معشفی کاستشدَای عمذٌ سیستم اطالعات جغشافیایی
دسحمل ي وقل شُشی
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اهزٍسُ اعتفبدُ اس تىٌَلَصی ّبی جدید اهزی اجتٌبة پذیز گؾتِ اعت  .گغتزػ ؽهْزّب رؽهد جوؼ هت
هْبجزت ثی رٍیِ رؽد عزیغ عبخت ٍ عبس ٍ اعتفبدُ رٍس افشٍى هزدم ؽْز اس ٍعبئظ ًمل ِ هدیزیت ؽهْزّب را
دچبر هؾىل عبختِ اعت .اثشارّبی گًَبگًَی جْت ثٌْ ِ عبسی ٍ هدیزیت فح ح عبهبًِ حول ٍ ًمل ٍ تزاف ه
ٍجَد دارد در ثزًبهِ ریشی ؽْزی ثزای ارتمبی ع بعت ّبی تَعؼِ پبیدار ؽْزی ثِ اثشارّهبیی ً بسهٌهدین وهِ
یىی اس ایي اثشارّب ع غتن اعالػبت جغزاف بیی(  )Geographical Information Systemاعهت وهِ ثهِ
ػٌَاى یىی اس اثشارّبی هدرى ه تَاًد تؤام ثب پ ؾزفت ػلَم هٌْدعی در حل هغهبئل هتتلهن ًمهؼ هْوهی ایفهب
ًوبید.ع غتن اعالػبت جغزاف بیی اس دِّ ی  1961تب ثِ حبل عزیغ تزیي ًزخ رؽد را در جْبى داؽتِ اعهت ٍ
ه تَاى آى را ثِ هٌظَر هدیزیت ثْ ٌِ ی عزسه ي ّب ٍ عبهبًدّی هدثزاًِ ی هٌبثغ هحدٍد وزُ ی سه ي ثهِ وهبر
ثزد .ثتؼ هْوی اس پؾتَاًِ ی تئَریه ٍ هتَدٍلَصیه ع غتن اعالػبت جغزاف هبیی ریؾهِ در اًمهالة ((ووهی ٍ
و ف تی)) در جغزاف ب دارد ع غتن ّبی اعالػبت جغزاف بیی ) (GISثب هدیزیت هٌهبثغ اعالػهبت حوهل ٍ ًمهل ٍ
ایجبد ارتجبط هتمبثل ثب آًْب عجت تغْ ل دعتزعی ثِ اعالػبت تزاف ىی هی گزدد .در ٍالغ ّدف اس ایجبد جی ای
اط ) (GISثزای ع غتن حول ٍ ًمل تؾى ل یه پبیِ اعالػبتی ه بى حول ٍ ًمل ٍ  GISهی ثبؽد .
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مقذمٍ
حول ٍ ًمل ٍ جبثِ جبیی اس جٌجِّبی افلی ح بت ؽْزی اعت ٍ عبهبًدّی حول ٍ ًمل اس ً بسّبی اٍل ِ ّز ؽْز عهبلن ٍ
خَة ثِ ؽوبر هی آید در غ ز ایٌقَرت جبهؼِ ّز رٍس ّشیٌِ ٌّگفتی را ثِ دل هل ًبوهبر آههدی ٍ ضهؼن حوهل ٍ ًمهل ؽهْزی
هیپزداسد وِ اس جولِ ایٌْب اتالف ٍلت هؾىالت سیغت هح غی ثْداؽتی رٍاًی اجتوبػی ٍ تقبدف ٍ ًظبیز ایٌْبعت .ثدٍى
ؽه راُ ثزٍى رفت اس ایي ٍضؼ ت ًبهغلَة ثِ تجدید ًظز در ع بعتْبی حول ٍ ًمل ٍ اتتهب راّجهزدی فزاگ هز ٍ هٌغهجن در
ع بعتگذاری حول ٍ ًمل ً بس دارد .اًمالة ارتجبعبت ٍ اعالػبت در جْبى تغ زات ثغ بر گغتزدُ ای را در توهبهی سه ٌهِ ّهب
ایجبد وزدُ ٍ اثشارّبی لدرتوٌدی ثزای ادارُ ثْتز اهَر در اخت بر ثؾز لزار دادُ اعت یىی اس اثشارّبی وبرا ٍ هف دی وهِ اههزٍسُ
در خدهت هدیزیت ٍ عبسهبًدّی ؽْز هی ثبؽد تىٌَلَصی ع غتن اعالػبت جغزاف بیی اعت  .وِ ثب تَجِ ثهِ لبثل هت ٍ هبّ هت
ایي گًَِ ع غتن ّب اهزٍسُ در توبم جَاهغ پ ؾزفتِ ثزای اًجبم هغبلؼبت ٍ ثزًبهِ ریشی ّبی حول ٍ ًمهل ههدیزیت ثشرگهزاُ
ؽجىِ ّبی ؽْزی ٍ عبسهبًدّی ٍ وٌتزل تزاف ه اس ایي تىٌَلَصی اعتفبدُ ههی ؽهَد ٍ.جهَد هؾهىالت تزاف ىهی در هحهدٍدُ
هزوشی ؽْز ّب هغ ئلِ ای اعت وِ هتأعفبًِ تَعظ هدیزیت ؽْزی تَجِ السم ثِ آى ًوی ؽَد ایهي در حبل غهت وهِ هؾهىل
تزاف ه ضزثِ ّب ٍ لغوِ ّبی ججزاى ًبپذیزی ثِ التقبد ؽْز ٍ وؾَر هی سًد اس عزف دیگز ایي هؼضل ثبػج ثهز ّهن خهَردى
ٍضؼ ت هح ظ سیغت ؽْز ّب ایجبد اًَاع آلَدگی ّب در عغح ؽْز اتالف ٍلت ؽْزًٍداى ٍ ثِ عَر ولی پبی ي آهدى و ف هت
سًدگی هی گزدد.
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ع غتن اعالػبت جغزاف بیی هجوَػِ ایی اس اثشارّب ثزای جوغ آٍری خ زُ عبسی ٍ ثبسیبفت ارادی ٍ تجدیل ٍ ًوهبیؼ دادُ
ّبی هىبًی اس جْبى ٍالؼی ثِ هجوَػِ همبفد ٍیضُ هی ثبؽد.
ع غتن اعالػبت جغزاف بیی هجْش ثِ اهىبًبتی اس لج ل دعتزعی آعبى ٍ عزیغ ثِ ّهن ٍعه ؼی اس دادُ ّهب تَاًهبیی اًجهبم
فؼبل ت ّبیی ّوچَى اهىبى ایجبد ارتجبط یب ادغبم یه هجوَػِ اس دادُ ّب ثب عبیز هجوَػِ دادُ ّب تحم ك ثزای ػهَارك ٍیهضُ
در یه ًبح ِ ٍ ثٌْگبم عبسی عزیغ دادُ ّب ٍ هدل عبسی دادُ ّب ٍ ارسیبثی گشیٌِ ّب ه جبؽدٍ اهىبى خزٍجی ؽبهل ًمؾهِ ّهب
ًوَدارّب فْزعت ًؾبًی ّب ٍ خالفِ آهبر را ثِ ّوزاُ داردٍ ثِ دل ل ّو ي هدل ّبی ًزم افشاری وبرثزدی ٍ ثبفت عهبسهبًدّی
هٌبعت لبثل ت اعتفبدُ در اغلت رؽتِ ّبی ػلَم فٌی ٍ هٌْدعی اس جولِ هٌْدعی حول ٍ ًمل را ً ش دارا ه جبؽد.
هتبعفبًِ اعتفبدُ اس ایي ع غتن در وؾَر هب در ثحج هٌْدعی تزاثزی ٍ ثزًبهِ ریشی حول ٍ ًملی چٌداى هَرد تَجِ لهزار
ًگزفتِ اعت ٍ .در حبل ىِ در وؾَرّبی تَعؼِ یبفتِ ٍ حتی در وؾَرّبی تَعؼِ ً ش اس ایي ع غتن در ثحج حول ٍ ًمل اهزی
هتداٍل ه جبؽد .ا س جولِ اٍل ي تالؽْب ثزای وبرثزد ع غتن اعالػهبت جغزاف هبیی در حوهل ٍ ًمهل در عهبل  1991در ایهبالت
هتحدُ آهزیىب آغبس گزدید ٍ .در عبلْبی ثؼد در اًگل ظ ً ش اعتفبدُ اس ایي ع غتن در ؽجىِ ی حول ٍ ًمل ؽْزی آغبس ؽد.
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سیستم اطالعات جغشافیایی ي کاستشد آن دس مذیشیت حمل ي وقل ي تشافیک:
ثغ بری اس عزح ّبی تَعؼِ ایی ثِ عَر جدی در ؽجىِ حول ٍ ًمل ٍاثغتِ ّغتٌد اعالػهبت هؼتجهز درثهبرُ ی سیزعهبخت
حول ٍ ًمل ؽزط افلی ثزای ثغ بری اس تقو ن گ زی ّب در ایي سه ٌِ ه جبؽد.
اعالػبت هزثَط ثِ ؽجىِ ّبی حول ٍ ًمل ٍ ثزًبهِ ریهشی ّهبی هزثَعهِ وهِ اس عزیهك ًهزم افشارّهبیی ّوچهَى ٍ EM2
 ... ٍ GETRAMفَرت ه پذیزد .اغلت ایي دادُ ّب ی هزثَط ثِ حول ٍ ًمل ؽبهل :تزددّب فْزعت ػالئن ثزرعی تقبدفبت
ٍ هغبئل ایوٌی راّْب ٍ ؽزایظ هغ زّب ٍ فْزعت عزح ّبی ٌّدعی ٍ هَارد هؾبثِ خَاّد ثَد.
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جی ای اط ) (GISفٌبٍری ثب اعبط وبهپ َتز اعت وِ اعالػهبت جغزاف هبیی (وجهبیی ػبرضهِ) را ثهب اعالػهبت تَفه فی ٍ
تؾزیحی ( چ غتی ػبرضِ ) هزتجظ هی عبسد ٍ هؼوَالً ثِ هٌظَر اخذ ًوبیؼ ٍ تحل ل دادُ ّبی فضهبیی ثهِ وهبر ههی رٍد .ثهِ
ػجبرت دیگز ع غتن اعالػبت جغزاف بیی  GISیه ع غتن وبهپ َتز هجٌب هی ثبؽد وِ ثِ ػٌَاى یه هجوَػِ هتؾىل اس عتت
افشار ًزم افشار اعالػبت جغزاف بیی ً زٍی اًغبًی ٍ هدلْبی پهزداسػ دادُ ثهِ هٌظهَر تَل هد خ هزُ عهبسی ًوهبیؼ
ثبساریبثی پزداسػ ثٌْگبم عبسی ٍ … اعالػبت جغزاف بیی هزثَط ثِ ػَارك ٍ پدیدُ ّبی هتتلن هَرد اعهتفبدُ لهزار ههی
گ زد .اس آًجبیی وِ در ؽْز الىتزًٍ ه رفت ٍ آهد ّبی ؽْزی ثِ حدالل هی رعد تأح زات هتهزة ٍعهبیل ًمل هِ ثهز هحه ظ
سیغت ً ش وبّؼ هی یبثد ٍ هح غی سیجبتز ٍ اهي تز ثزای ؽْزًٍداى ثِ ٍجهَد خَاّهد آههد  .اههزٍسُ ع غهتن ّهبی اعالػهبت
جغزاف بیی وبرثزد ّبی هتؼددی در گزایؼ ّبی تزاف ه ٍ حول ٍ ًمل پ دا وزدُ اًد .اعالػبت هزثَط ثِ هٌبثغ هتتلن تزاف ىی
در یه پبیگبُ اعالػبتی ٍاحد ثزای دعتزعی ٍ تجشیِ ٍ تحل ل ع غتن گزد آٍری هی ؽًَد  .اعالػبت هزثَط ثِ حجن تزاف ه
هحدٍدیت عزػت راُ ّب هحل ٍلَع تقبدفبت ٍیضگی ّبی ٌّدعی راُ هَلؼ ت تمبعغ ّبی چزاغدار ٍ ً هش وبرثزیْهب ٍ… اس
جولِ هَارد هْن در تْ ِ پبیگبُ اعالػبتی حول ٍ ًمل هی ثبؽد.
هشیت افلی اعتفبدُ اس  GISتَاًبیی دعت بثی ٍ تحل ل دادُ ّبی تَسیؼی اس لحبػ فضبیی ثب تَجهِ ثهِ هحهل فضهبی ٍالؼهی
پَؽؾی دادُ ؽدُ رٍی ًمؾِ ی هبدر اس ًبح ِ پَؽؾی وِ ثزریغی آى ثب دیگز ع غتن ّبی ههدیزیت ٍ پبیگهبُ دادُ ّهب اهىهبى
پذیز ًجَد ه جبؽد.
ع غتن اعالػبت جغزاف بیی ) (GISدر حول ٍ ًمل در ٍالغ اثشاری ثزای ثزًبهِ ریشی ٍ عزاحی پزٍصُ ّهبی حوهل ٍ ًمهل
دعتزعی ثِ اعالػبت هزتجظ حول ٍ ًمل ٍ تزاف ه ٍ تَعؼِ ٍ اًتمبل ثِ ؽجىِ ّبی ایٌتزًت ٍ ایٌتزاًت هی ثبؽد .تَاًهبیی جهی
ای اط ) (GISدر هدیزیت حول ٍ ًمل ثب ثىبر ثزدى ّوشهبى اعالػبت هىبًی ٍ تَف فی حول ٍ ًمل جْهت ایجهبد عهزح ّهب ٍ
هتقَر عبختي هٌبظز حل هغبئل پ چ دُ ٍ ارائِ ایدُ ّبی هف د ٍ افشایؼ راُ حل ّب ی هَءحز هی ثبؽد وِ اهىبى آى در عبیز
ع غتن ّبی اعالػبتی غ ز ٍاثغتِ ثِ هىبى ػَارك ٍجَد ًدارد.
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تشخی کاستشدَا تٍ ششح ریل می تاشذ:
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الف ) ایمىی ساٌ َا دس سسیستم مذیشیت ایمىی راُ ّب توبم ػَاهل هؤحز در ایوٌی حول ٍ ًمل در یه ع غهتن لهزار

A

گزفتِ اعت ٍ در جْت افشایؼ عغح ایوٌی در لبلت اعتزاتضی اّداف ٍ ثزًبهِ ّبی هؾتـ تٌظ ن هی گزددً .وَدار تقهبدفبت
هٌجز ثِ فَت ٍ جزح ٍ یب ًوَدار تقبدفبت ٍعبئل ًمل ِ ثب ػبثزیي پ بدُ ٍ دٍچزخِ عَار در دٍرُ سهبًی حبضز اس هَارد اعتفبدُ اس
ع غتن ّبی هذوَر هی ثبؽدً .مؾِ ّبی هزثَط ثِ تقبدفبت ػبثزیي پ بدُ ٍ دٍچزخِ عَاراى ثِ عزاحهبى اهىهبى ههی دّهد تهب
پ زاهَى اهىبً بت رٍؽٌبیی ٍضؼ ت پ بدُ رٍ ّب ػالهت گذاری افمی ٍ ػوَدی را ّْب در هٌبعك حبدحِ خ ش هغبلؼهِ ًوبیٌهد.
ًت جِ توبم ایي ثزرعی ّب هٌجز ثِ ارتمبء عغح ایوٌی حزوت در راُ ّبی ؽْزی ٍ ث ي ؽْزی هی گزدد.
ب ) سیستم َای ًَشمىذ حمل ي وقل ) : ( Intelligent Transportation Systemع غتن ّبی َّؽهوٌد حوهل ٍ
ًمل ) (ITSهجوَػِ ای اس ثىهبر گ هزی فهي آٍری ّهبی رٍس ًظ هز دٍرثه ي دیج تهبل ع غهتن ّهبی هَلؼ هت یهبة ٍ GPS
الگَریتوْبی َّؽوٌد ٍ ع غتن ّبی اعالػبت جغزاف بیی جی ای اط ) (GISاعت وِ اهزٍسُ جبیگشیي ع غتن ّهبی عهٌتی ٍ
دعتی گذؽتِ ؽدُ ٍ راّىبری را ثزای ثْجَد ٍضؼ ت تزاف ه افشایؼ ایوٌی ٍ وبّؼ هقزف عهَخت ٍ وهبّؼ آلهَدگی ّهَا
فزاّن هی آٍرد .ثؼالٍُ جی ای اط ) (GISتَاًبیی پ ؼ ث ٌی تؼداد ٍ هحل دٍرث ي ّبی وٌتزل تزاف ه ٍ تبثلَ ّبی پ بم پهذیز
را ثب تحل ل دادُ ّب ی حجن تزدد فزاّن هی آٍرد .
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ج ) صمان تىذی چشاغُای ساَىما  :ثب ایجبد ارتجبط ّن سهبى ه بى ع غتن ّبی َّؽوٌد ؽوبرػ ٍعبیل ًمل ِ در تمبعغ
ّب ثب پبیگبُ اعالػبت  GISع غتن تَاًبیی اًجبم سهبى ثٌدی ّوشهبى تمبعغ ّب را خَاّد داؽت .پبیگبُ اعالػبت غ ز اس اعالػهبت
ّوشهبى تزاف ه اعالػبت هزثَط ثِ تزاف ه هتَعظ رٍساًِ حجن اٍد فجح ٍ حجن اٍد ػقز آهبر گزدػ در تمبعغ ّب ٍ آههبر
حجن تزدد عبػتی را ً ش دارا هی ثبؽد  .ثب ایي اعالػبت ٍ هؾتقبت ٍضؼ ت ٌّدعی راّْب هبًٌد فبفلِ تمبعغ ّب ػزك راّْب
ٍ عبیز اعالػبت ه تَاى سهبى ثٌدی ّوشهبى چزاغْبی راٌّوبئی تمبعغ ّب را ثِ ثْتزیي ٍجِ اًجبم داد. U_A

اص دیگش فًائذ استفادٌ اص سیستم اطالعات جغشافیایی )  ( GISمی تًان تٍ مًاسد صیرش اشراسٌ
کشد :

D
I

وبّؼ سهبى ٍ تغْ ل جوغ آٍری اعالػبت هزثَط ثِ حول ٍ ًمل تزاف ه ایجبد رٍؽی عبدُ جْت گزدآٍری اعالػبت ثزای
پبیگبُ دادُ ّب ایجبد رٍؽی عبدُ جْت ثٌْگبم ًوَدى ( ثِ رٍس وزدى ) اعالػبت ثزای پبیگهبُ دادُ ّهب  .افهشایؼ دلهت دادُ ّهب
افشایؼ ثْزُ ٍری ً زٍی اًغبًی ثتؼ ّبی هتتلن ارتمبء عغح رًٍد تقو ن گ زی ًؾبى دادى هَلؼ هت ًقهت ػالئهن وٌتهزل
تزاف ه ٍ پ ؾٌْبد هَارد السم جْت ًقت ػالئن جدید ثزرعی ع غتن رٍؽٌبئی راّْب ثزرعهی هغه ز راُ آّهي ؽهْزی ٍ اثٌ هِ
هزثَط ثِ آى ع غتن ًگْداری رٍوؼ راّْب  .ثزرعی هَلؼ ت ٍ ٍضؼ ت تبع غبت ؽْزی اس لج ل دریچِ ّهبی ٍالهغ در راّْهب
پبیگبُ اعالػبت هزثَط ثِ پبروَهتز ّب  . GISهی تَاًهد پبیگهبُ اعالػهبت تَفه فی ثهب اعهتفبدُ اس دادُ ّهبی هَجهَد در ههَرد
وبرثزیْبی دارای جذة عفز ثبال ایجبد ًوبِید ٍ ثب ثزًبهِ ریشی فح ح جْت تَسیغ هٌغمی وبرثزیْبی ٍ تؼ ي هم بط ػولىزدی
ثب تَجِ ثِ ًمؼ ٍ ػولىزد خ بثبًْب ً ش افالح هؼبثز ٍ افالح ًمبط حبدحِ خ ش ٍ هدیزیت فح ح تزاف ه ؽْزی ثهب اعهتفبدُ اس
جی ای اط ) (GISاس ثزٍس ثغ بری اس هغبئل ٍ هؾىالت هَجَد در ؽْز جلَگ زی ًوبید.
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مذیشیت تشافیک شُشی : GIS
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هدیزیت تزاف ه ؽْزی هَضَػی حبئش اّو ت اعت وِ در حبل حبضز تَجِ سیبدی ثِ آى هی ؽَد .یىی اس ثتؼ ّبی هْن
در هدیزیت تزاف ه یبفتي راُ حلی هٌبعت ثزای رفغ یب ثِ حدالل رعبًدى هؼضالت حول ٍ ًمل ؽْزی اعت .اوٌَى ثب اعهتفبدُ
اس ع غتن ( GISعبهبًِ اعالػبت جغزاف بیی) هی تَاً ن تزاف ه ؽْزی را ثِ ثْتزیي ؽىل هوىهي وٌتهزل وهزدُ ٍ عهبهبًدّی
وٌ ن .
ٍاصُ  GISرا ًجبید ثب ٍاصُ  GPSاؽتجبُ ثگ زید . GPSیه ع غتن هىبى یبثی اعت وِ در حبل حبضهز ؽهبهل  42ههبَّارُ
در گزدػ اعت وِ در فبفلِ ّ 12شار و لَهتزی وزُ سه ي در 6هدار هتتلن لزار دارًد .ایي هبَّارُ ّهب عه گٌبل ّهبیی را ثهِ
عوت سه ي ارعبل هی وٌٌد وِ هىبى ّبی هتتلفی را هی تَاى اس عزیك آًْب ؽٌبعبیی وزد اعتفبدُ اس ایي ع غهتن ثهِ اههز ی
ػبدی تجدیل ؽدُ ٍ ث ؾتزیي وبرثزد آى ً ش در جْت بثی ٍعبیل ًمل ِ اعت وِ تب حدٍدی ثِ وبّؼ تزاف ه ووه هی وٌد .اههب
ع غتن  GISوِ آى ّن یه ع غتن هبَّارُ ای اعت ًمؼ تبح زگذارتزی در ههدیزیت حوهل ٍ ًمهل ؽهْزی دارد ٍ در ٍالهغ
دارای وبرثزدّبی ثغ بر گغتزدُ تزی اعت .عبهبًِ اعالػبت جغزاف بیی در افل ًمؾِ سًدُ ای اعهت وهِ تقهبٍیز آى اس ههبَّارُ
ّبی اعالػبتی وِ در فبفلِ ًشدیه تزی ًغجت ثِ سه ي در گزدؽٌد گزفتِ هی ؽَد .ایي تقبٍیز ارعبلی اس ههبَّارُ ّهب تَعهظ
پزداسًدُ ّب )وبهپ َتزّب( پزداسػ ٍ تحل ل هی ؽَد.
در ٍالغ ایي ع غتن لدرتوٌد جغزاف بیی ثِ هٌظَر خ زُ ٍ ثِ وبرگ زی اعالػهبت جغزاف هبیی اعهتفبدُ ههی ؽهَد .در ایهي
ع غتن ٍالؼ ت ّب ثِ دٍ فَرت ًوبیؼ دادُ هی ؽَد؛ حبلت اٍل ؽبهل اعالػبت پبیِ ای اعت وِ در افل ّوبى عهغح سهه ي
ًبه دُ هی ؽَد ٍ حبلت دٍم ّن ؽبهل الیِ ّبیی اعت وِ رٍی ایي تقَیز را هی پَؽبًد وِ ثبتَجِ ثِ اعالػهبت ههَرد ً هبس ههب
ایي الیِ ّب ّن هتفبٍت ّغتٌد .ثِ ّو ي دل ل عبهبًِ اعالػبت جغزاف بیی در سه ٌِ ّبی هتتلفی وبرثزد دارد .
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ث ؾتزیي وبرثزد ایي عبهبًِ اعالػبتی ثزای هؾتـ وزدى هزسّبی جغزاف بیی ٍ ع غتن ههدیزیت ؽهْزی اعهت سیهزا ایهي
ع غتن دارای دلت ثغ بر ثبالیی اعت .ثِ عَر ولی عبهبًِ اعالػبت جغزاف بیی یه ع غتن وبهل ٍ دل ك اعت وِ ؽهبهل ًهزم
ا فشار عتت افشار ٍ اعالػبت تىو لی اعت وِ ثب ادغبم ایي دادُ ّب تقبٍیز هتتلن جغزاف بیی را ثِ ٍجَد هی آٍرد .ثب در اخت هبر
داؽتي ایي تقبٍیز هی تَاى هَارد هتتلفی را وِ در هح ظ اعزاف هب لزار دارًد ثب تفى ه هَضَػی هَرد ثزرعی دل ك ٍ وبههل
لزار داد .ایي ع غتن اثشاری لدرتوٌد ثزای وبر ثب دادُ ّبی هىبًی اعت .در عبهبًِ اعالػبت جغزاف بیی دادُ ّب ثِ فَرت ارلهبم
ًگْداری هی ؽًَد .ثٌبثزایي اس ًظز ف شیىی ًغجت ثِ رٍػ ّبی عٌتی ّوچَى تزع ن ٍ اعتفبدُ اس ًمؾِ ّهبی وبغهذی حجهن
ووتزی را اؽغبل هی وٌٌد .در یه ع غتن  GPSثب اعتفبدُ اس تَاًبیی ّبی عتت افشاری ٍ ًزم افشاری حجن ثغ بر گغتزدُ ای
اس دادُ ّب را هی تَاى ثب عزػت ثغ بر سیبد ٍ ّشیٌِ تمزیجبً اًدن ًگْداری ٍ ثبسیبثی وزد .در ٍالهغ تَاًهبیی اجهزای تحل هل ّهبی
هىبًی پ چ دُ هشایبی وو تی ٍ و ف تی ثغ بری را ثزای ایي عبهبًِ اعالػهبت جغزاف هبیی فهزاّن وهزدُ اعهت وهِ ههی تَاًهد
ثغ بری اس هؾىالت ؽْزی اهزٍسی ثِ ٍیضُ حول ٍ ًمل ٍ تزاف ه را ثزای هب ثزعزف وٌد .اًجبم پزداسػ ّبی هىهزر ثهب در ًظهز
گزفتي ؽزایظ هتتلن ثزای دعت بثی ثِ ًت جِ ثْ ٌِ فمظ اس عزیك وبهپ َتزّب اهىبى پذیز اعت سیزا هی تَاًد ایي ًَع ػول بت
را ثب عزػت سیبد ٍ ّشیٌِ اًدن اًجبم دّد.
در ٍالغ ایي تَاًبیی تجشیِ ٍ تحل ل دادُ ّبی هىبًی ٍ هح غی اعت وِ عبهبًِ اعالػبت جغزاف بیی را اس دیگز ع غتن ّبی
هؾبثِ هجشا هی وٌد .اهىبى اًجبم آًبل شّبی پ چ دُ ثب هجوَػِ دادُ ّبی هتتلن هىبًی ٍ غ زهىبًی ثِ فهَرت ّوشههبى هْهن
تزیي لبثل ت عبهبًِ اعالػبت جغزاف بیی اعت وِ ًوی تَاى آى را ثب رٍػ ّبی دیگز ّوچَى رٍػ ّبی عٌتی ٍ دعهتی اًجهبم
داد .ثِ عَر ًوًَِ لدرت تجشیِ ٍ تحل ل ّوشهبى اعالػبت هتتلن ع غتن حول ٍ ًمهل اهىهبى ایجهبد ٍ اعهتفبدُ اس اعالػهبت
هىبًی هزثَط ثِ حل هؼضل تزاف ه ثِ ؽىلی وبهال هتفبٍت ثب گذؽتِ ثزای عبسهبى حول ٍ ًمل ٍ تزاف ه اس آى جولِ اعت.
ًوبیؾگز عب هبًِ اعالػبت جغزاف بیی اعالػبت هتتلن را ثِ فَرت یه الیِ رٍی الیِ ّبی دیگز عَار هی وٌد ٍ یه تقَیز
ثب اعالػبت هتتلن را ثِ فَرت تفى ه ؽدُ ارائِ هی دّد وِ ایي اعالػبت در سه ٌهِ ّهبی هتتلهن وبرثزدّهبی گغهتزدُ ای
دارًد .هْن تزیي ثتؼ ایي اعالػبت ثزرعی هغ زّبی خ بثبى ّب ٍ ثشرگزاُ ّبی ؽلَؽ در ؽْزّبی پزجوؼ هت ٍ حتهی ثزرعهی
خغَط هتزٍ ٍ ؽٌبعبیی ایغتگبُ ّبی ؽلَؽ آى ٍ ثِ عَر ولی ؽٌبعبیی توبم هغ زّبی پزرفت ٍ آهد ٍ ً هش هغه زّبی خلهَت
ثزای عبهبًدّی ٍضؼ ت تزاف ه اعت .یىی اس هؾىالت هْن در ؽْزّبی پزجوؼ ت آلَدگی َّا اعت .هْن تزیي هٌبثغ آلَدگی
َّا ً ش حول ٍ ًمل ؽْزی ٍ فؼبل ت ّبی فٌؼتی اعت وِ همدار سیبدی اس اًَاع آالیٌدُ ّب را ٍارد َّا وهزدُ ٍ هَجهت وهبّؼ
و ف ت َّا ثِ خقَؿ در فقل سهغتبى هی ؽَد .ثب ٍجَد ایٌىِ تٌَع آالیٌدُ ّب ٍ تَل د در حجن گغتزدُ ٍ پزاوٌدگی هىهبًی
هزاوش تَل د آالیٌدُ ّب وٌتزل ٍ اًداسُ گ زی آًْب را ثب هؾىل هَاجِ هی وٌد اهب عبهبًِ اعالػبت جغزاف بیی ایي هؾهىل را ً هش
ثزعزف وزدُ اعت .اهزٍسُ ع غتن ّبی تجبدل اعالػبت پزداسػ تجشیِ ٍ تحل ل ٍ هدل عبسی اس ثتؼ ّبی هْن ع غتن ّبی
هدیزیت ٍ وٌتزل و ف ت َّا اعت.
وبرثزد عبهبًِ ّبی  GISدر ایي سه ٌِ ثغ بر چؾوگ ز اعت سیزا ع غتن هدل عبسی ایي عبهبًِ ثهِ ههب در اًتتهبة هحهل
هٌبعت ثِ هٌظَر تؼ ي ثْ ٌِ ایغتگبُ ّبی پهبیؼ ٍ ارسیهبثی عهبیز پبراهتزّهب ووهه ههی وٌهد .اعهتفبدُ اس عهبهبًِ اعالػهبت
جغزاف بیی اجزای ع غتن هدیزیت و ف ت َّا را هف دتز ٍ ثِ فزفِ تز وزدُ ٍ هَجت ههی ؽهَد وبرؽٌبعهبى ههدیزیت ؽهْزی
ارسیبثی دل می داؽتِ ٍ تقو وبت هٌبعجی را ثِ هٌظَر ثْجَد ٍ وٌتزل ٍضؼ ت و ف هت ّهَا داؽهتِ ثبؽهٌد .عهبهبًِ اعالػهبت
جغزاف بیی فمظ ٍع لِ ای ثزای خ زُ ٍ ًگْداری ًمؾِ ّب ٍ حجت اعٌبد ًمؾِ ای ً غت .ثلىِ اثهشاری اعهت وهِ ثهزای اّهداف
هؾتقی دادُ ّب را خ زُ هی وٌد .ایي عبهبًِ اعالػبت را ثِ ؽىل ػَارك جغزاف بیی در وبهپ َتز خ زُ هی وٌد ٍ اس آًجبیی
وِ هی تَاًد اًَاع ًمؾِ ّب را در هم بط ّبی هتتلن ٍ در ع غتن ّبی تقَیزی هتتلن ثب ٍضَح ثبال تَل د وٌهد ههی تهَاى اس
ایي عبهبًِ ثزای وٌتزل تزاف ه جبدُ ّبی پزتزدد و ؾَر ّن اعتفبدُ وزد .ثزای دعت بثی ثِ اعالػبت هزثَط ثِ جبدُ ّب خ بثبى
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ّب ٍ ثشرگزاُ ّب ثِ هٌظَر وٌتزل تزاف ه ٍ دعتزعی ثِ اعالػبتی ّوچَى ػزك خ بثبى عهَل خ بثهبى ه هشاى تهزاون ٍعهبیل
ًمل ِ ٍ حتی عبل احداث آى هی تَاى ثِ پبیگبُ اعالػبتی ایي عبهبًِ هزاجؼهِ ٍ ًمؾهِ ای ؽهبهل توهبم اعالػهبت ههَرد ً هبس را
دریبفت وزد.
در ٍالغ یه عبهبًِ اعالػبت جغزاف بیی فمظ یىغزی ػىظ یب ًمؾِ را حجت ٍ خ زُ ًوی وٌد ثلىِ یهه پبیگهبُ اعالػهبتی
وبهل ثبتَجِ ثِ توبهی لَاػد ٍ هؼ برّبی فٌی ٍ ػلوی هَرد ً بس ثزای هب ایجبد هی وٌد .هفَْم ایي پبیگبُ اعالػهبتی در عهبهبًِ
GISثغ بر هْن اعت ٍ آى را اس یه ع غتن ًمؾِ وؼ یب ًمؾِ خَاًی هتفبٍت هی وٌد .ثِ ّو ي ػلت اعت وهِ ایهي عهبهبًِ
در هدیزیت ؽْزی ٍ ثِ خقَؿ وٌتزل تزاف ه وبرثزد ثغ بری دارد سیزا ثب در اخت بر لهزار دادى اعالػهبت وبههل ٍ هفقهل ثهب
جشی بت دل ك ثِ توبهی ٍاحدّب ایي ا هىبى را ثِ وبرؽٌبعبى ٍ هدیزاى هی دّد تب ثزای رفغ هؾىالت حوهل ٍ ًمهل ٍ وٌتهزل ٍ
عبهبًدّی تزاف ه تداث ز السم ٍ تقو وبت ضزٍری را تحت ّز ؽزایغی ثب دلت اتتب وٌٌد.
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آشىایی تا صمیىٍ َای کاستشد  GISدس سیستم حمل ي وقل شُشی دس ایشان:
ثب تَجِ ثِ گغتزػ رٍسافشٍى اعتفبدُ اس ع غتوْبی حول ٍ ًمل ؽْزی ٍ اسدیبد تمبضبی عفزّب ٍ حجهن ثهبالی تزددّهبی
فَرت پذیزفتِ ٍ ً بس ثِ تبه ي اهىبًبت اٍل ِ ٍ سیز ثٌبیی ایي ع غتن حول ٍ ًمل ٍ ً بس هجزم ثِ ارائِ ی یه ههدیزیت تَاًوٌهد
جْت ػدم هَاجِ یب وبّؼ هؼضالت حول ٍ ًملی اعتفبدُ اس ع غتن اعالػبت جغزاف بیی جْت تلف ك اعالػهبت السم در حهَسُ
ی حول ٍ ًمل ٍ  GISث ؼ اس پ ؼ ضزٍری هی ًوبید.
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سیستم  GISتٍ وحًٌ مطلًتی مذیشیت گشدد ،تٍ ششح صیش اسائٍ می گشدد:
مذیشیت تش عمشان معاتش شُشی :

تَعؼِ ی ؽجىِ هؼبثز ٍ تغْ الت تزاف ىی جشٍ ػودُ تزیي ٍ هْوتزیي هغبلؼبت حول ٍ ًملی ه جبؽد .وِ ّوهَارُ ً بسهٌهد
فزف سهبى ٍ هغبلؼبت فزاٍاى خَاّد ثَد .ثب اعتفبدُ اس ع غتن  GISثب تْ ِ ی ًمؾِ ّبی وبرتَگزافی ؽدُ اس ؽْز وِ ثتَاى ثهز
اعبط ًَع ػولىزد هؼبثز اعالػبت خبفی را ثِ آى تحَیل داد ه تَاى یه جزیبى تزاف ىی را اس یه هغ ز ثِ هغ ز ههَرد ًظهز
دیگز ّدایت ًوَد.
فلذا ه تَاى ثب ثْزُ اس  GISثب جوغ آٍری اعالػبت هىبًی ٍ تَف فی ؽجىِ هؼبثز ٍ تغْ الت تزاف ىی اػن اس پل ّب ٍ تمهبعغ
ّب ٍ غ ز ّوغغح ٍ هغ زّبی هٌبعت آسادعبسی هؼبثز ٍ پ بدُ عبسی آى ثزرٍی ًمؾِ ّبی ؽْزّبی هتتلن ثز حغهت ً هبس ٍ
پزعؼ اس ع غتن اعالػبت هَرد ً بس را وغت ًوَد ثگًَِ ایی وِ ه تَاى هغ زّب را ثز حغت اٍلَیت دادى ثهِ سههبى عهفز یهب
ّشیٌِ ی عفز اًجبم ؽدُ یب ثْزُ اس ًزم افشارّبی حول ٍ ًملی ( ّوبًٌد  )EM2هؾتـ وزدُ ٍ ههدلی عزاحهی ًوهَدُ ٍ توهبم
هؼبثز ؽْزی را در ایي هدل لزار دادُ ٍ ثزاعبط ًَع ػولىزد هؼبثز هغ ز هَرد ًظز ٍعزػت السم آى هؾتـ ه گزدد.

c
r

A

مذیشیت تش ساخت پایاوٍ َا ي پاسکیىگُا ی طثقاتی ي مکاویاتی آوُا:
ثِ دل ل ػدم ٍجَد اعالػبت عبهبًدّی ؽدُ ٍ ػدم تَاًبیی در ثىبرگ زی ول هِ ی پبراهتزّهب ی ههؤحز در هىبً هبثی هٌبعهت
پبرو ٌگْب ه تَاى ثب جوغ آٍری اعالػبت هىبًی ٍ تَف فی پبیبًِ ّب ٍ پبرو ٌگْبی عجمبتی هَرد ً بس در ؽْز وِ ثبید ثهز اعهبط
هغبلؼبت جبهغ عبسهبى حول ٍ ًمل ٍ تزاف ه ؽهْزّبی ههَرد ًظهز فهَرت پهذیزد جْهت ههدیزیت ثهز عهبخت پبیبًهِ ّهب ٍ
پبرو ٌگْبی عجمبتی اس ع غتن  ً GISش ثْزُ جغت وهِ در ایهي راُ تْ هِ ًمؾهِ ٍ ثبًهه اعالػهبتی پبرو ٌگْهبی ػوهَهی یهب
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خقَفی وِ خَد ه تَاًد ؽبهل پبرو ٌگْبی رٍثبس یب عزپَؽ دُ ثَدُ ٍ ً ش تْ ِ ًمؾِ ٍ ثبًه اعالػبت پبرو ٌگْبی حبؽ ِ ایهی
وٌتزلی ثب وبرت پبرن ٍ تؼ ي پبراهتزّبی هؤحز در هىبً بثی پبرو ٌگ ثبید اًجبم پذیزفتهِ ٍ پبراهتزّهبی ههَرد ًظهز ٍسى دّهی
ؽدُ ٍ الیِ ّبی اعالػبتی آهبدُ وزدًد ٍ ثب تَجِ ثِ ٍسى در الیِ ثب یىدیگز تلف ك ؽهًَد ٍ ثهب تْ هِ ًمؾهِ ّهبی السم هىبً هبثی
پبرو ٌگ پذیزًد.

طشاحی سیستم شًسای وامگزاسی معاتش:
اس آًجبیی وِ در حبل حبضز ؽَرای ًبهگذاری اعبهی هؼبثز ثِ فَرت عٌتی ٍ ثز اعبط تمبضبی ارعبلی ثِ ؽَرا الدام ثِ ًبهگذاری هؼبثز
ه ٌوبید ٍ هىزرا هؾبّدُ ه گزددوِ اس ًبهْبی تىزاری در ًبهگذاری هؼبثز اعتفبدُ گزدیدُ اعت ثب ایٌىِ ّوهبٌّگی ّهب ٍ ّهبرهًَی السم در
ًبهگذاری ّبی ؽْزی فَرت ًپذیزفتِ اعت ه تَاى ثب عزاحی ع غتن ؽَرای ًبهگذاری ثز اعهبط عهبسهبًدّی ًبهْهب ٍ ػجهبرات تَفه فی
ؽجىِ هؼبثز ؽْزّب ًغجت ثِ ایجبد ّوبٌّگی هؼبثز ٍ تْ ِ ی ثبًه اعالػبت ًبم هؼبثز ثب ع غتن  GISالدام ًوَد.

D
I
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مذیشیت تش تًسعٍ پمپ تىضیه ي پمپ گاص:
ثب تَجِ ثِ هدیزیت ؽْزّب ٍ رًٍد افشایؾی تَل د خَدرٍ ٍ عزاًِ هبلى ت خَدرٍّبی خبًَارّهبی ؽهْزّبی هتتلهن لهشٍم
تَسیغ ثْ ٌِ اهىبًبت تبه ي عَخت خَدرٍّب ثِ هٌظَر وبّؼ عفزّبی ؽْزی اهزی ثهدیْی ه جبؽهد .ثٌبثزایي هؾهبثِ ههدیزیت
پبرو ٌگْب ه تَاى ثب ثْزُ اس ع غتن  GISهدیزیت هٌبعجی ثز تمبضبی احداث پوپ ثٌهشیي ٍ پوهپ گهبس در عهغح ؽهْز را ثهز
اعبط پبراهتزّبی هتتلفی ّوچَى ؽٌبخت جبیگبّْبی هَجَد در عغح ؽْز ٍ ًهَع ٍ ه هشاى تَسیهغ هزاوهش جوؼ تهی ٍ ًهَع
دعتزعی هب ثِ آًْب را اػوبل ًوَد.

o
e

v
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h

مذیشیت تش چشاغُای ساَىمایی ي سیستم مًویتًسیىگ تقاطعات شُشی:

c
r

در ایي ؽ َُ ّدف ه تَاًد ایجبد یه ثبًه اعالػبتی هىبًی ٍ تَف فی در لبلت  GISدر الیِ ّبی اعالػبتی ثِ ؽهزح سیهز
ه جبؽد:
 تْ ِ ًمؾِ ّبی هحل اعمزار چزاغْبی راٌّوبیی ّوزاُ ثب پبیگبُ تَف فی هزثَط ثِ اعالػبت ًمؾَْ ثِ فهَرت Node
.
 ثزداؽت ٍ جوغ آٍری اعالػبت هؾتقبت پبیِ ّب ٍ اعالػبت هزثَط ثِ ًحَُ سهبًجٌدی ٍ ع ىل چزاغْبی راٌّوبیی ٍ
هحل اعتمزار دٍرث ي ّبی ًظبرت تقَیزی ٍ ع غتن ّبی هؼىَط ؽوبر.


A

مذیشیت تش اجشای خط کشی طًلی معاتش ي سشعت گیشَا ي وصة تاتلًَای ساَىمایی ي ساوىذگی:
درایي ؽ َُ ّدف ه تَاًد ایجبد یه ثبًه اعالػبتی هىبًی ٍ تَف فی در لبلت  GISدر الیِ ّبی اعالػبتی ثهِ ؽهزح سیهز
ثبؽد:


هؼبثز.



ایجبد ثبًه اعالػبت پزٍف ل ػزضی هؼبثز ٍ ایجبد ارتجبط ث ي آى ثب ًمؾِ ؽجىِ هؼبثز ؽْزی.
ایجبد ثبًه اعالػبت اجزای خظ وؾی ٍ هؼبثز ثقَرت هوتد ٍ هٌمغغ در هحلْبی السم ٍ اجزای خظ وؾی ػزضی در
تْ ِ ًمؾِ ٍ ثبًه اعالػبتی ػالئن افمی ثزجغتِ ّوچَى گل ه تْب ٍ چؾن گزثِ ایی ّب.
تْ ِ ًمؾِ ٍ ثبًه اعالػبتی تبثلَّبی راٌّوبیی ؽْزی ثِ تفى ه اًَاع تبثلَّبی اخجبری اًتمبل ٍ اخغبری.
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مذیشیت تش ایستگاَُا ي مسیش اتًتًسشاوی شُشی:
ثب تَجِ ثِ پزاوٌدگی ایغتگبّْب ٍ خغَط اتَثَعزاًی ٍ گغتزُ ی فزاٍاى آى ثب تْ ِ ًمؾِ ّبی وبرتَگزافی ؽْزی ثب ثْزُ اس
 GISه تَاى ثب تْ ِ ًمؾِ ٍ ثبًه اعالػبتی ّزیه اس خغَط اتَثَعزاًی ٍ ً ش ایغتگبّْبی اتَثَط ثبػج تؼ ي هحهل هٌبعهت
ایغتگبّْب ٍ ً ش تَسیغ ػبدالًِ خغَط اتَثَعزاًی در ؽْزّب ثَد .ثِ ًحَی وِ حتی ه تَاى در فَرت ً بس ثِ هجهبدرت ثهِ تْ هِ
ًم ؾِ ّب ٍ ثبًه اعالػبتی اس تغْ الت هَجَد در ّز ایغتگبُ ؽبهل تبثلَی ایغتگبُ عزپٌبُ ٍ خظ وؾی ّبی ایغتگبُ ً ش ًوَد.

مذیشیت تاکسیشاوی شُشی:
ثب تَجِ ثِ گغتزدُ ی فزاٍاى ع غتن حول ٍ ًمل ػوَهی تَسیغ خغَط تبوغ زاًی در هغه زّبی هؾهتـ ؽهْزّب ووتهز
هَرد تَجِ دعت اًدروبراى ثَدُ ٍ ًبرضبیتی ّبیی اس ایي ثبثت هؼوَال در عهغح ؽهْزّب هؾهبّدُ ه ؾهَد .ثهب ثزرعهی ػزضهِ ٍ
تمبضبی هَجَد در هٌبعك هتتلن ؽْزّب ه تَاى ثب ثْزُ اس ع غتن  GISهجبدرت ثهِ عزاحهی ههدلی ثْ ٌهِ جْهت هؾهتـ
وزدى هغ زّبی تبوغی ّبی خغی ًوَد ٍ عزاحی ٍ جبًوبیی ایغتگبّْبی تبوغی ّبی خغی ٍ حتهی ثزرعهی التقهبدی آى ٍ
تغْ الت هَرد ً بس را ً ش ثزرعی وزد .ثب ثْزُ اس ایي ع غتن ه تَاى یه ثبًه اعالػبتی جْهت وٌتهزل تبوغهی ّهبی خغهی ٍ
ٍرٍد اعالػبت ّزیه اس خغَط ٍ تغْ الت السم ثزای ّز ایغتگبُ را ً ش فزاّن ًوَد.

D
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مذیشیت ي ساماوذَی سیستم تاکسی تلفىی َای شُشَا:
ثِ دل ل ػدم تَسیغ تٌبعت تبوغی ّبی تلفٌی در ًَاحی هتتلن ؽْزّب ثبید ثزرعی ػزضِ ٍ تمبضبی هزثَط ثهِ آى فهَرت
پذیزفتِ ٍ هغبثك آًچِ وِ پ ؾتز ً ش ث بى ؽد ثب ثْزُ اس ً GISمؾِ ایی جْت هحل اعمزار آصاًظ ّبی تبوغی تلفٌهی عزاحهی
وزدُ ٍ ثب تْ ِ ثبًه اعالػبتی آصاًغْب ٍ عزاحی هدل ثْ ٌِ هىبً بثی احداث تبوغی تلفٌی ّب وٌتهزل هٌبعهجی ثهز گغهتزدُ ی
تَسیغ آًْب در ؽْز داؽت.

مذیشیت ساَُا ي پیادٌ سيَای تشين شُشی

v
i
h

c
r

اس آًجبیی وِ در ایي همبلِ وبرثزدّبی ػودُ  GISدر حول ٍ ًمل ؽْزی ثزرعی هی گزدد ٍ در اًتْهب تٌْهب اؽهبرُ ای ثهِ
یه وبرثزد دیگز  GISدر هدیزیت هٌبعت راّْب ٍ پ بدُ رٍّبی ثزٍى ؽْزی هی گزدد وِ ه تَاى ثزای حبؽ ِ ی ؽْزّب ههَرد
اعتفبدُ لزار داد.
ع غتن هدیزیت راّْب ؽبهل عِ هؤلفِ افلی جوغ آٍری دادُ ّب تحل ل ٍ ثزٍسرعبًی اعالػبت هی ثبؽد.در ایي ع غتن وِ
ثِ ًبم )ً ( Pavement Management Systemبه دُ ه ؾَد ٍ در چٌد عبل اخ ز هَرد اعتفبدُ ٍ تَجِ لزار گزفتِ اعهت
هؤلفِ ّبی جوغ آٍری دادُ ػجبرتٌد اسٍ :یضگی عبخت اس جولِ ؽبهل تؼداد خغَط عَل پٌْب ًهَع عهغح ٍ عجمهِ ثٌهدی
وبروزد ٍ اعالػبت ؽبًِ راُ تبریتچِ وِ دادُ ّبی عزاحی ٍ ًَع عبخت ٍ ًَعبسی ٍ تجدید اعىبى ٍ ٍعبیل ًگْداری را ؽهبهل
هی گزدد ثزرعی ٍضؼ ت سثزی عغح عَارُ رٍ افغىبن عغح پ بدُ رٍّب ٍ....
 GISعه ؽ َُ هٌغمی ثزای هدیزیت ایي ثزًبهِ اعت وِ ثَع لِ آى ثب ؽزح ًگْداری ّب ٍ تؼو زات اًجبم گزفتِ ثز اعبط
و لَ هتزاصّب ی هغ زّب در ًَاحی جغزاف بیی هتتلن هدیزیت هٌبعجی اػوبل هی گزدد.

A
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وتیجٍ:

تبح ز تىٌَلَصی  GISدر تَعؼِ ع غتن اعالػبت حول ٍ ًمل ٍ هدیزیت سیز عبخت راّْب ثغ بر ػو ك ه جبؽد .ثهِ ًحهَی
وِ اگز حداوخز اعتفبدُ اس تىٌَلَصی  GISدر ثحج حول ٍ ًمل ثهِ وهبر گزفتهِ ؽهَد ه تَاًهد رًٍهد تقهو ن گ هزی ّهب را در
هٌْدعی حول ٍ ًمل ٍ تزثزی هتحَل ًوبید GIS .ثقَرت اثشار هؤحز ی ثزای تلف ك توبم اًَاع دادُ ّب ؽٌبختِ ؽدُ ٍ ثز ایهي
اعبط ه تَاى اعالػبت هزثَط ثِ سیز عبخت ّبی حول ٍ ًمل در وؾَرّب را در ثزًبههِ ریهشی عزاحهی ٍ عهبخت ٍ ًگْهداری
ع غتن حول ٍ ًمل ثب  GISتلف ك ًوَد .آًچٌبى وِ ث بى ؽد سه ٌِ ّبی فزاٍاًی جْت ثْزُ اس ایي ع غتن در حول ٍ ًمهل در
وؾَر هب ً ش ٍجَد دارد وِ تبوٌَى چٌداى هَرد تَجِ دعت اًدروبراى اهَر لزار ًگزفتِ اعت.
ثٌظز ه زعد ثْتز اعت ضوي عَق دادى ٌّ ت تقوو ن گ زاى ؽبهل حول ٍ ًمل ثهِ وهبرثزد  GISدر سه ٌهِ ّهبی یهبد
ؽدُ ّوبٌّگی ّبی دیگزی در جْت ایجبد ارتجبط ث ي ع غتن حول ٍ ًمل َّؽوٌد ثب ع غتن )  ً ( G.I.Sهش فهزاّن گهزدد.
چزا در عبلْبی اخ ز ع غتن ّبی َّؽوٌد حول ٍ ًمل وِ ثب ثْزُ اس تجْ شات ًَیي هشایبیی چهَى وهبّؼ تقهبدفبت ٍ اعهالع
رعبًی ّی هف د در عفز ّب ٍ ًت جتبٌ افشایؼ رضبیت ػوَهی را در ثز داؽتِ اعت  .ه تَاًد در فهَرت تلف هك  GISثهب داؽهتي
اهىبى تلف ك هٌبعت دادُ ّب ٍ اعالػبت جْت وبرثزد در آهبرگ زی حجت تقبدف ٍ دادُ ّبی اهٌ تی ٍ ه شاى تزاف ه ٍ ٍیزایؼ
ٍ ًوبیؼ ٍ اًداسُ گ زی ٍ هدل عبسی عغحی ٍ ًوبیؼ هحل تقَیز هَرد تقَیز لزار گ زد.
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 .1ارثَت ثبة؛ ه چل اًدی آؽٌبیی ثب ًزمافشار ArcGISتزجوِ اه زػجبط ًجهبری اًتؾهبرات پهزداسػ ٍ ثزًبههِریهشی
ؽْزی ؽْزداری تْزاى 1383
 .2ثزن پَر ًبفز ٍاعدی عبهبًِ ی اعالػبت جغزاف بیی ً بس ّب ٍ وبرثزدّب ( گفتگَ ثب دوتز فزؽبد ًَریهبى ) هبٌّبههِ ی
ؽْزداسیْب ؽوبرُ  41تْزاى هْزهبُ .1381
 .3خوز غالهؼلی افَل ٍ هجبًی جغزاف بیی ؽْزی ًؾز لَهظ 1385
 .4رعَلی ػلی اوجز تحل لی ثز فٌبٍری ع غتن ّبی اعالػبت جغزاف بیی تجزیش گزٍُ جغزاف بیی عج ؼی .1382
 .5وبرثزد ع غتن اعالػبت جغزاف بیی در جْبى هزوش اعالػبت جغزاف بیی ؽْز تْزاى 1376
 .6هغ ؼی ّوبیَى آؽٌبیی ثهب  ٍ Arc View-GISثزًبههِّهبی جٌجهی اًتؾهبرات داًؾهگبُ فهٌؼت آةٍثهزق (ؽهْ د
ػجبعپَر) 1384
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