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 پیشگفتار

1که سیستم اطالعات جغرافیایی یقرن میندر بیش از 
 (GIS) آمد،  به وجود

GIS طور بهکامپیوتری پشتیبان رشد کرده است که  لیوتحل هیتجزابزار  عنوان به 
است،  شده استفادهدولتی و متخصصان  یها سازماندر چند زمینه توسط  یا گسترده
های مختلف  نهیدرزم GISاست.  یا رشتهدر هر  مورداستفادهابزاری  باًیتقرامروزه 

و خدمات  یشناس جرمتجارت و اقتصاد، بهداشت، مدیریت بحران،  ازجملهتحقیق، 
موارد دیگر کاربردهای مرسوم در مدیریت منابع طبیعی، جمعیتی و  و در اجتماعی

با در دسترس بودن  ژهیو بهو  عصر حاضر در کارایی داشته باشد. تواند یم یزیر برنامه
 یبردار نقشهعمومی به  یبردار نقشه)یا، از  GISدر اینترنت،  یبردار نقشهکاربردهای 

و پژوهشگران در  انیمجراری ارزشمند برای ابز عنوان بهساده و مبتنی بر کامپیوتر( 
 است. شده شناختهتحقیق  یها نهیزماین زمینه و دیگر 

است  شده لیتبدتر  صرفه به مقرونآسان و  یافزار نرمبه  GIS که ییازآنجا 
نسبت به حوزه مرسوم در علوم  یتر گستردهما شاهد پذیرش این فناوری و عالقه 

مکانی( قابل توسعه و مشروط به ) ییفضا لیوتحل هیتجزو  GISطبیعی بودیم. ارزش 
از  نظر صرف. البته، کنند یمخالقیت افرادی است که در کار خودشان از آن استفاده 

 میکن یم لیوتحل هیتجزو  یآور جمعکه  ییها دادهتمام  باًیتقررشته تحصیلی شخص، 
بسیار طبیعی و  روند کیبه مکان مرتبط باشند. در نظر گرفتن روابط مکانی  توانند یم

، میریگ یماست. ما بهترین مسیر را برای رانندگی به مقصد خودمان در نظر  شهودی
کجا زندگی کنیم،  میخواه یم میکن یمفکر  که یوقتمجموعه ترجیحی از معیارها را 

، کمی میرو یمخاصی از شهر  یها قسمتیا به همین دلیل است که هر وقت به 
 م.کنیاحساس ناراحتی می

و روش کار همچنان در  GISکه ما این کتاب را نوشتیم، آموزش  طور همان
 GISگسترده در سطوح مختلف در دسترس است. گرچه  طور بهحال تغییر است و 

، در دهه گذشته، ما شاهد شود یمدانشگاه تدریس  یها سیپرددر  هاست مدت
را غیر  GISرویکردهای  قبالًهستیم که  ییها رشتهگسترش دوره کاری و عالقه در 
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و حتی مدارس ابتدایی و  متعدد جامعه، دبیرستان یها دانشکده. دانستند یممرتبط 
 یها سازمان. کنند یمرا در برنامه درسی خود ادغام  GISراهنمایی تفکر مکانی و 

، در حال حاضر فرصتی را برای متخصصان GISکاربری محلی  یها گروهو  یا حرفه
 خود آشنا شوند. کار بامکانی و ابزار مرتبط  لیوتحل هیتجزتا با  دکنن یمفعال فراهم 

 عنوان به، اما کند یمرا معرفی  GISاگرچه این کتاب نظریه و کاربردهای 
در نظر گرفته نشده است. اگر در حال  GIS افزار نرمکتابچه راهنمای کاربر برای 

در مورد  شماراب درک هستید، امیدوارم که این کتا باتجربه GISحاضر یک کاربر 
تحقیقاتی خود افزایش دهد. ما این  یها برنامهآن در  یهادریکروو  GIS یها تیقابل

تا به شما  میا کردهطراحی  کنند یماستفاده  GISاز  یتازگ بهکتاب را برای کسانی که 
کمک کنیم که درک کنید چگونه رویکردهای تحقیق فضایی ممکن است کارهایی 

و  یزیر برنامهتقویت کند. ما به مالحظات اصلی در  دیا دادهانجام  قبالًرا که 
یک فناوری دائمی در حال  GIS ازآنجاکهاما ؛ میپرداز یمخود  GIS لیوتحل هیتجز

، افزار نرمموجود در  یابزارهاو  منوهاتغییر است، برای بسیاری از دستورات خاص، 
تغییر و بهبود یابد. این  افزار نرمن جدید، ای یها نسخهغیرمعمول نیست که با انتشار 

 .شود یممنجر به چندین روش ممکن برای انجام هر کار مشخصی  طورمعمول به

اکنون این فناوری را به پزشکان  ها کتاب، بسیاری از GISبا رشد انفجاری  
و  GISبرای  یشمار یبو به متون مقدماتی  کنند یمخاص معرفی  یها رشتهدر 

در تحقیقات کیفی، از  GIS. ترکیب وندندیپ یمخاص  یافزار نرمکاربردی  یها برنامه
پدیدار  راًیاخ GISترکیبی برای  یها روشبا قدمت کمتری برخوردار است،  ی نهیزم

اختصاصی به مباحث  طور بهما را غافلگیر کرده است، متنی است که  آنچهشده است. 
از این کتاب  فرد منحصربه ی جنبه. یک پردازد یم GISتحقیق  یها روشاساسی 

در هر دو تحقیق کیفی و کمی  GISخاص بر چگونگی ادغام  طور بهاین است که ما 
 یبرا یا شالودهکردن  فراهم کتاب نیهدف ما در نگارش ا .میکن یمتمرکز 

 لیو تحل یتفکر مکان یساز کپارچهی، تر مشخص طور بهو  GIS قیتحق یها روش
 یکتاب برا نیا روشن است. یشناخت روش یها کیتکن با قیابزار تحق کیدر  یمکان

، ستیز طیمح دانشمند پزشک گرفته تا مشاور، ای، محقق، آموز دانش، از یهرکس
 دیرا بگذرد، مف ها مهارت نیاز ا هرکدام خواهد یمرهبر جامعه که  ایشهر  زیر برنامه
 است.
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GIS ها شرکتاز  یا گسترده فیدر حال تحول است. طپیوسته  یفناور کی 
 .کنند یم دیتول عامل ستمیسرا در انواع مختلف  GIS یابزارها ،افزار نرم یها گروهو 

 اتیعمل هیشروع به پوشش کل تواند ینمهرگز  جنس نیاز ا یمتن واضح است که
است که به  نی، هدف ما ادر عوضی کند. فناور نیا یها تیقابل و ، دستوراتاحتمالی

 GIS بر یمبتن پژوهش انجام یو مراحل الزم برا یاصل میاز مفاه یخوانندگان برخ
. میبپرداز ArcGIS Esri افزار نرمنمونه با استفاده از  عنوان به ی کنیم ومعرف را
اطالعات  ستمیممکن با س زیچ همه جامع طور بهکتاب  نیا نکهی، تصور احال نیباا

 ،باال باقدرت GISپلتفرم  کی .ستین حی، صحشود یمرا شامل  (GIS) ییایجغراف
 نکهیتا ا دهد یمشما قرار  اریرا در اخت یشتریو دستورات ب می، مفاهArcGIS مانند

متن  کیدر  نکهیباشد، چه رسد به ا دواریبتواند به تسلط خود ام احتماالً هر شخص
، یو منابع اضاف نیعناو نیکه در کنار ا میکن یم قیتشو شمارا ما واحد پوشش دهد.

 .میکن یمکتاب ذکر  نیرا در ا ها آناز  یاریبس .دیجو کنجست و متن را  نیا

و حل  ییفضا قاتیبه تحق مند عالقه ، ما با مردم و جوامعها سال باگذشت 
که در  یافراد میا افتهیدرمداوم  طور به، ما حال نیباا .میا داشته یمسئله همکار

 یها روشاستفاده از  یبا درک چگونگ کنند یمکار  GISبا  ناکارآمد یها نهیزم
در  GISادغام  خود استفاده کنند. یدر کارها توانند یمی مکان لیوتحل هیتجز

 شیجهات ارزش کار را افزا یاریاز بس تواند یمخود شما واقعاً  یقاتیتحق یها پروژه
 از همه، تر مهم دیشا و لیوتحل هیتجز، یآور جمعشما در  ییتوانا GIS، یعنی؛ دهد

 شیافزا یو بصر دسترس قابل یرا به روش قیتحق یها افتهی انتقالارتباط و  یبرقرار
فرهنگ،  یاز موانع سنت یمؤثر طور به تواند یم GISاز  یبصر یها یخروج .دهد یم

 زبان و سواد عبور کند.

 درخود  یها یبررس سرآغاز عنوان به کتاب نیا با میکن یم قیتشو شماراما  
سؤال  کی یساز مفهوم نینخست ازآنجاکه .دیاستفاده کن GIS از قاتیانجام تحق

مهم  اریبس یبعد یها داده یو خروج لیوتحل هیتجز، ها داده یآور جمع یبرا قیتحق
را از ابتدا تا انتها در نظر  قیتحق یها جنبهاست که همه  یمحققان ضرور یاست، برا

از  یبخش عنوان بهفضا  یساز مفهوم درروندکمک به محققان  یکتاب برا نیا .رندیبگ
منبع ارزشمند  عنوان به کتاب را نیکه ا میدواریام ما است. شده یطراح قیتحق ندیفرا
 .دیابیب یمختلف انضباط یمرزها در GIS قیتحق یها روش بازیابیدر 
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 ساختار کتاب

، هر یک با شرح مختصری از شده است یده سازمانمتن در پانزده فصل 
از اهداف اصلی و نتایج آورده شده  یفهرست ازآن پس، شود یممطالب فصل آغاز 

 فیو تعر برجسته هستند، در متن پررنگ که ،فصل اصطالحات مهم است. در هر

خواننده به موضوعات  تیهدا یبرا ییها مؤلفهشامل  نیهمچن ها فصل. شود یم
 ییها نمونه، یدیکل میمفاه ،اهداف فصل اندکه شامل: شده یطراح تیبااهمو  خاص

مرتبط  یها تیسا وبو  فرعیو منابع  مطالعه ،سؤاالت ی، بررسArcGIS افزار نرمبا 
هر  ،خوانندهبرای  موضوعات خاص یوجو جست یریپذ انعطافقابلیت  یبرا .هستند
 یها فصلمربوط به  نابعاست. اگرچه، م شده نوشتهواحد مستقل  کی عنوان به فصل

 .شود یممرتبط در صورت لزوم ارائه 

 ؟میکن یمفکر  ییاول: چرا فضافصل 

و روش  سؤاالتدر مورد  یتفکر مکان یبرا دیجد کردیرو کی فصل اول

و ما با نشان دادن کاربرد گسترده  ؟دیکن یمفکر  ییچرا فضا .دهد یمارائه  تحقیق
را با  GISاستفاده از  مرحله فصل نیا .میپرداز یمسؤال  نیابه ، GISاز  متنوعی

 ییایجغراف یها کیتکنو  GIS( از ییها مثالبا ) یمفهوم کوتاه و یبررس کی
 یها روش افزوده ارزش یبررس در این .کند یم نییتع قاتیاز تحق یا مؤلفه عنوان به

تناسب  یما به چگونگ .شود یمبررسی  شرفتهیپ یعلم قاتیتحق در مبنا مکان قیتحق
 ریتا تصو میپرداز یمی کل قیچارچوب تحق در GIS قیتحق یها روش جایگاه()

 یها بخش یبرا مبنایی عنوان بهفصل  نیا ارائه شود. موردمطالعه از موضوع یکامل
 .شود یمارائه  کتاب یبعد

 اجرا() یساز ادهیپمکانی و  یساز مفهومفصل دوم: 

 یرا بررس GISبا مرتبط  یها چالش، ابتدا نقاط قوت و دومدر فصل 

از  کیکه هر  شود یمانجام  گام به گام ندیفرا کی قیکار از طر نیا .میکن یم
، اطالعات و ای: جغرافدهد یمقرار  موردبحث کیرا از نزد GIS اصطالحات یها جنبه

مدل  ریو مقاد تر عیوس ریتصو درک و یساز مفهوم نیارتباط ب به فصل نیا .ستمیس
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اهداف پروژه  نییفصل به تع نیا .پردازد یم یکیزیف یها دادهمدل  وی منطق یها داده
 که یهنگام .پردازد یم قیتحق سؤال کی یمهم برا یو پارامترها میمفاه فیتعرو 
در  یمکان لیوتحل هیتجزبر  دیتأک ، با استفاده ازمیکرد فیرا تعر یدیکل یرهایمتغ

ArcGIS ،میده یمارائه  ها آن یدر مورد نحوه اجرا ییها دستورالعمل. 

 تحقیق(چارچوب ) قیتحق یفصل سوم: طراح

، نیهمچن .دهد یمقرار  یموردبررسرا  قیاهداف مختلف تحق فصل سوم

 فصلاین  .دهد یمارائه  قیتحق یطراح ی( براییو استقرا قیاسیدو روش متفاوت )
 کردیرو با استفاده از ییفضا قاتیتحق یطراح یبرا گام به گام ندیفرا کیشامل 
بحث  هیپا یها داده مانند قیتحق یدیکل میاست و در مورد مفاه قیاسی ای ییاستقرا

 و مفهوم تئوری رویکرد است یاسیق رویکرد یربنایز یسنت یروش علم .کند یم
 تحقیق اجتماعی است. یها روشاستقرایی مبتنی بر 

 فضایی قیو تحق قیفصل چهارم: اخالق تحق

 یها چالشو  فرد منحصربه یها فرصتو  قیبه اخالق تحق فصل چهارم

فصل را  .پردازد یماست  یقاتیطرح تحق کیدر  یمکان قیتحق یها روششامل  که
شروع  ییفضا نهیدرزم قیتحق هنگام شروع یبا بحث در مورد مالحظات اخالق

را به  یاسیو س ی، فرهنگیاز مالحظات مهم اجتماع یتعداد دیمحققان با .میکن یم
 کی، به که ممکن است حساس باشند یها داده که یهنگام ژهیو بهخاطر بسپارند، 

 یو خطاها هیثانو ایمنابع داده موجود  از مورداستفادهسپس در  نقشه مرتبط باشند.
 یخطاها ریسا ای افزار نرم طیپردازش در مح اتی، عملها دادهبا توجه به  یاحتمال
، آمده باشد به وجود ها نیاکه ممکن است هنگام استفاده از  قیتحق درروند یانسان

 نام یبحفظ محرمانه بودن و  یبرا ییکردهایرو نیفصل همچن نیدر ا .میکن یمبحث 
 است. شده ارائه قیتحق یها داده تیریو مد ها دادهپوشش  ،ها دادهسازی 

 و مرزها یریگ نمونه، یریگ اندازه: پنجمفصل 

 .میپرداز یمو مرزها  یریگ نمونه، یریگ اندازهبه موضوعات  پنجمدر فصل 

 تفاوت ؛یمکان لیوتحل هیتجز یبرا یریگ نمونهروش  کیمباحث شامل نحوه انتخاب 
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از  است. ها یژگیو وی رهای، متغمیو بحث در مورد مفاه ه؛یو ثانو هیاول یها داده نیب
بودن نمونه و  رممکنیو غ احتمال ، ما بر استفاده از نمونهیریگ نمونه دگاهید

تمرکز  یساز مدلو  ها داده یابی درون، یبند طبقه یبرای مکان یریگ نمونهمالحظات 
طرح  کیرا در  یاست که چگونه عناصر مکان نیا یموضوع اصل .میکن یم

 .دیقرار ده یبردار نمونه

فصل ششم: استفاده از منابع ثانویه رقومی و غیره رقومی در 

 تحقیق

و  کسببه  از زمان و تالش یادی، مقدار زGISبر  یمبتن قاتیدر تحق
موجود  ممکن است از منابع مختلف ها داده. شود یماختصاص داده  ها داده یساز آماده

از  یا ندهیفزا، تعداد GISشوند. با استفاده گسترده از  یآور جمعجدید  یها دادهیا 
 یاریبس معمول است که ،نیبنابرا؛ شوند یمدر دسترس  رقومی() تالیجیدمنابع داده 

 اریرا در اخت هیموجود و ثانو یها دادهاز  یتوجه قابلمقدار  یقاتیتحق یها پروژهاز 
 دیرا ارائه ده یجدول یها داده ای GIS یها هیال دیتوان یم مثال عنوان به داشته باشند.

ممکن  ها داده .دهد یمرا نشان  یطیو مح ی، اقتصادی، بهداشتیتیکه اطالعات جمع
و  ی، ملاستانی() یالتیا ،یا منطقه، یمحل یها سازمان ازجمله یاست از منابع مختلف

در فصل ششم  .دیآ به دست یخصوص یها سازمانو  ؛یرانتفاعیغ ،یالملل نیب
مربوط به پروژه  هیثانو ایبه اطالعات موجود  یابیو دست یابی، ارزافتنی یچگونگ
 است. شده ارائهمحقق 

اطالعات مکانی و  یآور جمعفصل هفتم: نظرسنجی و مصاحبه 

 پایگاه داده

و  ینظرسنج یتوسعه ابزارها قیاز طر ها داده یآور جمع هفتمفصل 

 فصل نیا .دهد یمانجام  یمکان لیچارچوب تحل کیاستفاده در  یبرا را مصاحبه
مصاحبه سوق  جادیا ندیمراحل و سؤاالت در فرآ یسر کی قیخواننده را از طر

و  ها مصاحبه دهد یماجازه  ها رشتهمحققان از سوابق مختلف و  به که دهد یم
 نیعالوه بر ابه پایگاه داده منتج شود. توسعه و  مکان بنا راو  دیمف یها ینظرسنج

 نهیدرزم ArcGISبا استفاده از  ها داده یآور جمع کسب وخواننده را به سمت نحوه 
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 یآور جمع، مالحظات مختلف نیعالوه بر ا. کند یمهدایت  کامپیوتر بدون وجود یا
 یاطالعاتبانک  کی جادیدر ا دیرا که با یو عوامل لیوتحل هیتجزی ، واحدهاها داده

 .ردیگ یبرمدر نظر گرفته شود را در  ییفضا پایگاه داده()

 GIS ی: مشارکت عمومهشتمفصل 

 یمشارکت عموم یها روشمختلف  یها جنبه یبه بررس هشتمفصل 

GIS (PPGIS یمبنا مکان
 .پردازد یم )اختیاری( داوطلبانه ییای( و اطالعات جغراف1

 که از میکن یمرا معرفی داده  کسب و یده سازمان یها روش PPGIS نهیزمدر  ما
ما مجموعه  .کنند یماستفاده  انهیبر را یو مبتن پایین یفنّاور ساده، یکردهایرو

ما  .میکن یمتعامل با جامعه برجسته  قیرا از طر ییو فضا مبنا مکان یها داده
 یمکان یرهایدر متغ یاجتماعی فیک یها دادهادغام  یرا برا ییها روش نیهمچن
 .میده یمقرار  موردبحث یریگ اندازه قابل

( ینگار قوم) فصل نهم: تحقیقات میدانی فرهنگ شناسی 

 کیفی ییفضا

 کی یرا که دارا فرهنگ شناسی قاتیانجام تحق یکردهایرو، نهمفصل 

 یخاص، ما در مورد چگونگ طور به .دهد یمقرار  یموردبررس، است فضاییمؤلفه 
اگرچه  .میکن یمتمرکز  نهیزم این در فضایی یفیک یها داده یآور جمعبه  یابیدست

GIS است، اما  فرهنگ شناسی یدانیم قاتیتحق یبرای مکان یوتریبرنامه کامپ کی
 کردیرو کیاتخاذ  .دیاستفاده کن پایین یفنّاورساده و  ندیفرآ کیاز  میکن یم هیتوص
و  دهد یمرا کاهش  ها داده یآور جمع تیاز امن یخطرات ناش پایین یفنّاور

ما به  ،فصل نیدر ا .کند یمفراهم  ها دادهکسب  یبرا یشتریب یریپذ انعطاف
فرهنگ  یها داده کسب یها روش قیاز طر مبنا مکانو  هیاول یها داده یآور جمع
 وی شفاه یها خچهیتار، یمطالعات مورد ازجمله، میدانی (ینگار قوم) یشناس

 (یها شکلفرم، اشکال )همه  ها نیادر اصل،  .میکن یم، اشاره کننده شرکتمشاهدات 
 .است یشناس جامعهمستندات 

                                                 
Public participation GIS 

1  
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 فضاییاز منظر  یابیارز قاتی: تحقدهمفصل 

 یط .پردازد یمی ابیبا ارز یمکان لیتفکر و تحل قیبه تلف ،دهمفصل 

 متداول یا ندهیفزا طور به ها رشتهاز  یاریدر بس یابیارزش قاتی، تحقریاخ یها سال
و  یابیدست یچگونگ بررسی درصددی ابیارز قیتحق کردیمطالعات رو شده است.

 .باشد یم ها سازمانو  ها برنامه، ها پروژهتحقق اهداف کارکنان، 

 ArcGIS افزار نرم با لیوتحل هیتجز: انجام یازدهمفصل 

 یبراکه  ArcGISدر  یلیتحل ی، ما با استفاده از ابزارهایازدهدر فصل 

 ارائه یها مثالما  .میکن یمبحث  یفیو ک یاز منابع کم ،شده هیته ها داده لیتحل
خود  یها دردادهارزشمند را  ییایعنصر جغراف دیتوان یمتا نشان دهد چگونه  میده یم
که  ییها آن ازجمله، میکن یم یرا معرف ها لیوتحل هیتجزاز  یما انواع مختلف .دیابیب

 مباحث شامل .دیاستفاده کن ها آناز  الزم است GIS یشما با شروع استفاده از فناور
، (map algebraجبری،  یها اتیعملنقشه )جبر ، شبکه، همپوشانی، حریم(بافر )
 یمرور نیما همچن است. یساز مدل و یساز هیشب، یابی درون، رستری لیوتحل هیتجز
 .میکن یم یمکان یها آمارهو ( افزونه اکستنشن،) یالحاق ،آنالیز() یلیتحل یها روشبر 

، سطحی( یظاهر خارجی،) یرونیبدادن  وندیپ یبراابزارهایی فصل به  نیا
در  .پردازد یم ArcGIS فضایی جینتا باخاص  رشته یفیو ک یکم لیوتحل هیتجز

 جینتا ریو تفس لیمتداول هنگام تحل اشکاالتاز  یریجلوگ یفصل برا نی، اپایان
 .کند یمبحث 

 یفیک یها داده یمکان لیوتحل هیتجز: دوازدهمفصل 

 وندیو پ یفیک لیتحل یها کیتکناز  مورداستفاده، ما در دوازدهمدر فصل 
فصل به  نیخاص، ا طور به. میکن یمبحث  ArcGISدر  یمکان یها دادهبا  ها آن

 یآور جمع، ها داده نوع ، محتوا،یکدگذار لیاز قب یمکان یمحتوا لیتحل یها جنبه
 نیدر ا. پردازد یم یاسیق کردیو رو ییاستقرا کردی، روبالقوه موجود یا یمکان یها داده

 با ییها داده نیچن لیوتحل هیتجز یو چگونگ یفیک یها داده بررسی یچگونگ فصل
از مراحل  یا مجموعهفصل  نیدر ا است. شده یبررس یمکان میاستفاده از مفاه
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 نیمضام ندیفرآ ازجمله ،یمکان یفیک یها داده لیوتحل هیتجز ندیدر فرآ مورداستفاده
مانند  یفیک یها دادهاشکال مختلف  است. شده ارائه ها داده یو کدگذار محتوا()

 یها دهیا .رندیگ یمقرار  یموردبررسرقومی( ) تالیجیدو  کاغذی() یکپ یها داده
 یموردبررس زین لیتحل ندیدر فرا ها آنو نحوه استفاده از  ریمتغ فیجداول تعر
 است. قرارگرفته

 (بصری سازیتجسم )و  جیارتباط نتا ی: برقرارسیزدهمفصل 

 فضاییاطالعات 

ارائه  شمارا قیتحق یها افتهیدر ارائه  یمالحظات اساس سیزدهمفصل 

 ها آن یازهایمؤثر و مناسب شما و در نظر گرفتن مخاطبان و ن امیپ یبرقرار. دهد یم
، هنگام استفاده از البته کند. جادیپروژه ا کی تیدر موفق را تفاوت تواند یم

ArcGIS ،نیدر ا نقشه خواهد بود. کیشما  یارتباط یابزارها نیتر یاصلاز  یکی 
ارتباط  یو راهکارها ArcGISبا استفاده از  یعال بصری سازی از ییها نمونهفصل 

قرار  یرا برا ییها دستورالعملما  .میده یمرا ارائه  یمکان یاستفاده از فناور با مؤثر
 مؤثر طور بهکه  میده یمخود ارائه  یها دادهاز  یینها خروجی() شینما کی دادن

درج  ArcGISرا در  کارتوگرافیک() یبردار نقشه بصری سازی() یتجسم یابزارها
 یبرقرار یبرا توان یمکه را  GIS یها روشاز  گرید یبرخ نیما همچن .کند یم

 عالوه بر یها یخروج ازجمله ،قیمهم تحق یها افتهیارتباط و به اشتراک گذاشتن 
 .میکن یمبررسی نقشه با انواع مخاطبان 

 و عمل استیبه س جینتا دادن وندی: پچهاردهمفصل 

در  GIS یها افتهیو  لیتحل برداشت خود از یچگونگ چهاردهمفصل 

استفاده از  یرا برا یمختلف یها روشکتاب، ما  نیدر طول ا .کند یم یبررسرا  عمل
فقط  GISدر  لیوتحل هیتجزانجام  .میکن یم بررسی مبنا مکان یقاتیتحق یها روش

با  یریگ میتصمدر مورد  یرسان اطالعو  یبه سؤاالت مکان ییگام در پاسخگو نیاول
، تالش دهد یممطالعه را انجام  کیکه  GIS لگریتحل کی عنوان به ست.ا شما جینتا

 یها روشمربوطه، استفاده از  یها داده ییمناسب، شناسا سؤاالت دنیپرس یشما برا
 اریرا در اخت یمؤثر ممکن است اطالعات اساس طور به موجود جیو نتا یلیتحل
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 از ،دیکن دایپ رندهیگ میتصمدر مقابل، اگر خود را در نقش  دهد. قرار گذاران استیس
فصل، ما  نیدر ا شد. دیخواه مند بهرهوژه در پر مورداستفاده یاساس یها روشدرک 

 .میکن یمرا دنبال  یاقدامات مبنا مکانمحکم و  استیبه س یابیدست یبرا

استفاده  یبرا ندهیآ راهنمای() یها دستورالعمل: پانزدهمفصل 

 ییایجغراف

 در ظهوردر حال  دیجد یها برنامه، روندها و ها جهت، پانزدهمدر فصل 

 ندهیآ قیدق ینیب شیپگرچه ا .میده یمقرار  یموردبررسرا  مکانی() ییفضا یفناور
محاسبات تکامل  یممکن است در فناور ندهیکه آ خصوص بهدشوار باشد،  تواند یم
 دیجد یها درروشرا  یدر حال حاضر اطالعات مکان هاروندسری  کی، ابدی
 ابی تیموقع یجهان یابی تیموقع تیباقابلهمراه  یها تلفن، شیچند سال پ .گنجاند یم
 یها انهیرااکنون شاهد ظهور  شدند. جیرا ها آنچند سال،  یبودند و تنها ط رمعمولیغ

 یدارا تنها نهکه  «لباس هوشمند »و نکیع یها شکل، به میهست یدنیپوش
نظارت بر  یبرا یگرید یگرها حسمکان هستند بلکه ممکن است شامل  یهوشمند

در حال  زین چیزها() اءیاش نترنتیباشد. اقلب ضربان مانند  یفرد ای یطیمح طیشرا
به هم وصل شده  زیچ همه باًیکه تقر دهد یم لیرا تشک یظهور بوده است، جهان

 است.

 


