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 چكیذُ 
پزیشؽ فشآیٌذی اػت وِ پیؾ اص ؿشٍع پیادُ ػاصی یه فٌاٍسی خذیذ دس ػاصهاى ؿىل هی گیشد ٍ دس تشگیشًذُ 

ذ. اص آًدایی وِ دس تیي تؼیاسی اص هذیشاى ؿْشی آگاّی ٍ آگاّی ٍ ًگشؽ ًؼثت تِ آى فٌاٍسی دس ػاصهاى هی تاؿ

ٍ تحلیل هٌاػة اطالػات خْت تلوین گیشی ٍخَد ًذاسد اص ایي سٍ   GISًگشؿی هثثت ًؼثت تِ لاتلیت ّای 

ٍ واستؼت آى دس ػاصهاى ّای ؿْشی هتغیشّای  GISهمالِ حاضش تش آى اػت تا تا ؿٌاػایی ػَاهل هَثش تش پزیشؽ 

سا دس ػاصهاًْای ؿْشی وـف ًوایذ. سٍؽ تحمیك دس ایي همالِ سٍؽ تحلیل  GISٍ اخشای هَفك اكلی پزیشؽ 

ػَاهلی اػت وِ ًمؾ تؼیاس هْوی دس ؿٌاػایی ػاهل ّای اكلی اص طشیك هتغیشّای هـاّذُ ؿذُ داسد. دس ایي 

ایي همالِ ًـاى هی پشػـٌاهِ اص تخؾ ّای هختلف ؿْشداسی آهل تىویل ؿذُ اػت. یافتِ ّای  141تحمیك تؼذاد 

دس ػاصهاى ّذف سا هؼائل،هـىالت ٍ ًیاصّای ؿْشی، ػَاهل حمَلی ٍ  GISدّذ وِ تِ تشتیة ػَاهل اكلی پزیشؽ 

دسكذ  71اًؼاًی، ػَاهل ػاصهاًی ٍ ًگشؽ هذیشیتی تـىیل هی دٌّذ. وِ ایي چْاس ػاهل دس وٌاس ّن تیؾ اص 

دس ػاصهاى ّای  GISًـاى دٌّذُ اّویت ػاهلْای پزیشؽ سا تثییي هی ًوایٌذ وِ ایي اهش  GISػَاهل پزیشؽ 

 ؿْشی هی تاؿذ.

 . 
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 هقذهِ
حت تاثیش لشاس دادُ اػت ّا سا تدس ػلش حاضش فٌاٍسی اطالػات ساّثشد خذیذی اػت وِ توام اتؼاد صًذگی تـش اص خولِ ػاصهاى

تشای  71ٍاطُ فٌاٍسی اطالػات دس اٍاخش دِّ [1].سػذای وِ تلَس ػاصهاًی تذٍى فٌاٍسی اطالػات غیش هوىي تِ ًظش هیتِ گًَِ

 ؿَد وِّایی گفتِ هیفٌاٍسی اطالػات تِ اتضاسّا ٍ سٍؽ  [2]اؿاسُ تِ اػتفادُ اص فٌاٍسی سایاًِ تشای واس تا اطالػات اتذاع ؿذ.

فٌاٍسی اطالػات هَخة ایداد [3]وٌٌذ.آٍسی، رخیشُ، تاصیاتی،پشداصؽ، تحلیل ٍ تَصیغ هیّای هختلف خوغاطالػات سا دس ؿىل

پیچیذگی،  [3]تخـذ.گیشی تْثَد هیّای هختلف تلوینّای ػاصهاى سا دس حَصُؿَد ٍ فؼالیتخذهات ٍ هحلَالت خذیذ هی

ّای ص یه ػَ ٍ تَاًایی سایاًِ دس ػشكِ اطالػات اص ػَی دیگش فلؼفِ ٍخَدی ػیؼتنتٌَع ٍ حدن اًثَُ اطالػات خغشافیایی ا

یه ػیؼتن اطالػاتی اػت وِ پشداصؽ آى تش سٍی اطالػات هىاى هشخغ یا  GISوٌذ. ( سا تثییي هیGISاطالػات خغشافیایی )

اًذ. دس  ِ تِ ًحَی تا هَلؼیت هىاًی دس استثاطپشداصد وّایی هیاطالػات خغشافیایی اػت ٍ تِ وؼة اطالػات دس ساتطِ تا پذیذُ

سیضی ّای هختلف هاًٌذ هطالؼات صیؼت هحیطی، تشًاهِّا تؼتِ تِ ًیاصّای ّش هٌطمِ یا وـَس دس تخؾحال حاضش اص ایي ػیؼتن

  [4]ؿَد. یؿْشی ٍ ؿْشداسی، خذهات ایوٌی ؿْشی، هذیشیت حول ٍ ًمل ٍ تشافیه ؿْشی، هذیشیت واستشی صهیي ٍ.. اػتفادُ ه

دس ػاصهاى ّای ؿْشی خْت تحلیل اطالػات ٍ  GISػَالی وِ هطشح هی ؿَد ایي اػت وِ آیا  GISحال تا تَخِ تِ اّویت 

هَثش اػت؟ تِ ًظش  GISووه تِ تلوین گیشی هٌاػة هَسد پزیشؽ لشاس گشفتِ اػت؟ دس غیش ایي كَست چِ ػَاهلی تش پزیشؽ 

ؿْشی وِ دس اهش هذیشیت ؿْشی دخالت داسًذ هَسد پزیشؽ لشاس ًگشفتِ اػت تا تا اػتفادُ ٌَّص دس ػاصهاى ّای  GISهی سػذ وِ 

اص واسایی ٍ لاتلیت ّای آى تتَاًٌذ دس هَسد هؼائل ؿْشی تلوین ػاصی ٍ تلوین گیشی ًوایٌذ. لزا ایي همالِ اص طشیك تثیي ػَاهل 

ي ػَاهل دس ؿْشداسی آهل تِ دلیل سؿذ سٍص افضٍى ؿْش ٍ هَثش تش پزیشؽ یه ػیؼتن فٌاٍسی اطالػات دس ػاصهاى ٍ تحلیل ای

 تِ ػٌَاى هطالؼِ هَسدی هی پشداصد.  GISهؼائل ًاؿی اص آى ٍ ضشٍست ّای اػتفادُ هطلَب اص 

 

 رٍش تحقیق 
آیذ وِ خاهؼِ آهاسی آى هتـىل اص هذیشاى، واسوٌاى ٍ واسؿٌاػاى همالِ پیؾ سٍ یه تحمیك واستشدی ٍ تَكیفی تِ ؿواس هی

ًاهِ تَد وِ تِ كَست تؼتِ طشاحی ؿذُ ٍ هثٌای پاػخ ّا پشػؾتخؾ ّای هختلف ؿْشداسی ؿْش آهل اػت. اتضاس گشدآٍسی دادُ

ًاهِ اص ًظشات چٌذ تي اص اػتاداى ای دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. تِ هٌظَس تشسػی سٍایی هحتَای پشػؾدّی طیف لیىشات پٌح گضیٌِ

ّای همالِ ًیض تِ ّا اػتفادُ ؿذُ اػت. دادٌُاٍسی اطالػات دس هَسد هٌاػة تَدى ؿاخقٍ ف GISداًـگاُ ٍ هتخلق دس حَصُ 

تدضیِ ٍ تحلیل ؿذُ اػت. دس تدضیِ ٍ تحلیل هتغیشّا اص سٍؽ تحلیل ػاهلی اػتفادُ ؿذُ اػت. سٍؽ  SPSSافضاس ووه ًشم

ّا ٍ تثذیل آًْا تِ ػَاهل اكلی اػت تِ دُتحلیل ػاهلی سٍؿی اػت خْت تحلیل هؼائل ؿْشی وِ دس آى ّذف، خالكِ ػاصی دا

تحلیل ػاهلی اص خولِ سٍؽ ّای چٌذ هتغیشُ اػت وِ دس آى هتغیشّای هؼتمل ٍ  [5]ّای اكلی اص تیي ًشٍد.ؿشطی وِ دادُ 

گشدد ٍ ولیِ هتغشّا ًؼثت تِ ّن ٍاتؼتِ لحاظ  ٍاتؼتِ هطشح ًیؼت صیشا ایي سٍؽ خضٍ تىٌیه ّای ّن ٍاتؼتِ هحؼَب هی

دیذُ ٍ ػؼی هی ؿَد تا تؼذاد صیادی هتغیش دس چٌذ ػاهل اكلی خالكِ ؿًَذ ٍ ایي اهش یىی اص هضایای اكلی ایي سٍؽ دس گش

همایؼِ تا سٍؽ ّای هـاتِ اػت. تذیي تشتیة وِ دس آى استثاط پٌْاى تیي تواهی هتغیشّا تشلشاس ؿذُ ٍ دس ًْایت هَثشتشیي ػَاهل 

تِ ػایشیي داسًذ وـف ٍ ؿٌاػایی هی ؿًَذ. تِ طَسی وِ رّي اًؼاى لادس تِ ؿٌاػایی  وِ لذست تثییي وٌٌذگی تیـتشی ًؼثت

ای واسؿٌاػی ایي سٍاتط پیچیذُ ًوی تاؿذ ٍ اص ػَی دیگش هتذّای ًیشٍهٌذ هَخَد دس ایي سٍؽ آى سا اص اػوال ًظشّای ػلیمِ

ٍ اص آًدایی وِ تؼذاد پشػؾ ًاهِ ّا تایذ  [5]ػاصد.  هدضا ًوَدُ ٍ هٌطك ّای سیاضی ٍ آصهَى ّای آهاسی دلیك سا خایگضیي آى هی
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پشػـٌاهِ تیي واسوٌاى  141ػذد تَدُ اػت تؼذاد  14اص ایي سٍ دس ایي تحمیك وِ تؼذاد هتغیشّای آى  [6]تشاتش هتغیشّا تاؿذ. 11

 تخؾ ّای هختلف ؿْشداسی آهل تَصیغ گشدیذُ اػت.

 

 هباًی ًظزی
ّای ؿْشی ٍ ػَاهل هَثش تش پزیشؽ آى تِ ػٌَاى یه فٌاٍسی خغشافیایی دس ػاصهاىّای اطالػات دس ایي تخؾ ًمؾ ػیؼتن

آٍسی، رخیشُ، تاصیاتی، تِ سٍص ای دس خوغالؼادُّای فَقّا ٍ لاتلیتتَاًوٌذیGIS .ؿَدّای ؿْشی تـشیح هیاطالػات دس ػاصهاى

تَاًذ هتغیشّای ووی ٍ ویفی هتؼذد ٍ تا اتؼاد داسد ٍ هی ّای خغشافیایی ساوشدى، وٌتشل، ادغام، تحلیل، هذلؼاصی ٍ ًوایؾ دادُ

افضاس، افضاس، ًشمؿاهل ػخت GISػٌاكش اكلی تـىیل دٌّذُ  [4]ّا ٍ هذیشیت ؿْشی دخالت دّذ.گیشیگؼتشدُ سا دس تلوین

تاؿذ صیشا هی GISٌذُ تشیي تخؾ تـىیل دّاطالػات، ػاصهاى ٍ ًیشٍی اًؼاًی اػت وِ دس ایي هیاى ػاصهاى ٍ ًیشٍی اًؼاًی هْن

تذٍى  GISافضاسّای تؼیاس لَی وٌذ. ػخت افضاسّا ٍ ًشمػاصهاى ٍ ًیشٍی اًؼاًی اػت وِ ػولیات خی آی اع سا وٌتشل هی

پـتیثاًی وادس هتثحش تِ واسایی هٌاػة ًخَاٌّذ سػیذ. تشای اخشای هَفك ػیؼتن، ػاصهاًذّی ًیشٍّای هتخلق ٍ واسآهذ وِ دس 

اص ایي سٍ هْوتشیي ػاهل   [4]ًوایٌذ الضاهی اػت. ّای گًَاگًَی سا ایفا هیّا ًمؾًوَدى ٍ ًْایتاً ساّثشی ػیؼتن خْت اخشا، تْیٌِ

تاؿذ وِ دس ایي پظٍّؾ تِ ّای اطالػات خغشافیایی پزیشؽ ایي ػیؼتن تَػط ػاصهاى ٍ ًیشٍی اًؼاًی آى هیهَفمیت ػیؼتن

ؿَد. فشآیٌذ پزیشؽ فٌاٍسی اطالػات ؿاهل هشاحل هتَالی اػت ػاصهاى پشداختِ هیتثییي ٍ تحلیل ػَاهل هَثش تش پزیشؽ آى دس 

-وٌذ. تلوین اكلی پزیشؽ تیي دٍ گام آغاص ٍ اخشا سٍی هیػاصی یه فٌاٍسی خذیذ طی هیوِ یه ػاصهاى پیؾ اص ؿشٍع پیادُ

گیشد ٍ دس اداهِ تِ اسصیاتی ایذُ یا آى ؿىل هیدّذ. دس هشحلِ آغاص ػاصهاى اص فٌاٍسی آگاّی پیذا وشدُ ٍ ًگشؿی ًؼثت تِ پزیشؽ 

ػاصی ٍ اخشا ػاصهاى پشداصد. تِ گفتِ دیگش هشحلِ آغاص دستشگیشًذُ آگاّی، هالحظِ ٍ للذ اػت. دس گام پیادُفٌاٍسی خذیذ هی

-تلوین تِ اخشا ٍ پیادُ گیشد فٌاٍسی خذیذ سا تْیِ وشدُ ٍ هَسد اػتفادُ لشاس دّذ اص ایي سٍ پزیشؽ ًَآٍسی وِ همذم تشتلوین هی

ّایی وِ هحیط ػیاػی آًْا توایلی تِ تغییش احتوال پزیشؽ فٌاٍسی اطالػات دس ػاصهاى [7]ػاصی آى اػت تؼیاس لاتل تَخِ اػت.

ّا تؼتگی تِ حوایت هماهات اسؿذ داسد. گشایؾ هذیشاى تِ داسًذ تیـتش اػت. تٌاتشایي تْثَد تؼْیالت فٌاٍسی اطالػات دس ػاصهاى

زاسی صیاد تَدُ ٍ اثش آى دس گآٍسی ًمؾ هْوی دس تخلیق هٌاتغ تِ ایي اهش داسد. پزیشؽ فٌاٍسی اطالػات خذیذ ًیاصهٌذ ػشهایًَِ

اص ایي سٍ هذیشاى اسؿذ تایذ خطشپزیش تَدُ ٍ سیؼه ػذم هَفمیت ٍ تاخیش دس دسیافت ًتایح  [8]وَتاُ هذت هـخق ًخَاّذ ؿذ.

تشی ًؼثت تِ هذیشاًی وِ ًؼثت تِ لاتلیت فٌاٍسی اطالػات داًؾ ٍ آگاّی داسًذ ًگشؽ هثثت [9]فٌاٍسی خذیذ سا پزیشا تاؿٌذ.

ّای لاًًَی ًمؾ گزاس ًیض تِ دلیل اثشگزاس تَدى دس تخلیق تَدخِ ٍ حوایتپزیشؽ آى خَاٌّذ داؿت. ًْادّای دٍلتی لاًَى

ّای فٌاٍسی اتغ هالی تشای ایداد ٍ تْثَد صیشػاختدس دػتشع تَدى هٌ [10]وٌٌذهْوی دس پزیشؽ فٌاٍسی اطالػات ایفا هی

پزیشؽ فٌاٍسی اطالػات ًمؾ افضاس ٍ ػخت افضاس ٍ ّوچٌیي آهَصؽ واستشاى ػَاهل هْوی ّؼتٌذ وِ دس اطالػات تْیِ ٍ تذاسن ًشم

ای وِ اص تِ گًَِ ّای فٌاٍسی اطالػات تاؿذتایؼت تا ّذف تغییش صیشػاختگزاسی دس فٌاٍسی اطالػات هیػشهایِ[11] داسًذ.

ّای فشاٍاى تشای ایداد ایذُ ًَ یىی دیگش اص ػَاهل ٍخَد ًیشٍی اًؼاًی تا لاتلیت [12]سٍ پـتیثاًی وٌذ.ّای آیٌذُ ٍ پیؾًَآٍسی

ؿًَذ وِ دس یه حَصُ خاف هتخلق ّا تیـتش اص ػَی افشادی پیـٌْاد هیٍ ًَآٍسی [11]هَثش تش پزیشؽ فٌاٍسی اطالػات اػت.

ّای وًٌَی ًیض دس ایي اهش تؼیاس تاثیشگزاس اػت. لاتلیت ٍ تَاًایی هذیشاى فٌاٍسی اطالػات دس ؿٌاخت هؼائل ػیؼتن [13]ّؼتٌذ.

اًذاصُ )تؼذاد خذهات اسائِ   [8].ّا هـتول تش داًؾ فٌاٍسی اطالػات گشایؾ تِ ًَآٍسی ٍ توایل تِ تغییش ٍ تحَل اػتایي لاتلیت

ّا دس دٍلت [14]دسیافت وشدُ اػت( تاثیش هثثتی تش پزیشؽ ًَآٍسی فٌاٍسی اطالػات داسد. ای وِ خذهاتؿذُ ٍ گؼتشُ خاهؼِ

افضایؾ ػطح آگاّی ٍ  [15]پزیشًذ.تش تیـتشی سا هیّای اطالػات پیـشفتِؿْشّای تضسگتش دس همایؼِ تا ؿْشّای وَچىتش، فٌاٍسی
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ّای اطالػاتی هختلف دس فَاكل ّای فشٌّگی تیي ػیؼتنٍتداًؾ، هَخة تَػؼِ ػشیغ فٌاٍسی اطالػات ؿذُ ٍ ایي تغییشات تفا

ّای ّا ٍ تخؾایي تذاى هؼٌاػت وِ یه ًَآٍسی ػشیغ هَخة تْثَد ّواٌّگی تیي ػیؼتن [16]دّذ.خغشافیایی سا واّؾ هی

ًَآٍسی هیّا ػَاهلی ّؼتٌذ وِ هَخة پزیشؽ ّا ٍ ػاصهاىؿَد اص ایي سٍ استثاطات ٍ ّوىاسی تیي تخؾهختلف ػاصهاى هی

ّای اػتفادُ اص فٌاٍسی اطالػات دس یه ػاصهاى هاًٌذ هیضاى هٌاتغ فٌاٍسی اطالػات، داًؾ واسوٌاى دس حَصُ تَاًوٌذی[17]ؿًَذ.

یىی  [18]ّای خذیذ تلمی هیـًَذ.فٌاٍسی اطالػات ٍ ػَْلت دػتشػی تِ تدْیضات وافی دس ػاصهاى ػَاهل هْن پزیشؽ فٌاٍسی

ّای دٍلتی دس واسوٌاى ػاصهاى[19]س تِ واسگیشی فٌاٍسی اطالػات كالحیت ٍ ؿایؼتگی واسوٌاى اػت.اص ػَاهل هْن ٍ هَثش د

تیٌٌذ ٍ ایي آهَصؽ ًاوافی هاًؼی دس تشاتش تغییش ٍ اػتفادُ اص ًَآٍسی خلَف اػتفادُ اص فٌاٍسی اطالػات تِ خَتی آهَصؽ ًوی

ی اطالػات وِ هثییي ػطح دسن ٍ حوایت هذیشاى اص فٌاٍسی اطالػات تشخَسداسی اص هْاست ٍ ووال دس فٌاٍس [15].وٌذایداد هی

ػَاهلی ّوچَى اػطای  [14]گزاس تش پزیشؽ فٌاٍسی اطالػات هؼشفی ؿذُ اػت.اصهاًی اػت ػاهلی تاثیشیاتی تِ اّذاف ػتشای دػت

ؽ فٌاٍسی اطالػات دس ػاصهاى اػت. ّای فٌی اص ػَاهل تیشًٍی تاثیشگزاس تش پزیشاهتیاص، فـاس تشای اًتمال تىٌَلَطی ٍ حوایت

 -ای وِ دس ؿْشّایی تا هَلؼیت التلادیاختواػی ؿْشّا تا پزیشؽ فٌاٍسی هشتثط اػت. تِ گًَِ -ّوچٌیي هَلؼیت التلادی

ی ّای ًیاص هحَس دس همایؼِ تا فٌاٍسیْایی وِ تشای سفاُ ّؼتٌذ تیـتش اػت. اها دس ؿْشّاتش احتوال پزیشؽ فٌاٍسیاختواػی ضؼیف

گزاسی اطالػات الصم اػت تا ٍخَد ّا تشای تِ اؿتشاناػتواد دٍ ػَیِ تیي ػاصهاى [10] .تضسگتش ػىغ ایي ٍضؼیت كادق اػت

آٍسی اطالػات هَسد ًیاص ّای یه ػاصهاى ًیاصی ًیؼت ّش ػاصهاى تِ كَست هؼتمل تِ خوغّا ٍ تخؾاػتواد هتماتل تیي ػاصهاى

  [20]تَاًذ دس پزیشؽ فٌاٍسی اطالػات هَثش تاؿذ.ّا هیتٌاتشایي اػتواد هتماتل تیي ػاصهاى خَد دس یه هَضَع ٍاحذ الذام وٌذ

 ّای ؿْشی تشاػاع خذٍل صیش اسائِ وشد:سا تِ ػٌَاى یه فٌاٍسی اطالػات دس ػاصهاى GISتَاى ػَاهل هَثش تش پزیشؽ تٌاتشایي هی

 

 ًَیسٌذگاى( :)هاخذ GIS: ػَاهل هَثز بز پذیزش 1جذٍل 

 هؼیار اخصض

 حوایت هماهات اسؿذ
 GISپزیشؽ سیؼه ػذم هَفمیت 

 ّاگیشیدس تلوین GISًگشؽ هذیشاى تِ 

 تخلیق هٌاتغ هالی

تخلیق هٌاتغ خْت خشیذاسی تدْیضات ػخت افضاسی ٍ ًشم 

 افضاسی

تخلیق هٌاتغ هالی خْت تِ واسگیشی ًیشٍی اًؼاًی 

 هتخلق

 گزاسیلاًَى

  GISشتثط تا ّای ػیاػی ٍ لاًًَی هچاسچَب

اػوال فـاس ػطَح تاالتش ًؼثت تِ تىاسگیشی یا ػذم 

 GISتىاسگیشی 

 ًیشٍی اًؼاًی
 GIS ػطح آگاّی ًیشٍی اًؼاًی ًؼثت تِ  

 GISهْاست ٍ ووال ًیشٍی اًؼاًی دس صهیٌِ 

 اًذاصُ خذهات

  GISاًذاصُ ٍ سؿذ ؿْش ٍ حل هؼائل ًاؿی اص آى تِ ٍػیلِ 

ْش دس خْت تاهیي ًیاصّا یا هَلؼیت التلادی ٍ اختواػی ؿ

 ایداد سفاُ
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 ّوىاسی تیي تخـی
ّا دس تىاسگیشی اص ػاختاس ػاصهاًی ٍ تغییش ٍظایف تخؾ

GIS  فشٌّگ ػاصهاًی دس پزیشؽGIS 

 ّا خْت دػتشػی تِ اطالػاتاػتواد هتماتل ػاصهاى اػتواد

 آٍسی، رخیشُ، ادغام ٍ تحلیل اطالػاتخوغ GISّای هضیت

 

 

 

 دُ ّا ٍ بحثتحلیل دا
ؿٌاػایی ؿذُ اػت ٍ  GISدس ایي همالِ تا تَخِ تِ هثاًی ًظشی ٍ هَلفِ ّای هذل تحلیل هتغیشّای تاثیشگزاس تش پزیشؽ 

ػپغ تا ووه تَصیغ پشػـٌاهِ تیي واسوٌاى ٍ واسؿٌاػاى تخؾ ّای هختلف ؿْشداسی آهل دادُ ّای هشتَط تِ ّش ػاهل 

، ؿْشػاصی ٍ ًَػاصی GISتخؾ ّای هختلفی اص خولِ ػاختواى، فٌاٍسی اطالػات ٍ گشدآٍسی ؿذُ اػت. ؿْشداسی آهل داسای 

 اػت وِ ّش یه اص ایي تخؾ ّا داسای ٍظایف هـخلی دس ایي ػاصهاى هی تاؿذ.
 

 هزحلِ اٍل: تطكیل هاتزیس اٍلیِ اطالػات

ى هؼتثش هشتَطِ تـىیل هاتشیغ اٍلیي گام دس سٍؽ تحلیل ػاهلی تؼذ اص اػتخشاج هؼیاسّا ٍ ؿاخق ّای هَسد ًظش اص هتَ

ػتَى هی تاؿذ وِ ّش یه اص هَلفِ ّای هذل تحلیل  14سدیف ٍ  14وِ دس ایي پظٍّؾ هاتشیغ داسای  [5] اٍلیِ اطالػات اػت.

 اػتخشاج ؿذُ اػت. SPSSهی تاؿذ تِ ػٌَاى هاتشیغ اٍلیِ تـىیل گشدیذُ اػت. ایي همادیش هشتَط تِ ّش هتغیش دس هحیط 

 بزرسی هقادیز اضتزاكات هزبَط بِ ّز هتغیز با سایز هتغیزّای هزبَطِهزحلِ دٍم: 

یىی اص اٍلیي خشٍخی ّای سٍؽ تحلیل ػاهلی خذٍل اؿتشاوات هشتَط تِ ّش هتغیش اػت وِ ًـاى هی دّذ هیضاى ٍاسیاًغ 

ؿاخق تاالتش تاؿذ ًـاى هی هـتشن یه هتغیش تا ػایش هتغیشّای تِ واس گشفتِ ؿذُ دس تحلیل چمذس اػت ّش چِ هیضاى آى دس ّش 

دس ایي هشحلِ اگش ّش یه  [5] دّذ وِ آى ؿاخق داسای استثاط تیـتشی تا ػایش ؿاخق ّای تِ واس گشفتِ ؿذُ دس هَضَع اػت.

افضایؾ یافتِ ٍ  KMOووتش تاؿذ سا اص فشآیٌذ هحاػثات حزف ًوَدُ تا همذاس  1.5اص همادیش اؿتشان وِ همادیش ػذدی آى اص 

ؿاخق اًدام ؿذ ٍ یه ؿاخق تِ  14دس ایي همالِ سٍؽ تحلیل ػاهلی اتتذا تا  [6]وٌٌذگی هذل تیـتش گشدد. لذست تثییي

ًیض تِ  KMOحزف ؿذُ اػت تا همذاس اؿتشاوات تاالتش سفتِ ٍ همذاس  KMOواسگیشی افشاد هتخلق تِ دلیل پاییي تَدى همذاس 

اًِ ؿاخلی تَدُ اػت وِ تشاػاع هٌطك سیاضی تحلیل ػاهلی گ 14حذ هطلَب تشػذ. یه ؿاخق حزف ؿذُ اص تیي ؿاخق ّای 

هیضاى ٍاسیاًغ هـتشن تیي یه هتغیش پزیشؽ ػیؼتن ّای  2داسای ووتشیي اؿتشان تا ػایش ؿاخق ّا تَدُ اػت. خذٍل 

ٍ تحت اطالػات خغشافیایی سا تا ػایش هتغیشّای تِ واس گشفتِ ؿذُ دس تحلیل تؼذ اص حزف یه ؿاخق هشتَطِ ًـاى هی دّذ 

ػٌَاى خذٍل اؿتشاوات هَػَم اػت ایي خذٍل ًـاى هی دّذ وِ تواهی هتغیشّای تِ واس گشفتِ ؿذُ دس تحلیل داسای ٍاسیاًغ 

دس تلوین گیشی ٍ  GISهـتشن تاالیی هی تاؿذ تِ ػٌَاى هثال همادیش ؿاخق ّایی ّوچَى ًگشؽ هذیشاى ًؼثت تِ واسایی 

ًیض تیـتش اػت. وِ ایي اهش ًیض ًـاى دٌّذُ اّویت ایي ؿاخق ّا دس  1.8اص  GISػطح آگاّی ٍ ؿٌاخت ًیشٍی اًؼاًی اص 

 دس ػاصهاى ّای ؿْشی ٍ تِ واسگیشی آى اػت. GISپزیشؽ 
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 سَم: بزرسی هقادیز كایشر هییزاٍلكیي، آسهَى كزٍیت بارتلت ٍ هاتزیس ّوبستگی هزحلِ

یىی اص سٍؽ ّای اًتخاب هتغیشّای هٌاػة تشای تحلیل ػاهلی اػتفادُ اص هاتشیغ ّوثؼتگی اػت اص آًدایی وِ اػاع سٍؽ 

تحلیل ػاهلی تش ّوثؼتگی تیي هتغیشّا، اها اص ًَع غیشػاهلی اػتَاس اػت دس اػتفادُ اص ایي سٍؽ تایذ هاتشیغ ّوثؼتگی تیي 

ًَِ هاتشیغ ّای ّوثؼتگی ٍخَد ساتطِ تیي تشخی هتغیشّا ٍ ػذم استثاط آى تا تشخی هتغیشّا ًیض هحاػثِ گشدد. هؼوَال ایي گ

دیگش سا ًـاى هی دّذ. هؼوَال هتغیشّایی وِ تا ّیچ هتغیشی ّوثؼتگی الصم سا ًذاؿتِ تاؿٌذ اص تحلیل حزف هی گشدًذ تٌاتشایي 

تاؿذ هی تَاى  1.11111ٌاى ایي هاتشیغ ووتش اص اٍلیي خشٍخی سٍیِ تحلیل ػاهلی هاتشیغ ضشایة ّوثؼتگی اػت وِ اگش دتشهی

 [5] پزیشفت وِ هاتشیغ تا پذیذُ ّوخطی چٌذگاًِ یا ته خطی سٍتِ سٍ ؿذُ اػت ٍ دادُ ّا تشای اداهِ تحلیل هٌاػة هی تاؿذ.

ٌاػة ًخَاّذ تاؿذ دادُ ّا تشای تحلیل ػاهلی ه 1.5اػت دس كَستی وِ همذاس هَسد ًظش ووتش اص  1ٍ 1ّوَاسُ تیي  KMOهمذاس 

تاؿذ تایؼتی تا احتیاط تیـتش تِ تحلیل ػاهلی پشداخت اها دس كَستی وِ ایي همذاس تیـتش اص  1.69تا  1.5تَد ٍ اگش همذاس آى تیي 

اص ػَی دیگش تشای اطویٌاى اص هٌاػة تَدى  [5]تاؿذ ّوثؼتگی هَخَد هیاى دادُ ّا تشای تحلیل دادُ ّا هٌاػة خَاّذ تَد.  1.7

شای تحلیل ػاهلی تایذ اص آصهَى تاستلت اػتفادُ وشد. آصهَى تاستلت ایي فشضیِ سا وِ هاتشیغ ّوثؼتگی ّای هـاّذُ ؿذُ دادُ ّا ت

هتؼلك تِ خاهؼِ ای تا هتغیشّای ًاّوثؼتِ اػت هی آصهایذ. تشای آًىِ یه هذل ػاهلی هفیذ ٍ داسای هؼٌا تاؿذ الصم اػت هتغیشّا 

تاؿذ اگش آصهَى تاستلت هؼٌاداس تاؿذ  1.15اهی هؼٌاداس اػت وِ احتوال ٍاتؼتِ تِ آى ووتش اص ّوثؼتِ تاؿٌذ. آصهَى تاستلت ٌّگ

تشسػی آصهَى  3خذٍل  [5]ایي خطش ٍخَد داسد وِ هاتشیغ ّوثؼتگی هاتشیؼی ٍاحذ تاؿذ ٍ تشای تحلیل تیـتش ًاهٌاػة اػت. 

تشاتش  KMOسائِ هی دّذ. اص آًدایی وِ همذاس ؿاخق سا تشای تحلیل هَسد ًظش ایي همالِ ا KMOوشٍیت ٍ تاستلت ٍ ضشیة 

اػت وِ ًـاى  1.115تَدُ وِ پاییي تش اص  1.111اػت تشای تحلیل ػاهلی وافی اػت ّوچٌیي همذاس هؼٌاداسی آى ًیض  1.616

 GIS : اضتزاكات هتغیزّای بیاًگز پذیزش 2  جذٍل

 Initial Extraction 

 729. 1.000 سیؼه ػذم هَفمیت دس اخشا

 876. 1.000 دس تلوین گیشی ّا  GIS ایی ًگشؽ هذیشاى ًؼثت تِ واس

 654. 1.000 هٌاتغ هالی خْت خشیذاسی ػخت افضاس ٍ ًشم افضاس

 549. 1.000 چاسچَب ّای لاًًَی

 710. 1.000 اػوال فـاس ػطَح تاالتش هذیشیتی

 824. 1.000 ػطح آگاّی ٍ ؿٌاخت ًیشٍی اًؼاًی

 727. 1.000 هْاست ًیشٍی اًؼاًی

ئل ًاؿی اص آىسؿذ ؿْش ٍ هؼا  1.000 .748 

 781. 1.000 هَلؼیت التلادی ٍ اختواػی ؿْش

 636. 1.000 ػاختاس ػاصهاًی ٍ تغییش ٍظایف دس تخؾ ّا

 676. 1.000 فشٌّگ ػاصهاًی

 698. 1.000 اػتواد هتماتل ػاصهاى ّا خْت دػتشػی تِ اطالػات

 GIS 1.000 .586 هضیت ّا ٍ واسایی 
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ی ؿَد. هی دّذ تحلیل ػاهلی تشای ؿٌاػایی ػاختاس هذل ػاهلی هٌاػة اػت ٍ فشم ؿٌاختِ ؿذُ تَدى هاتشیغ ّوثؼتگی سد ه

الصم تِ روش اػت وِ دس سٍؽ تحلیل ػاهلی ػاخت ػاهل ّا تِ چٌذ طشیك كَست هی گیشد وِ یىی اص آًْا سٍؽ تدضیِ تِ هَلفِ 

 وِ دس ایي پظٍّؾ اص ّویي سٍؽ اػتفادُ ؿذُ اػت. [5] ّای اكلی اػت. 

 

 : هقادیز كایشر هییز اٍلكیي ٍ بارتلت 3جذٍل 

 وایضس هییش اٍلىیيهمادیش وفایت ًوًَِ گیشی  00.0.

 وای اػىَس 639.174

 دسخِ آصادی 87 آصهَى وشٍیت تاستلت

 ػطح هؼٌاداسی ...0.

 

 هزحلِ چْارم: بزرسی ٍاریاًس تبییي ضذُ ی هَضَع ٍ تؼییي تؼذاد ػَاهل هٌتخب

آصهایؾ ٍ ػٌدؾ هی  تؼذ اص وٌتشل ٍ هٌاػثت آصهَى ّای آهاسی هشتَطِ وِ دادُ ّای خام سا تشای واستؼت دس تحلیل ػاهلی

ًوایٌذ تِ هحاػثِ هاتشیغ هحاػثات همذهاتی پشداختِ هی ؿَد وِ دس آى ٍاسیاًغ تثییي ؿذُ تِ ٍػیلِ ّش ػاهل هـخق هی 

گشدد. تِ ػثاست دیگش هاتشیغ هشتَطِ وِ دس لالة خذٍل ٍاسیاًغ تثییي ؿذُ ًـاى دادُ هی ؿَد تِ سٍؿٌی هـخق هی وٌذ وِ 

واّؾ ٍ خالكِ ػاصی ؿاخق ّا تِ چٌذ ػاهل ًْایی هٌتْی ؿذُ اػت ٍ هْن تش ایٌىِ ػْن ّش یه اص تشآیٌذ تحلیل ػاهلی دس 

تِ چِ هیضاى تَدُ اػت. ایي خذٍل دس لالة دٍ تخؾ اسائِ گشدیذُ اػت وِ  GISػَاهل هشتَطِ دس تثییي ػَاهل هَثش تش پزیشؽ 

واوغ ٍ تخؾ دٍم تؼذ اص چشخؾ هشتَطِ ٍ تَصیغ ًْایی تخؾ اٍل هشتَط تِ ػْن ّش یه اص ػَاهل لثل اص اػوال چشخؾ ٍاسی

اهتیاص ػَاهل تؼذ اص تشسػی استثاط ٍ ّوثؼتگی ّش ؿاخق تا ػاهل هشتَطِ اػت دس استثاط تا تؼییي ًْایی تؼذاد ػَاهل تثییي 

هشتَط تِ تواهی ػَاهل تایذ تِ لحاظ آهاسی ػِ ؿشط سا سػایت ًوَد: ؿشط اٍل تَخِ تِ ایي ًىتِ اػت وِ همادیش ٍیظُ  GISوٌٌذُ 

تاؿذ. ؿشط دٍم سػایت همذاس ٍاسیاًغ تدوؼی اػت وِ هدوَع ٍاسیاًغ تدوؼی ػَاهل  1تایذ تاالتش اص  GIS تیاًگش پزیشؽ

 [5]تاؿذ.  11تاؿذ ٍ ؿشط ػَم ایٌىِ ٍاسیاًغ تثییي ؿذُ ّش ػاهل تِ تٌْایی تایذ تاالتش اص  61اػتخشاج ؿذُ ًْایی تایذ تاالتش اص 

دس ػاصهاى ّای  GISػاهل ًْایی تِ ػٌَاى ػَاهل اكلی پزیشؽ  4ًـاى هی دّذ وِ  4َضَػات ٍ ؿشٍط فَق دس خذٍل تشسػی ه

 4.15تَدُ ٍ همذاس آى دس ػاهل اٍل  1ؿْشی ؿٌاختِ ؿذُ اًذ. تذیي دلیل وِ همادیش ٍیظُ ّش یه اص ػَاهل چْاسگاًِ فَق تاالتش اص 

تَدُ اػت. تشسػی ؿشط دٍم ًـاى هی دّذ وِ ٍاسیاًغ تدوؼی  1.13س ػاهل چْاسم ٍ د 1.74دس ػاهل ػَم  2.16دس ػاهل دٍم 

 GISهی تاؿذ وِ تیاًگش آى اػت وِ ػَاهل هشتَطِ دس استثاط هؼتمین تا هَضَع پزیشؽ  71.71تثییي ؿذُ تَػط ػَاهل هشتَطِ 

سػی ؿشط ػَم ًـاى هی دّذ وِ ّش دسكذ اص ػَاهل هَثش دس پزیشؽ سا پَؿؾ هی دّذ. تش 71دس ػاصهاى ّای ؿْشی اػت ٍ 

دسكذ ٍاسیاًغ سا تثییي هی وٌذ تا خایی وِ همذاس ایي هَضَع دس ػاهل  11تِ كَست هؼتمل تیؾ اص   GISػاهل هَثش تش پزیشؽ 

دسكذ تَدُ ٍ ًـاى هی دّذ وِ هْن تشیي ػاهل هَثش دس پزیشؽ ػیؼتن ّای اطالػات خغشافیایی دس ایي ػاهل ًْفتِ  21اٍل 

دسكذ تَدُ اػت ٍ ًىتِ دیگش  15دسكذ ٍ دس ػاهل چْاسم  16دسكذ ٍ دس ػاهل ػَم  17وچٌیي ایي همذاس دس ػاهل دٍم اػت. ّ

 71دسكذ اص ٍاسیاًغ تدوؼی سا تـىیل هی دٌّذ وِ ایي تذاى هؼٌاػت وِ ایي ػَاهل تیؾ اص  71ایي وِ چْاس ػاهل تیؾ اص 

 ْشی ًمؾ داسًذ.ٍ هَفمیت آى دس ػاصهاى ّای ؿ GISدسكذ تش پزیشؽ 
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 GIS:  هجوَع ٍاریاًس تبییي ضذُ ػَاهل هَثز بز پذیزش 4جذٍل 

هدوَع هدزٍس تاسّای چشخؾ 

 یافتِ ًْایی

 همادیش خاف آغاصیي هدوَع هدزٍس تاسّای اػتخشاخی

دسكذ  ػَاهل

ٍاسیاًغ 

 تدوؼی

دسكذ 

 ٍاسیاًغ

دسكذ  ول

ٍاسیاًغ 

 تدوؼی

دسكذ 

 ٍاسیاًغ

دسكذ  ول

ٍاسیاًغ 

 تدوؼی

دسكذ 

 ٍاسیاًغ

 ول

21.143 21.143 2.749 31.931 31.931 4.151 31.931 31.931 4.151 1 
38.661 17.517 2.277 48.579 16.648 2.164 48.579 16.648 2.164 2 
55.192 16.532 2.149 61.967 13.388 1.741 61.967 13.388 1.741 3 
71.711 15.519 2.118 71.711 8.745 1.137 71.711 8.745 1.137 4 

 

 

هزحلِ پٌجن: هحاسبِ هاتزیس ػاهلی دٍراى یافتِ ٍ تؼییي هقادیز ارتباط ضاخص ّا با ػَاهل هٌتخب جْت ًاهگذاری 

 ٍ تفسیز ػَاهل هزبَطِ

هاتشیغ ػاهلی سا دٍساى دادُ تا ّش یه اص   GISدس ایي هشحلِ ٍ تؼذ اص تؼییي ٍاسیاًغ ّش یه اص ػَاهل تثییي وٌٌذُ پزیشؽ 

تَطِ تیـتشیي استثاط سا تا ػَاهل هشتَطِ تذػت آٍسًذ ٍ ؿشایط سا تشای ًاهگزاسی ٍ ؿٌاػایی ػَاهل هشتَطِ تِ هذد ؿاخق ّای هش

اهتیاص ّش ؿاخق اص ػاهل تؼْیل ًوایذ. دس ٍالغ ایي هاتشیغ ّواى هاتشیغ ػاهلی اػت وِ ػاهل ّای آى تا سٍؽ تدضیِ تِ هَلفِ 

سیواوغ دٍساى یافتِ اػت. هحلَل ایي هشحلِ ٍصًی سا تشای ّش ػاهل دس هماتل ّای اكلی اػتخشاج ؿذُ ٍ تا سٍؽ چشخؾ ٍا

ؿاخق هشتَطِ ایداد هی وٌذ. اص هاتشیغ دٍساى یافتِ ػاهلی خْت تـخیق استثاطات، ّوثؼتگی ّا ٍ ؿفاف ؿذى استثاطات 

تىشاس دٍساى  5یافتِ ًْایی تؼذ اص  تذیي تشتیة ٍ تشاػاع هاتشیغ ػاهلی چشخؾ [5]خْت تحلیل ًْایی ػاهل ّا اػتفادُ هی ؿَد. 

دس ػاصهاى ّذف تذػت آهذ. پغ اص اػتخشاج ػاهل ّا وِ پیؾ تش تذاى اؿاسُ ؿذُ  GISػاهل ًْایی هَثش تش پزیشؽ  4ٍاسیواوغ 

ی اػت اوٌَى تایذ تِ ًاهگزاسی ػاهل ّا پشداخت. دؿَاستشیي هشحلِ دس تحلیل ػاهلی ًاهگزاسی ػاهل ّاػت صیشا ّیچ هالن كشیح

دس ایي هَسد ٍخَد ًذاؿتِ ٍ تا یمیي واهل ًوی تَاى گفت وِ هتغیشّایی وِ تِ سٍی یه ػاهل تاس هؼٌاداس داسًذ چِ چیض هـتشن یا 

تش ایي اػاع ٍ تا تىیِ تش همادیش اهتیاص ؿاخق ّای هشتَطِ اص ػَاهل هٌتخة ًْایی تذیي  [5]چِ ٍالؼیتی سا اًذاصُ گیشی هی وٌذ. 

 ؼیش ٍ ًاهگزاسی ػَاهل هشتَطِ پشداخت:كَست هی تَاى تِ تف

دسكذ ٍاسیاًغ ول سا تثییي هی ًوایذ ٍ تشاػاع هاتشیغ فیلتش ؿذُ ًْایی تا ؿاخق ّای سؿذ ؿْش  21.14ایي ػاهل  ػاهل اٍل:

ثاط ّوثؼتِ تَدُ ٍ دس است  GISٍ هؼائل ًاؿی اص آى، هَلؼیت اختواػی ٍ التلادی ؿْش، ػاختاس ػاصهاًی ٍ هضیت ّا ٍ واسایی 

 ًام گزاسی ًوَد. هسائل ٍ ًیاسّای ضْزیًضدیه اػت. تشایي اػاع هی تَاى ػاهل اٍل سا تحت ػٌَاى 

دسكذ ٍاسیاًغ ول سا تثییي هی ًوایذ ٍ تشاػاع هاتشیغ فیلتش ؿذُ ًْایی تا ؿاخق ّای  17.51ایي ػاهل وِ  ػاهل دٍم:

اًؼاًی ٍ هْاست ًیشٍی اًؼاًی ّوثؼتِ تَدُ ٍ دس استثاط تخلیق هٌاتغ هالی، چاسچَب ّای لاًًَی، آگاّی ٍ ؿٌاخت ًیشٍی 

 للوذاد ًوَد. حقَقی ٍ اًساًیًضدیه اػت. تذیي تشتیة هی تَاى ػاهل دٍم سا تحت ػٌَاى ػَاهل 
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دسكذ ٍاسیاًغ ول سا تثییي هی ًوایذ ٍ تشاػاع هاتشیغ فیلتش ؿذُ ًْایی تا ؿاخق ّای اػوال  16.53ػاهل ػَم  ػاهل سَم: 

ح تاالتش هذیشیتی، فشٌّگ ػاصهاًی ٍ اػتواد هتماتل ػاصهاى ّا ّوثؼتِ تَدُ ٍ دس استثاط ًضدیه اػت. تش ایي اػاع هی فـاس ػطَ

 ًام گزاسی ًوَد. ػَاهل ساسهاًیتَاى ػاهل ػَم سا تحت ػٌَاى 

ْایی تا ؿاخق ّای دسكذ ٍاسیاًغ ول سا تثییي هی ًوایذ ٍ تشاػاع هاتشیغ فیلتش ؿذُ ً 15.51ایي ػاهل وِ  ػاهل چْارم:

ّوثؼتِ تَدُ ٍ دس استثاط ًضدیه اػت. تذیي تشتیة هی تَاى ػاهل   GISسیؼه ػذم هَفمیت ٍ ًگشؽ هذیشاى ًؼثت تِ واسایی 

 ًام گزاسی ًوَد. ًگزش هذیزیتیچْاسم سا تحت ػٌَاى 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

تكزار دٍراى ٍاریواكس 5:  هاتزیس ػاهلی چزخص یافتِ ًْایی بؼذ اس 5  جذٍل  

 

 Component 

1 2 3 4 

 838. 068.- 101. 108.- سیؼه ػذم هَفمیت دس اخشا

دس   GIS ًگشؽ هذیشاى ًؼثت تِ واسایی 

 تلوین گیشی ّا
-.012 .042 .227 .907 

هٌاتغ هالی خْت خشیذاسی ػخت افضاس ٍ ًشم 

 افضاس
.077 .710 .226 .304 

 223. 013.- 629. 321. چاسچَب ّای لاًًَی

التش هذیشیتیاػوال فـاس ػطَح تا  .142 .249 .791 -.052 

 257.- 096.- 865. 024.- ػطح آگاّی ٍ ؿٌاخت ًیشٍی اًؼاًی

 021. 495. 683. 118. هْاست ًیشٍی اًؼاًی

 069.- 147. 227. 818. سؿذ ؿْش ٍ هؼائل ًاؿی اص آى

 115.- 250. 169. 822. هَلؼیت التلادی ٍ اختواػی ؿْش

یف دس تخؾ ّاػاختاس ػاصهاًی ٍ تغییش ٍظا  .694 .074 .202 -.328 

 199. 780. 020.- 166. فشٌّگ ػاصهاًی

اػتواد هتماتل ػاصهاى ّا خْت دػتشػی تِ 

 اطالػات
.522 -.011 .652 .004 

 GIS .681 -.046 .061 .341 هضیت ّا ٍ واسایی 
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 یافتِ ّا
اطالػات خغشافیایی دس ػاصهاى ّای ؿْشی اوٌَى تِ تـشیح ّش یه اص پغ اص ؿٌاػایی ػاهل ّای اكلی پزیشؽ ػیؼتن ّای 

ػاهلْا پشداختِ هی ؿَد. ػاهل اٍل وِ تا ػٌَاى هؼایل ٍ ًیاصّای ؿْشی ؿٌاختِ ؿذُ اػت ؿاهل هؼائلی اػت وِ ؿْشّا دس اثش 

تِ سٍ تَدُ ٍ خْت پاػخگَیی سؿذ ٍ افضایؾ خوؼیت تا آًْا هَاخِ هی ؿًَذ ٍ ّش چِ ؿْش تضسگتش تاؿذ تا هؼائل خذی تش سٍ

هٌاػة تِ ایي هؼائل ٍ اخز تلوین گیشی كحیح ًیاصهٌذ اطالػات ٍ تحلیل دسػت ایي اطالػات هی تاؿذ اص ایي سٍ ػیؼتن ّای 

اطالػات خغشافیایی هی تَاًذ تا لاتلیت ّای خَد ایي اهش سا تؼْیل ًوایذ. ػاهل دٍم وِ تا ػٌَاى ػَاهل حمَلی ٍ اًؼاًی ؿٌاختِ 

ٍ تؼْذ ٍ اؿتیاق آًاى دس اخشای آى  GISؿَد اص یه ػَ هشتَط تِ هْاست ٍ ًگشؽ واسوٌاى ػاصهاى ًؼثت تِ لاتلیت ّای  هی

وِ هی تایؼت ػثة حوایت ّای هالی ٍ ػیاػی اص اخشای آى ٍ دػتشػی تِ اطالػات  GISاػت ٍ اص ػَی دیگش لَاًیي هشتثط تا 

اهل ػاصهاًی ؿٌاختِ ؿذُ اػت وِ ؿاهل فشٌّگ دسٍى ػاصهاًی ٍ اػتواد هتماتل واسآهذ ٍ كحیح گشدد. ػاهل ػَم تِ ػٌَاى ػَ

اص یه ػَ ًیاصهٌذ دػتشػی تِ اطالػات كحیح ٍ تِ سٍص  GISػاصهاى ّا دس دػتشػی تِ اطالػات اػت تیاًگش آى اػت وِ پزیشؽ 

ش پزیشفتي هؼَلیت ّای خذیذ ٍ تغییش دس ػاصهاى هی تاؿذ ٍ اص ػَی دیگ GISؿذُ ػاصهاى ّا اػت وِ ایي خَد الصهِ اخشای 

ًمؾ داسد. ػاهل  GISتشخی اص ٍظایف تخؾ ّای ػاصهاى وِ ًـاى دٌّذُ فشٌّگ ػاصهاًی اػت ًیض دس پزیشؽ ٍ اخشای هَفك 

چْاسم ًیض وِ تا ػٌَاى ػَاهل هذیشیتی ؿٌاختِ ؿذُ اػت دس حمیمت تِ پـتیثاًی ٍ خَاػت ػیاػی هذیشاى ٍ ایداد یه ًگشؽ 

 دس تلوین گیشی ّای ؿْشی اؿاسُ داسد. GISتْشُ گیشی اص  هثثت دس

 

 ًتیجِ گیزی
ٍ ؿٌاخت ػَاهل هَثش تش پزیشؽ آى دس ػاصهاى ّای ؿْشی ػؼی دس تْثَد   GISایي همالِ تا تشسػی واسایی ٍ هضیت ّای 

ای واسؿٌاػاى دس حَصُ دس ػاصهاى ّای ؿْشی داؿتِ اػت. تذیي تشتیة اص یه ػَ تشاػاع تاویذّ  GISاخشا ٍ پیادُ ػاصی 

دس ػاصهاى ّای ؿْشی ٍ ػذم ًگشؽ هثثت دس   GISتلوین ػاصی ٍ اص ػَی دیگش اًتمادات خذی دس صهیٌِ ؿیَُ اػتفادُ اص 

دس تلوین گیشی ّا ایي همالِ تش آى تَد تا تا ؿٌاػایی ػَاهل هَثش   GISتؼیاسی اص هذیشاى ؿْشی ًؼثت تِ واسایی ٍ لاتلیت ّای 

ػثة اػتفادُ تْیٌِ آى دس ػطح تلوین گیشی ٍ هذیشیت ؿْشی ؿَد. یافتِ ّای هطالؼِ ی حاضش وِ تا واستؼت دس پزیشؽ آى 

دس ػاصهاى ّای ؿْشی   GISؿاخق دس یه ػاصهاى ؿْشی تِ ػشاًدام سػیذ ًـاى داد وِ هْن تشیي ػَاهل هَثش دس پزیشؽ  13

، ػَاهل ػاصهاًی ٍ ًگشؽ هذیشیتی ّؼتٌذ. وِ ایي ػَاهل دس وٌاس ّن تِ تشتیة تِ هؼائل ٍ ًیاصّای ؿْشی، ػَاهل حمَلی ٍ اًؼاًی

دسكذ ػَاهل پزیشؽ ػیؼتن ّای اطالػات خغشافیایی سا تثییي هی وٌٌذ. وِ ایي اهش ًـاى دٌّذُ اّویت ٍ دسػتی ػَاهل  71

 هَثش تش پزیشؽ ػیؼتن ّای اطالػات خغشافیایی دس ػاصهاى ّای ؿْشی اػت.
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