٟشٜ ٌیشی اص فٙبٚسی اًالػبت سا ثٝ أشی ارتٙبة ٘بپزیش آٚسی، رخیشٜ ػبصی، ثبصیبث

تجذیُ وشدٜ اػت. ٌؼتشؽ سٚصافضٖٚ ؿجىٝ وبسثشاٖ ایٗ ػیؼتٓ ٞب اص رّٕٝ ٘ىبت اػبػی اػت وٝ ٔی تٛا٘ذ ثٝ لبثّیت ٞب ٚ تٛا٘بیی ٞبی ایٗ 

ػیؼتٓ دس ثخؾ ٞبی ٔختّف ٔب٘ٙذ ٌٔبِؼبت صیؼت ٔحیٌی، ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی ٚ ؿٟشداسی،  ػیؼتٓ ثیفضایذ. دس حبَ حبهش اص ایٗ

خذٔبت ایٕٙی ؿٟشی، ٔذیشیت حُٕ ٚ ٘مُ ٚ تشافیه ؿٟشی، تٟیٝ ٘مـٝ ٞبی پبیٝ، ٔذیشیت وبسثشی اساهی، خذٔبت ثب٘ىی، خذٔبت پؼتی، 

فبدٜ ٔی ؿٛد ٚ ثب ٌزؿت صٔبٖ ٚ تٛػؼٝ ػیؼتٓ ٞب، وبسثشد آٖ ثٝ ٌٔبِؼبت رٕؼیتی ٚ ٔذیشیت تأػیؼبت ؿٟشی ٔخُ ثشق، آة،ٌبص، ٚ... اػت

دس ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی داسای أتیبصٞبیی اػت ٘ظیش أىبٖ ٔذیشیت حزٓ صیبدی GISوّیٝ ثخؾ ٞبی ٔشتجي ثب صٔیٗ ٌؼتشؽ یبفتٝ اػت.  

ٚ اؿىبَ ٌٛ٘بٌٖٛ ثٝ كٛس ٔختّف ٘ظیش ٘مـٝ ٞبی  اص دادٜ ٞب سا داسد، اكالح تغییشات دادٜ ٞب دس آٖ آػبٖ اػت، لبثّیت ٕ٘بیؾ دس فشٔت ٞب

ب٘ٙذ وبغزی، سلٛٔی ٚ ... سا داسد، اػتفبدٜ اص آٖ ثشای وبسثشاٖ ٔختّف آػبٖ اػت ٚ لبثّیت یىپبسچٝ وشدٖ دادٜ ٞبی خٛد سا ثب ػبیش دادٜ ٞب ٔ

ٞبی  آٚسی ٚ تّفیك اًالػبت پبیٍبٜ دادٜ غثب رٕ GISاًالػبت وبداػتشی، اوِٛٛطیىی، دادٜ ٞبی التلبدی، ارتٕبػی ٚ... داسد. فٙبٚسی 

 ػبصد. ٞب فشاٞٓ ٔی ٘مـٝ  ٔؼِٕٛی، ثٝ ٚػیّٝ تلٛیشػبصی ٚ اػتفبدٜ اص تحّیُ ٞبی رغشافیبیی، اًالػبت ربٔغ ٚ ٔفیذی سا ثشای تٟیٝ
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