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چکیدُ
زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی ىسيّؾَای ىحكکم از اؿحاٌغاردُا ،ؿیاؿثُا ،قتکَ ُای دؿحؼؿی،
فً آوریُا ،داده ُای اونیَ ،ؿازىان ُا و ٌیؼوی اٌـاٌی ىی ةاقغ کَ اىّر دؿحؼؿی ةَ داده ُای ىکاٌی
را جـِیم ٌيّده و ةَ ؾٍّان ىکاٌیـو پایغاری ةؼای صم ىكکالت ىّزّد در ایً صّزه ىّرداؿحفاده
كؼار ىی گیؼد .جضلیق پیكؼو ةا داقحً افق دیغ ىٍعتق ةا چكو اٌغاز  1404کكّر ،ةاُغف ةؼرؿی
دغغغَ ُای فؿهی در صّزه اظالؾات ىکاٌی و قٍاؿایی فاکحّرُای ىؤدؼ در ایساد  SDIدفاؾی
قکم گؼفحَ و ضيً ةِؼه گیؼی از روشُای جؼکیتی آیٍغه پژوُی  ،راُتؼدُای ایساد  SDIدر
ؿاىاٌَ ُای فؼىاٌغُی و ىغیؼیث ٌؼاىی آیٍغه ىیان ىغت را ارائَ ٌيّده اؿث .ایً پژوُف ةؼ اؿاس
روش قٍاظحی در كانب ىغل  SWOTاٌسام قغه و داده ُای آن از ظؼیق پؼؿكٍاىَ ،ىعانؿات ىیغاٌی و
کحاةعاٌَ ای زيؽ آوری گؼدیغه اؿث .ةؼ ایً اؿاس اةحغا ٌلاط ضؿف و كّت درون ؿازىاٌی و فؼمث ُا
و جِغیغُای ةؼونؿازىاٌی ةؼای ُؼ یک از ىؤنفَُای زیؼؿاظث داده ُای ىکاٌی قٍاؿایی و کغگػاری
قغٌغ و ةا جسؽیَ وجضهیم ٌحایر ،قاظل ُای آىاری و وزن ٌِایی ةؼای جکجک پاراىحؼُا ىكعل
گؼدیغ .در پایان ىاجؼیؾ ىلایـَ زوزی  SWOTجكکیم گؼدیغ و جؿغاد  676راُتؼد ةَ ؾٍّان ظؼوزی
ىغل  SWOTةَ دؿثآىغه آىغ کَ ةا جؿؼیف آؿحاٌَ ىٍاؿب ،جؿغاد  22راُتؼد ةَ ؾٍّان راُتؼدُای
ٌِایی ایساد زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی در ؿاىاٌَ ُای فؼىاٌغُی و ىغیؼیث ٌؼاىی در افق 1404
اؿحعؼاج و ارائَ گؼدیغٌ .حایر صامم از ایً پژوُف ٌكان ىی دُغ راُتؼد ةؽرگ یا ژٌؼی ک کَ ىكحيم
ةؼ  9راُتؼد ىی ةاقغ در ٌاصیَ  )SO( 1ىاجؼیؾ SWOTواكؽ قغه کَ ةیاٌگؼ اجعاذ جغاةیؼ یا پیكٍِاد
ا ؿحفاده از فؼمثُای ىضیعی ةا ةَکارگیؼی ٌلاط كّت ؿازىاٌی ىی ةاقغ.
ٍاضگاى کلیدی:
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هقدهِ
دادهُای ىکاٌی و فًآوریُای ىؼجتط ةا آن یکی از ؾٍامؼ ىِو و صـاس جنيیوگیؼی در ؿاىاٌَُای
فؼىاٌغُی و ىغیؼیث ٌؼاىی ُـحٍغ و جضلق ةـیاری از ىأىّریثُا و اُغاف جؼؿیيی آنُا ،ىـحهؽم دؿحؼؿی
ةَ اظالؾات ىکاٌی دكیق ،ةَىّكؽ ،کارةؼدی و یکپارچَ ىیةاقغ .ةاایًصال ىكکالت كاةمجّزِی درزىیٍَی
دؿحؼؿی ،كاةهیث اظيیٍان ،ةَروز ةّدن و دكث دادهُای ىکاٌی در ایً ؿاىاٌَُا وزّد دارد؛ ةٍاةؼایً جؿییً
چارچّب ىكعل و اؿحفاده از فًآوری ٌّیً ةا ٌگاه و اكغام پیكغؿحاٌَ ةؼای صم ایً ىكکالت اىؼی
ضؼوری ةَ ٌؼؼ ىیرؿغ .جضلیلات ٌكان ىیدُغ ةیف از  %80اظالؾات ىّردٌیاز ةؼای جنيیوگیؼی،
ةؼٌاىَریؽی و ىغیؼیث درزىیٍَٔ ىعحهف دارای ىاُیث ىکاٌی ُـحٍغ .اظالؾات ىکاٌی یکی از ىِوجؼیً و
صـاسجؼیً ؾّاىم جنيیوگیؼی در صّزهُای ازحياؾی ،اكحنادی ،ؿیاؿی و دفاؾی ىیةاقغ .ةَ ُيیً دنیم
ةـیاری از ٌیازُا ،اُغاف و فؿانیثُای ؿازىانُا زىاٌی اىکانپػیؼ اؿث کَ دؿحؼؿی ةَ دادهُای ىکاٌی
ىٍاؿب و یکپارچَ ىیـؼ ةاقغ (ىغیؼی و ُيکاران.)12 :1392 ،
اظالؾات ىکاٌی در ؿازىانُای ٌؼاىی ةَ دنیم پیٌّغ ٌاگــحٍی ىأىّریثُای ایً ؿازىان ةا ىکانُا و
ىّكؿیثُای زغؼافیایی اُيیث دوچٍغان دارد .اظالؾات در افؽایف كغرت ةازدارٌغگی یا ایساد ةؼجؼی در زٍگ
ٌلف جؿییًکٍٍغه دارد .دادهُای ىکاٌی در ظؼاصی ،ازؼاُ ،غایث و پكحیتاٌی ؾيهیات ٌؼاىی در ؿعّح ىعحهف
اُيیث صیاجی دارٌغ و ىیؽان ىّفلیث در ىأىّریثُا جا صغود زیادی ةَ مضث ،دكث و دؿحؼؿی ةَىّكؽ ةَ
ایً دادهُا ةـحگی دارد (زالنی ٌـب و ُيکاران )3:1390،در ظّل ؿانیان ىحيادی ُيّاره در ىؼاکؽ دفاؾی و
ٌؼاىی یک ٌیاز رو ةَ رقغ و فؽایٍغهای ةَ اةؽارُای جِیَ اظالؾات ىکاٌی از كتیم ٌلكَةؼداری دیسیحال،
جنّیؼةؼداری ىاُّارهای ،دؿحگاهُای جضهیم اظالؾات ىکاٌی و ؿیـحو ىّكؿیثیاب زِاٌی و ایساد ارجتاط
ىؤدؼ ةیً آنُا اصـاس ىیقّد ()Willem, 2011: 39
ةؼای پی ةؼدن ةَ ٌلف اظالؾات ىکاٌی در اىّر جنيیوگیؼی ،ىغیؼیث و ازؼا ،ىیجّان ىعانؿات ىؼةّط ةَ
آىایف ؿؼزىیً ،ىغیؼیث ةضؼان ،اصغاث ىٍاةؽ و جأؿیـات زغیغ ،صفغ ىضیطزیـث و ىٍاةؽ ظتیؿی،
ىکانیاةی ىؼاکؽ ظغىاجی و اٌّاع ىعحهف جنيیوگیؼیُا و ةؼٌاىَریؽیُای دفاؾی و اىٍیحی را ةَؾٍّان
ٌيٌَُّایی از ىـائم ٌیازىٍغ ةَ دادهُای ىکاٌی مضیش ،دكیق ،ةٍِگام ةؼقيؼد .دادهُای ىکاٌی زیؼةٍای رقغ
و جّؿؿَ در ُؼ زاىؿَ ىیةاقغ چؼاکَ اغهب اظالؾات و داٌف ىّردٌیاز زِث جنيیوگیؼی ،ىغیؼیث و ازؼا از
ٌّع دادهُای ىکاٌی ىیةاقغ .قکم ( )1زایگاه دادهُای ىکاٌی در جّنیغ اظالؾات و داٌف ةؼای
جنيیوگیؼی ،ىغیؼیث و ازؼا و درٌِایث رؿیغن ةَ رقغ و جّؿؿَ در جياىی اىّر زاىؿَ را ٌكان ىیدُغ.
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دادُّای هکاًی

قکم (ٌ )1لف دادهُای ىکاٌی در رقغ و جّؿؿَ پایغار ()Nebret, 2009

ؾهیرغو چٍیً اُيیث درظّر جّزِیُ ،يّاره در جّنیغٌ ،گِغاری و ةکار ةؼدن اظالؾات ىکاٌی ىكکالت
زیادی پیف روی ؿازىانُا و ةَظنّص ؿازىانُای ٌؼاىی كؼار دارد .ىكکالت ىّزّد در ةَکارگیؼی
دادهُای ىکاٌی را ىیجّان ةا اؿحفاده از جئّری کارکؼدُای داده و جئّری زؼیان جنيیوگیؼی ىغرن در چِار
زىیٍَ ىّزّدیث دادهُای ىکاٌی ،در دؿحؼس ةّدن دادهُای ىکاٌی ،كاةهیث ةَکارگیؼی دادهُای ىکاٌی و
ىیؽان اؿحفاده از دادهُای ىکاٌی زای داد کَ آنُا را ایًگٌَّ ىیجّان جؿؼیف ٌيّد.
 اونیً ىكکم کارةؼد داده ىکاٌی ىؼةّط ةَ ىّزّدیث داده اؿث ةَظّریکَ در ؿیـحو ىّزّد ،فلغان
داده و در ىّاردی ىّازیکاری وزّد دارد.
 در دؿحؼس ةّدن داده ىّردٌیاز از دیگؼ ىكکالت کارةؼد دادهُای ىکاٌی ةّده کَ ٌاقی از اظالعرؿاٌی
ٌاىٍاؿب درزىیٍَی اظالؾات ىکاٌی ىّزّد در ؿازىان ىؼةّظَ و ٌیؽ ؾغم ؿیاؿثگػاری در ىّرد ارائَ
دادهُاؿث.
 ىكکم دیگؼی کَ در ایً راؿحا وزّد دارد ،كاةهیث ةَکارگیؼی داده و ةَةیاندیگؼ ىیؽان ىعاةلث داده ةا
ٌیاز کارةؼ اؿث.
 ىكکم ةؿغی ىیؽان اؿحفاده از دادهُای ىکاٌی اؿث .ةؼظالف اٌحؼار ،در ةیكحؼ ىّارد صحی در مّرت
وزّد و دؿحؼؿی ةَ داده و ىٍاؿب ةّدن آن ازنضاظ کیفیث و كاةهیث ةَکارگیؼی ،ىیؽان اؿحفاده از آن
داده ةـیار کو اؿث.
ىكکالت ىػکّر در ؿازىانُای ٌؼاىی کَ دادهُای ىکاٌی پایَ و اؿاس جنيیوگیؼیُا و ةؼٌاىَریؽیُای
آن را جكکیم ىیدُغ ،ةیكحؼ ىهيّس اؿث (صيیغ.)28 :1389 ،
ةؼای صم چٍیً ىكکالجیٌ ،یاز ةَ ؿازوکاری وزّد دارد کَ اىکان دؿحؼؿی کارآىغ ةَ دادهُای ىکاٌی
ةاکیفیث را در ؿعّح ىعحهف ؿاىاٌَُای فؼىاٌغُی و ىغیؼیث ٌؼاىی فؼاُو کٍغ .ایً زیؼؿاظث جضث ؾٍّان
زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی 1جؿؼیف ىیقّد کَ اىکان دؿثیاةی ،ةازیاةی و اٌحكار دادهُای ىکاٌی را در
ةـحؼی اىً و انتحَ ؿاده ةؼای ظیف گـحؼدهای از کارةؼان در داظم ؿازىان فؼاُو ىیکٍغ .چٍیً ىضیعی ةَ
1- Spatial Data Infrastructure
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اقحؼاكگػاری ،دؿثیاةی و اؿحفاده از دادهُای ىکاٌی را در ىیان زّاىؽ جـِیم ىیکٍغ و از ةَ وزّد آىغن
قکاف در اظالؾات ىکاٌی ،دوةارهکاری در زيؽآوری دادهُا و ىكکالت قٍاظحَقغه در دؿحؼؿی و اؿحفاده از
دادهُای ىّزّد زهّگیؼی ىیکٍغ.
زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی ىسيّؾَای ىحكکم از اؿحاٌغاردُا و دؿحّرانؿيمُا ،ؿیاؿثُا ،قتکَُا و
ؿؼویؾُای دؿحؼؿی ،فًآوریُا ،دادهُای فضائی ىکاٌی ،ؿازىانُا و ٌیؼوی اٌـاٌی ىیةاقغ کَ اىّر
ىعحهف دؿحؼؿی و اؿحفاده ةِیٍَ از دادهُای ىکاٌی را جـِیم و ُياٍُگ ىیؿازد و ةَؾٍّان ىکاٌیـو
پایغاری ةؼای صم ىكکالت ىّزّد در ایً صّزه ىّرداؿحفاده كؼار ىیگیؼد (.)Tomanian, 2012:35
ةٍاةؼایً ىـائم ىّردجّزَ پژوُف صاضؼ ؾتارتاٌغ از ایٍکَ؛ چَ ىكکالجی پیف روی ؿاىاٌَُای فؼىاٌغُی و
ىغیؼیث ٌؼاىی درزىیٍَی ؿیاؿثگػاری ،جنيیوگیؼی و ىغیؼیث دادهُای ىکاٌی ىیةاقغ و چانفُای
درونؿازىاٌی و ةؼونؿازىاٌی ایساد زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی دفاؾی )DSDI( 1چیـث و چَ راُتؼدُایی
ىیجّاٌغ راُگكای ایساد چٍیً زیؼؿاظحی در آیٍغه ىیانىغت ةاقغ .ىحغیؼُای پژوُف را ٌیؽ ىیجّان ؾّاىم
پٍرگاٌَ جكکیمدٍُغه  SDIکَ ُيان دادهُای ىکاٌیٌ ،یؼوی اٌـاٌی ،كّاٌیً و ؿیاؿثُای دؿحؼؿی،
اؿحاٌغاردُا و روشُای دؿحؼؿی ٌام ةؼد.
الزم ةَ ذکؼ اؿث کَ ُؼگٌَّ جنيیو و اكغام در صّزه ىؼجتط ةا دادهُای ىکاٌی ةَقغت ىحأدؼ از فًآوری و
جغییؼات پؼقحاب آن ىیةاقغ .ةؼ ایً اؿاس ؿؤاالت جضلیق ٌیؽ ةؼ ىتٍای چٍیً پیف فؼضی قکمگؼفحَ و ةا
ٌگاه ةَ آیٍغه جؼؿیو گؼدیغه اؿث؛ ةٍاةؼایً جالش گؼدیغه در چارچّب ىحغونّژی آیٍغهپژوُی و روشُای
ىحغاول آن ،پاؿطُای ىحٍاؿتی ةَ دغغغَُا و ؿؤاالت جضلیق داده قّد .ةا ایً ىٍعق کَ اىؼوز آیٍغهپژوُی
ةَمّرت ىعانؿَ ىسيّؾَای از روشُا ،ةازقٍاظث ٌؼامىٍغ آیٍغه ،ؾّاىم قکمدٍُغه ٌحایر ةَدؿثآىغه و
درٌحیسَ در اجعاذ جنيیوگیؼیُای ىٍاؿب ةَ کار ىیرود .دٌیای اىؼوز ٌـتث ةَ گػقحَ آىادگی و مؼاصث
ةیكحؼی ةؼای ىهضّظ کؼدن آیٍغه دارد .آیٍغهپژوُی دیگؼ مؼف ًا یک ٌؼؼیَ و ىضنّر در کحابُای
ٌّیـٍغگان و رُتؼان فکؼی آن ٌیـث ةهکَ دٌیای کـبوکار ،دونحيؼدان و ةـیاری از ىؼدم آن را درك کؼده
و فِيیغهاٌغ کَ ىیجّان آیٍغه را ةَ جـعیؼ درآورد .ةؼ ُيیً اؿاس ةـیاری از کكّرُا ،ىؼاکؽ پژوُكی و
کاٌّنُای جفکؼ را ةَ ایً اىؼ اظحناص دادهاٌغ و پؼوژهُای ىحؿغدی در ایً زىیٍَ اٌسام دادهاٌغ.
در صلیلث ةایغ از آیٍغه اؿحلتال رفث و ظّد را ةؼای ورود ةَ آن آىاده ؿاظث .درؿث اؿث کَ آیٍغه غیؼكاةم
قٍاظث اؿث ،اىا ةَ کيک داٌف اىؼوز ىیجّان در قکم ةعكیغن ةَ آن ؿِيی داقث .ىیجّان رظغادُای
آیٍغه را ةَمّرت غیؼىضحيم و ىضحيم و ُيچٍیً ىعهّب و ٌاىعهّب جلـیوةٍغی کؼده و ؿپؾ اكغاىاجی
اٌسام داد جا اصحيال رظغادُای ىعهّب افؽایف یاةغ یا از ػِّر رظغادُای ىضحيم اىا ٌاىعهّب زهّگیؼی
ٌيّد.
آیٍغهپژوُی اىؼوز فؼاجؼ از یک ؾهو داٌكگاُی ىغرن اؿث و درواكؽ ةَ زؼیاٌی فؼٍُگی و ازحياؾی جتغیمقغه
اؿث .در دٌیای اىؼوز ةا جّزَ ةَ پیكؼفثُای ظارقانؿاده فٍاوری و دگؼگٌّیُای گـحؼده و ةیوكفَ در
)1 - Defensive Spatial Data Infrastructure(DSDI

1- Geographic Information System

++جدویًراُتردُایایجادزیرشاخثدادهُایىکاٌیدرشاىاٌَُایفرىاٌدُیوىدیریثٌظاىیدرافق1444ةاٌگاهآیٍدپژوُی++

قیّهُای کار و زٌغگی ىؼدمُ ،یچ زاىؿَ ،ؿازىان و صحی فؼدی ةغون آیٍغهپژوُی ٌؼامىٍغ ٌيیجّاٌغ ةَ
ىاٌغگاری و قکّفایی ظّد در آیٍغه اىیغوار ةاقغ.
قٍاظث آیٍغه و اكغام ةَىّكؽ ،رىؽ ىّفلیث در ؾؼمَ جنيیوگیؼی راُتؼدی ةَ قيار ىیآیغ .آدار ىؼةّط ةَ
صّزه آیٍغهپژوُی در ؾهيی کؼدن و کارا ٌيّدن ؿٍاریُّا و راُتؼدُای آجی در صّزه ىعانؿات ازحياؾی،
ؿیاؿی ،اىٍیحیٌ ،ؼاىی و  ...اُيیث زیادی یافحَ اؿث .ةَازيال ىیجّان گفث ُؼگٌَّ جنيیو و اكغام ةغون
داقحً افق دیغ آیٍغهٌگؼ از اكتال کيحؼی ةؼای ىّفلیث ةؼظّردار ظّاُغ قغ و زٍؾ ایً جضلیق و اكغاىات
ىكاةَ ٌیؽ از ایً اىؼ کهی ىـحذٍا ٌيیةاقغ؛ ةٍاةؼایً ُغف امهی ایً پژوُف جغویً راُتؼدُای ایساد
زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی ( )SDIدر ؿاىاٌَُای فؼىاٌغُی و ىغیؼیث ٌؼاىی ةا ٌگاه ةَ آیٍغه ىیانىغت
ىیةاقغ کَ ةَىٍؼّر جضلق آن ،ىكکالت و چانفُای ىّزّد درزىیٍَٔ ؿیاؿثگػاری ،جنيیوگیؼی و
ىغیؼیث دادهُای ىکاٌی در ىسيّؾَ ٌیؼوُای ىـهش زيِّری اؿالىی ایؼان ةؼرؿی و ضؿفُا و كّتُای
درونؿازىاٌی و فؼمثُا و جِغیغُای ىّزّد در ایً صّزه ٌیؽ اؿحعؼاج گكحٍغ.
پیشیٌِ تحقیق
ىفِّم زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی اةحغا در ؿال  1980ىیالدی ،در ارجتاط ةا ٌیاز ةَ ُيکاری و جتادل دادهُای
ىکاٌی در ؿعش یک کكّر ىعؼح گؼدیغ .ظتق گؽارشُای ةیف از ٌیيی از کكّرُای زِان ةَ ٌضّی ةَ
دٌتال ایساد چٍیً زیؼؿاظحی ُـحٍغ؛ و ایً زیؼؿاظث ،ةَؾٍّان یکی از قاظلُای ارزیاةی کكّرُای
پیكؼفحَ ٌیؽ ىعؼح ىیةاقغ .دنیم ایً جّزَ وافؼ ةَ ایساد ٌ ،SDIلف کهیغی آن در جنيیوگیؼی،
ؿیاؿثگػاری و ىغیؼیث درزىیٍَی ىعحهف ةَظنّص در ىـائم اىٍیحی و دفاؾی ذکؼقغه اؿث .ایساد
زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی در ظی دَُُای گػقحَ ةَؾٍّان یکی از ىِوجؼیً ازؽای ىغیؼیث اظالؾات
ىکاٌی قٍاظحَقغه اؿث (.)Budhathoki, 2010:2
در صّزه کارةؼد ؿاىاٌَُای اظالؾات ىکاٌی و فًآوریُای ىؼةّط ةَ آن در اىّر دفاؾی و ُوچٍیً اؿحفاده
از ىغل  SWOTةَ ةؼظی از ىّارد اقاره ىیقّد .در ؿال  ،2006اصيغ کاٌغاگهّ از ىغل  SWOTةؼای
ارزیاةی ؾيهکؼد فؼىاٌغُان زٍگی در ىیغانُای ٌتؼد اؿحفاده کؼده اؿث ( .)Ahmet, 2006در ؿال 2011
 Willemدر داٌكگاه ىٍچـحؼ ةَ جّؿؿَ زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی در ارجف ُهٍغ پؼداظث .ایكان ؿَ ىفِّم
زٍگ ةهّکی (کٍفُای جيامؾیار ٌؼاىی) ،ؾيهیات صفاػث مهش و ةؼٌاىَُای ةكؼدوؿحاٌَ در فضای ٌتؼد را
ىّردجّزَ كؼار داده و ٌكان داد کَ رویکؼد زاىؽ ،ىّزب ٌائم قغن ةَ ُيکاری و اقحؼاك اظالؾات ىاةیً
کهیَی ٌیؼوُا و ؾّاىم ٌؼاىی در ىّكؿیثُای پیچیغه ىیگؼدد (.)Willem,2011:10
در ؿال  ،1390زالنیٌـب و رئّفیان ةَ ٌلف ؿیـحو اظالؾات زغؼافیایی )GIS( 1در راؿحای ةِؼهوری
ةِیٍَ از  C4Iدر اىّر دفاؾی پؼداظحَ و چگٌّگی پكحیتاٌی فٍاوری اظالؾات زغؼافیایی از فؼىاٌغُی زٍگ را
ارائَ ٌيّدٌغ( .زالنیٌـب و ُيکاران .)5 :1390،در ؿال  1392ىغیؼی و ُيکاران ةَ ةؼرؿی ٌلف ؿیـحو
اظالؾات ىکاٌی در فؼىاٌغُی و کٍحؼل پؼداظحٍغ ایكان در ایً جضلیق جأدیؼ ُ GISيؼاه و  Web GISدر

66

ىکانیاةیُای ٌؼاىی ةؼرؿی ٌيّده و ٌكان دادٌغ کَ ىیجّان ةا ىغلؿازی ىٍعلَ ؾيهیاجی ةا اؿحفاده از GIS

آیٍدهپژوُیدفاغی،شالاول،طياره1جاةصحان++1395
 ++
67

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،
زٍش تحقیق
ایً پژوُف ةؼ اؿاس ُغف زؽ جضلیلات کارةؼدی جّؿؿَای ةّده و ةؼ اؿاس ىاُیث و روش زؽ جضلیلات
جّمیفی ةَ قيار ىیآیغ .ةا جّزَ ةَ جعننی ةّدن ىّضّع جضلیق و ىضغودیثُای ىّزّد جؿغاد ٌ 45فؼ از
ىغیؼان ،فؼىاٌغُان و ىـئّنیً ةعفُای  GISو کارقٍاؿان صّزه اظالؾات ىکاٌی در ىسيّؾَ یگانُا و
ٌیؼوُای جاةؿَ آزا ةَؾٍّان زاىؿَ ٌيٌَّ اؿحفادهقغه اؿث .ةؼای زيؽآوری دادهُا و اظالؾات ىؼةّط ةَ ٌلاط
كّت ،ضؿف ،فؼمثُا و جِغیغُا ةؼای ُؼ یک از ارکان زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی از روشُای پؼؿفٌاىَ
و ىعانؿَ کحاةعاٌَای اؿحفادهقغه اؿث.
ارزیاةی روایی و پایایی پؼؿفٌاىَ در ىؼصهَ پیفآزىّن مّرت گؼفث .ىٍؼّر از روایی ،ؿٍسف ىیؽان
کارایی پؼؿفٌاىَ در اٌغازهگیؼی قاظلُای ىّردٌؼؼ اؿث .ةؼای ةؼرؿی روایی پؼؿفٌاىَ از روش ةؼرؿی
ضؼیب ُيتـحگی ةیً ظؼده آزىّنُا اؿحفاده قغ .پؼؿفٌاىَ  52ؿؤانی از  5ظؼده آزىّن ةَ جؼجیب وضؿیث
دادهُای ىکاٌی در ؿازىان ،كّاٌیً اؿحفاده از دادهُای ىکاٌیٌ ،ضّه دؿحؼؿی ةَ دادهُای ىکاٌی ،راةعَ
کارةؼان دادهُای ىکاٌی و ؿازىان و ؿؼاٌسام اؿحاٌغاردُا جكکیمقغه اؿث کَ ایً ضؼایب رضایثةعف و
ةیً  0/73و  0/85ىحغیؼ ةّد .ىٍؼّر از پایایی پؼؿفٌاىَ ىیؽان اؾحتار ،دكث و اؾحيادپػیؼی آن ىیةاقغ .ةؼای
ةؼرؿی پایایی پؼؿفٌاىَ از روش ؿٍسف ُيـازی دروٌی و ىضاؿتَ ضؼیب آنفای کؼوٌتاخ اؿحفاده قغ کَ
ىلغار ضؼیب آنفای کؼوٌتاخ ىضاؿتَقغه در ٌؼمافؽار  IBM SPSS Statistics 22در ىؼصهَ پیفآزىّن
ةؼای کم پؼؿفٌاىَ  0/87.3ةَدؿثآىغه آىغ کَ ةیاٌگؼ آن اؿث کَ پؼؿفٌاىَ از پایایی الزم ةؼظّردار
ىیةاقغ.
ةؼای جسؽیَوجضهیم قاظلُای ىعحهف درونؿازىاٌی و ةؼونؿازىاٌی ىؼةّط ةَ ُؼ یک از ىؤنفَُای
زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی از ىغل  SWOTاؿحفادهقغه اؿث .ؿؼواژه  SWOTؾتارات :كّتُا (،)Strengths
ضؿفُا ( ،)Weaknessفؼمثُا ( )Opportunitiesو جِغیغُا ( )Threatsاؿث .روش جسؽیَوجضهیم
 ،SWOTىغل جضهیهی ىعحنؼ و ىفیغی اؿث کَ ةَ قکم ٌؼامیافحَ ُؼ یک از ؾّاىم كّت و ضؿف و
فؼمثُا و جِغیغُا را قٍاؿایی کؼده و راُتؼدُای ىٍاؿب ةا ىّكؿیث کٌٍّی ؿازىان را ىٍؿکؾ ىیؿازد .در
ایً ىغل ،جالشُایی ةؼای جسؽیَوجضهیم قؼایط ةیؼوٌی و وضؿیث دروٌی ةَؾيمآىغه و ةؼ اؿاس آن راُتؼد
ىٍاؿب ةؼای ةلاء و پیكؼفث ؿازىان ظؼاصی ىیقّد .ىاجؼیؾ جضهیهی  SWOTدر صانث ىؿيّنی ىحكکم از
یک زغول ىعحناجی دوةؿغی اؿث کَ ُؼ یک از چِار ٌّاصی آن ٌكاٌگؼ یک دؿحَ راُتؼد ىیةاقغ،
ةَؾتارتدیگؼ ُيّاره چِار دؿحَ راُتؼد در ایً ىغل ىعؼح ىیگؼدد ،ایً راُتؼدُا ؾتارتاٌغ از:

قکم ( :)2ىاجؼیؾ جضهیهی دوةؿغی ( SWOTپیؼس و ُيکاران)1387،
غّاىم داخهی
غّاىم ىدیطی

فْسست فسصتّا ()O

فْسست تْدیدّا ()T

فْسست قَتّا ()S

فْسست ضعفّا ()W

ًاحیِ یک ()SO

ًاحیِ دٍ ()WO

فرغثُاةااشحفادهازٌلاطكّت

اشحفادهاز

ثُایفرغثةرای
اشحفادهازىزی 
جترانٌلاطضػف

ًاحیِ سِ ()ST

ًاحیِ چْاز ()WT

اشحفادهازٌلاطكّتةرایجهّگیریاز
جِدیدُا

انُایٌاطیاز
ةَخداكمرشاٌدنزی 
جِدیدُاوٌلاطضػف

ةٍاةؼایً ىؼاصم اٌسام جضلیقُ ،يانظّر کَ در قکم قياره ( )3دیغه ىیقّد ،اةحغا ةا اؿحفاده از ىعانؿات
ىیغاٌی و کحاةعاٌَای ٌلاط ضؿف ،كّت ،فؼمثُا و جِغیغُا در كانب ىغل  SWOTةؼای ُؼ یک از ارکان
زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی یؿٍی دادهُای ىکاٌی ،ىؼدم و ؿازىان ،اؿحاٌغاردُا ،ؿیاؿث و قتکَ دؿحؼؿی
قٍاؿایی و کغگػاری قغٌغ و ؿپؾ قاظلُای آىاری و وزن ٌِایی ُؼ یک از پاراىحؼُا ةا جضهیم ٌحایر
صامم از پؼ ٌيّدن پؼؿفٌاىَ در ٌؼمافؽار  IBM SPSS Statistics 22و  Microsoft Excelةَدؿثآىغه
آىغ و در گام ةؿغی ىاجؼیؾ ىلایـَ زوزی ةا جّزَ وزن ٌِایی پاراىحؼُای  SDIىاجؼیؾ ىلایـَ زوزی
 SWOTجكکیم قغ و درٌِایث ةا جؿییً یک آؿحاٌَ ىٍاؿب راُتؼدُای ىِو ایساد زیؼؿاظث دادهُای
ىکاٌی دفاؾی ةؼای آیٍغه ىیانىغت جغویً گؼدیغ.

++جدویًراُتردُایایجادزیرشاخثدادهُایىکاٌیدرشاىاٌَُایفرىاٌدُیوىدیریثٌظاىیدرافق1444ةاٌگاهآیٍدپژوُی++

 راُتؼد جِازيی/ركاةحی :چگٌَّ ىیجّان ةا ةِؼهگیؼی از ٌلاط كّت صغاکذؼ ةِؼهةؼداری را از فؼمثُا اٌسامداد (ٌاصیَ  :1راُتؼد.)SO1
 راُتؼد جٍّع :چگٌَّ ةا اؿحفاده از ٌلاط كّت ىیجّان ادؼ جِغیغُا را صػف کؼد یا کاُف دادٌ( .اصیَ :2راُتؼد)ST2
 راُتؼد ةازٌگؼی :چگٌَّ ةایغ ةا ةِؼهگیؼی از فؼمثُاٌ ،لاط ضؿف را جتغیم ةَ ٌلعَ كّت کؼد یا از قغتٌلاط ضؿف کاؿث (ٌاصیَ  :3راُتؼد )WO3
راُتؼد جغافؿی :چگٌَّ ةایغ ةا کاُف دادن ٌلاط ضؿف جأدیؼ جِغیغات را کاُف داد یا جأدیؼقان را صػفٌيّد (ٌاصیَ  :4راُتؼد .)WT 4قکم ( )2ىاجؼیؾ جضهیهی دوةؿغی  SWOTرا ٌكان ىیدُغ:
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1- Strengths-Opportunity
2- Strengths-Threats
3- Weakness - Opportunity
4- Weakness-Threats

تدٍیي زاّثسدّای ایجاد شیسساختْای دادُّای هکاًی دز ساهاًِّای فسهاًدّی ٍ هدیسیت ًظاهی دز افق 4141

هردم ٍ سازهاى

دادُّای هکاًی

استاًداردّا

شبکِ دسترسی

سیاستّا

شٌاسایی عَاهل چْارگاًِ هدل  SWOTبرای ّر یک از هؤلفِّای  SDIبا پر کردى پرسشٌاهِ

تْدید ()T

فرصت ()O

ضعف ()W

قَت ()S

تشکیل هاتریس  ٍ SWOTتعییي آستاًِ هٌاسب جْت تدٍیي راّبردّا
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ارائِ راّبردّای ایجاد زیرساخت دادُّای هکاًی برای ّر یک از
ارکاى  SDIبا استفادُ از تحلیل هاتریسSWOT

قکم ( :)3ىؼاصم اٌسام جضلیق
هثاًی ًظسی تحقیق
شیسساخت دادُّای هکاًی ()SDI
داده ىکاٌی ،دادهُایی ُـحٍغ کَ دارای ارزش ىکاٌیاٌغ ،ةغیً ىؿٍا کَ ایً دادهُا ةؼای ٌيایف ویژگی ىکاٌی
ىاٌٍغ ىّكؿیث زادهُا ،قِؼُا و روؿحاُا و ُوچٍیً ةؼای جؿؼیف و جّمیف ارزشُای غیؼ ىکاٌی ىاٌٍغ،
اٌغازه ،وؿؿث ،قغت ،جؼاکو ،جؿغاد ،کیفیث ،ظتلَ یا گؼوه و غیؼه ةَ کار ىیروٌغ ...ةٍاةؼایً ؾٍامؼی ىیجّاٌٍغ
ةَؾٍّان داده ىکاٌی دتث قٌّغ کَ؛ دارای ىّكؿیث ىکاٌی ةاقٍغ ةَ ایً ىؿٍا کَ در روی کؼه زىیً
صضّرداقحَ ةاقٍغ ،كاةمجؿؼیف ةاقٍغ یؿٍی ایٍکَ ةا ؾغد یا ىحً جؿؼیف قٌّغ ،دارای ىلیاس ةاقغ و درٌِایث
كاةمظتلَةٍغی ةاقغ یا ةَؾتارتدیگؼ دیگؼ كاةم پٍَِةٍغی ةاقغ (كِؼودیجانی؛ ىٍیژه و ُيکاران.)20 :1394،
SDIچارچّةی را ةؼای ایسادٌ ،گِغاری و ةَ اقحؼاكگػاری دادهُا و ؿؼویؾُای ىکاٌی در ؿعّح ىعحهف را
فؼاُو ىیکٍغ و ُغف امهی آن کيک ةَ ةِؼهةؼداری ىؤدؼ از دادهُا و ؿؼویؾُای ىکاٌی ىیةاقغ
(ؾتغانيسیغی .)39 ،1389 ،اىؼوزه درگاهُای ىکاٌی (ژئّپّرجال) ةَؾٍّان یکی از انيانُای امهی زیؼؿاظث
دادهُای ىکاٌی ةَ قيار ىیآیٍغ .درگاه ىکاٌی ،یک ٌّع درگاه وب اؿث کَ اظالؾات ىکاٌی را از ىٍاةؽ
ىعحهف در یک وبؿایث یکپارچَ ىیکٍغ و اىکان کكف ،ىغیؼیث و ىكاُغه ىٍاةؽ ىکاٌی جّزیؽقغه را
ةَمّرت یکپارچَ فؼاُو ىیآورد ( .)Maguire & Longle,2005:5قکم  1ىؿياری رایر یک ژئّپّرجال یا
درگاه ىکاٌی را ةؼ اؿاس اؿحاٌغاردُای ؿؼویؾ کاجانّگُای کٍـیؼیّم دادهُای ىکاٌی ىحًةاز ( OGC
ٌ )Catalogue Servicesيایف ىیدُغ کَ در آن کارةؼ ةَ کيک واؿط کارةؼ ةَ درگاه کاجانّگ ىحنم
ىیقّد و ىٍتؽ ىکاٌی ىّردٌؼؼ ظّد را زـحسّ ىیکٍغ .درگاه کاجانّگ درظّاؿث کارةؼ را ةَ ؿؼویؾ کاجانّگ
ىیفؼؿحغ .ؿپؾ ؿؼویؾ کاجانّگ درظّاؿث کارةؼ را در پایگاه داده زـحسّ ىیکٍغ و اظالؾات درظّاؿحی را

ةازیاةی ىیکٍغ و ٌحایسی را ةَ درگاه کاجانّگ پاؿط ىیدُغ .در قکم (ٌ )4كان دادهقغه کَ درگاه کاجانّگ
اظالؾات ارؿانی ؿؼویؾ ىکاٌی کاجانّگ را زيؽةٍغی کؼده و از ظؼیق واؿط کارةؼةَکارةؼ ٌيایف ىیدُغ
(درهقیؼی و فؼٌلی.)158:1395 ،
پَیا

شبکِ دسترسی

دادُّای هکاًی

سیاستّا

هردم ٍ سازهاى

استاًداردّا

قکم ( )4ىؿياری رایر یک درگاه ىکاٌی یا ژئّپّرجال (درهقیؼی و فؼٌلی)158:1395 ،

ىؤنفَُای زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی ( )SDIقاىم پٍر ىّرد ىیةاقغ کَ ؾتارتاٌغ از :دادهُا و اظالؾاتپایَ،
ٌیؼوی اٌـاٌی (جّنیغکٍٍغهُا و اؿحفادهکٍٍغهُا) ،كّاٌیً و ؿیاؿثُای دؿحؼؿی ةَ اظالؾات ،اؿحاٌغاردُای
فٍی و روشُای ىعحهف دؿحؼؿی ةّده کَ ُؼیک از ىؤنفَُا ،ةـحَ ةَ قؼایط و اىکاٌات ىّزّد یک زاىؿَ
ظؼاصی و ؿاظحَ ىیقٌّغ SDI .دارای ىاُیحی پّیا ةّده ،ةٌَضّیکَ كاةهیث اٌعتاق ةا فٍاوری زغیغ و جعتیق
ةا قؼایط ىعحهف و ىحغیؼ در یک زاىؿَ را ىِیا ىیؿازد.
ةَظّرکهی روشُای ایساد زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی ةَ دو روش امهی ىضنّل ىتٍا و پؼدازش ىتٍا جلـیو
ىیگؼدد؛
 -1روش ىضنّل ىتٍا؛ ایً روش اقاره ةَ ُغف امهی یک  SDIدر زِث اجنال ةَ پایگاهُای داده ىّزّد
ةَ ؿعّح ؿیاؿی و اداری ُؼ ارگان ةَ یکغیگؼ دارد .ایً روش یک روش ىتحٍی ةؼ داده ()Data - Center
ةّده کَ در آن ُؼ ؿازىان ىكارکثکٍٍغه زؽئی از جّنیغکٍٍغگان داده و ؿازٌغگان پایگاه داده ىضـّب قغه و
ةَ پایگاه داده دیگؼان ٌیؽ ىحنم ىیقّد .ایً روش از ةیً پٍر ىؤنفَ زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی ةؼ رکً داده
جأکیغ ةیكحؼی دارد.
 -2روش پؼدازش ىتٍا؛ ایً روش ُغف امهی از یک  SDIرا ةا جؿؼیف یک چارچّب زِث جـِیم و زهب
ىكارکث دؿحگاهُا در ىغیؼیث دادهُای ىکاٌی ٌيایف ىیدُغ ُغف امهی آن ،ایساد کاٌالُای ارجتاظی
ةِحؼ ةؼای یک ارگان در اىؼ ةَ اقحؼاكگػاری و ةَکارگیؼی دادهُا ةَزای اجنال فیؽیکی ةَ پایگاه داده
ىیةاقغ .ایً روش از ىیان پٍر ىؤنفَ  ،SDIةؼ رکً ىؼدم جأکیغ ةیكحؼی دارد.)Rajabifard, 2008( .
زِث ىغیؼیث ةِحؼ و ىكارکث ؾيّىی ةؼای پیكتؼد زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی ،فؿانیثُای ىعحهف  SDIدر
ؿعّح ىعحهف زِاٌی ،ىٍعلَای ،ىهی ،اؿحاٌی و ىضهی ةَمّرت ؿهـهَ ىؼاجتی جؿؼیف و پیادهؿازی ىیقّد.
وزّد رواةط ىعحهف در زؼیان ایساد  ،SDIؾيالً پیادهؿازی آن را ةا ىكکم ىّازَ ىیؿازد .ةَ ُيیً ىٍؼّر
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ةا اؾيال جئّری  SHR1ةؼ  ،SDIىغل ؿهـهَ ىؼاجتی آن ارائَ گؼدیغ .در ؿعّح زِاٌی و ىٍعلَای ایً
ؿهـهَىؼاجب کَ ةیكحؼ ٌلف ىغیؼیحی و ؿیاؿثگػاری دارٌغ ،ىغل پؼدازش ىتٍا ةیكحؼیً کارایی را داقحَ و
در ؿعّح قِؼی و اؿحاٌی کَ ةیكحؼ ٌلف جّنیغی دارٌغ ،ىغل محصول ىتٍا کارةؼد زیادی دارد .ةؼای ؿعش
ىهی از یکؿّ در ارجتاط ةا ؿعّح زیؼیًٌ ،لف پؼدازش ىتٍا و از ؿّی دیگؼ در ارجتاط ةا ؿعّح ةاالجؼ ىغل
ىضنّل ىتٍا در ٌؼؼ گؼفحَقغه اؿث .ةاایًصال ٌيیجّان ُیچ صغوىؼز ىعهلی را ةیً ایً ؿعّح و ىغلُا
جؿؼیف ٌيّد ( .)Williamson et al, 2010قکم ( )5رواةط ةیً ؿهـهَىؼاجب  SDIو روشُای جّؿؿَ آن را
ٌيایف ىیدُغ
قکم ( )6ؿهـهَىؼاجب . (Williamson et al, 2010) SDI
 SDIجْاًی
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هفاّین ٍ هؤلفِّا

آیٌدُپطٍّی دفاعی
آیٍغهپژوُی ىكحيم ةؼ ىسيّؾَ جالشُایی اؿث کَ ةا اؿحفاده از جسؽیَوجضهیم ىٍاةؽ ،انگُّا و ؾّاىم جغییؼ
و یا دتات ،ةَ جسـو آیٍغهُای ةانلّه و ةؼٌاىَریؽی ةؼای آنُا ىیپؼدازد( .ظّشدُان)11 :1388 ،
آیٍغهپژوُی ىٍؿکؾ ىیکٍغ کَ چگٌَّ از دل جغییؼات (جغییؼ ٌکؼدن) «اىؼوز»« ،واكؿیث فؼدا» جّنغ ىییاةغ.
(پایگاه ایٍحؼٌحی آیٍغهپژوُی )http://ayandehpajoohi.com/page/about.php :آیٍغهپژوُی رقحَای اؿث
ىـحلم کَ ةَ قکهی روقيٍغ ةَ ىعانؿَ آیٍغه ىیپؼدازد .ایً رقحَ جناویؼی از آیٍغه در اظحیار ىا كؼار ىیدُغ
جا در زىان صال ةؼ اؿاس ایً جناویؼ ةحّاٌیو ةَ قکم کارآىغجؼی جنيیوگیؼی ٌياییو .آیٍغهپژوُی ؾهو و
ٍُؼ کكف آیٍغه و قکم ةعكیغن ةَ آیٍغهای ىعهّب اؿث .آیٍغهپژوُی ُيیكَ مضتث از آیٍغهُا ىیکٍغ.
ُغف امهی ایً داٌف ،کكف یا اةغاع ،اىحضان ،ارزیاةی و پیكٍِاد آیٍغهُای ىيکً ،ىضحيم و ىؼزش ةَىٍؼّر
قکمگیؼی آیٍغهای ىعهّب اؿث .آیٍغهپژوُان ىیظّاٍُغ ةغاٌٍغ چَ آیٍغهُایی ىیجّاٌٍغ رخ دٍُغ (ىيکً)،
چَ آیٍغهُایی ةا اصحيال ةیكحؼی قکم ىیگیؼٌغ (ىضحيم) و چَ آیٍغهُایی ةایغ ةؼپا قٌّغ (فعؼایی و
کیلتادی.)1393 ،
1- Spatial Hierarchy Reasoning
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آیٍغهپژوُی ىاٌٍغ ُؼ صّزه ىؿؼفحی دیگؼ ،ةؼ پیففؼضُای ویژهای ةٍاقغه اؿث .ایً پیففؼضُا ةؼ جهلی
ىغرن از زِان ُـحی و ٌلف اٌـان اؿحّار اؿث ،ازایًرو چٍاٌچَ زاىؿَای جهلی دیگؼی از زِان داقحَ ةاقغ،
پیففؼضُای ىحفاوجی در ایً صّزه ىعانؿاجی ظّاُغ داقث .ایً ٌکحَ جّزَ ةَ ظنهث ةّىی و ارزقی ةّدن
آیٍغهپژوُی را ةَظّةی ٌكان ىیدُغ .ةـط آیٍغهپژوُی ةا ىتاٌی اؿالىی در زاىؿَ ىا ةا جأىم و ایساد جغییؼ در
ُيیً پیففؼضُا ىيکً اؿث .ةَُؼصال ورود ةَ صّزه آیٍغهپژوُی ىـحهؽم جّزَ ةَ ایً پیففؼضُاؿث.
جهلی ظعی از زىان ،صحيی ٌتّدن آیٍغه و اىکان جغییؼ دادان آن و جهلی ىا از آرىانقِؼ کَ دؿحیاةی ةَ آن
ُغف ٌِایی جياىی فؿانیثُای آیٍغهٌگؼاٌَ اؿث ،از امّل ىّضّؾَ آیٍغهپژوُی ةَصـاب ىیآیٍغ (پغرام،
 .)6-7 :1388آیٍغهپژوُی رقحَای اؿث ىـحلم کَ ةَ قکهی روقيٍغ ةَ ىعانؿَ آیٍغه ىیپؼدازد .ایً رقحَ
جناویؼی از آیٍغه در اظحیار ىا كؼار ىیدُغ جا در زىان صال ،ةؼ اؿاس ایً جناویؼ ةحّاٌیو ةَ قکم کارآىغجؼی
جنيیوگیؼی ٌياییو .ایً جناویؼ در ؿَ ىلّنَ ظتلَةٍغی ىیقٌّغ :آیٍغهُای ىيکً ،آیٍغهُای ىضحيم و
آیٍغه ىعهّب« .وٌغل ةم» آیٍغهپژوُی را ةَ ایً قکم جؿؼیف ىیکٍغ« :رقحَای ىـحلم ةَ قيار ىیرود کَ
ُغف آن ىعانؿَ ىٍؼو آیٍغه اؿث .آیٍغهپژوُان ةَ دٌتال کكف ،اةغاع ،ارائَ ،آزىّن و ارزیاةی آیٍغهُای
ىيکً ،ىضحيم و ىعهّب ُـحٍغ .آٌان اٌحعابُای ىعحهفی رازؽ ةَ آیٍغه فؼاروی اٌـانُا كؼار ىیدٍُغ و
در اٌحعاب و پیریؽی ىعهّبجؼیً آیٍغه ةَ آٌان کيک ىیکٍٍغ»( .ىضيّدی ،ؾتاؿی .)3-7 :1384 ،ةا ایً
اوماف ،آیٍغهپژوُی ىـحلیياً در ظغىث ىغیؼیث و ةؼٌاىَریؽی راُتؼدی كؼار ىیگیؼد و ىیجّاٌغ ٌلف
جؿییًکٍٍغهای در جنيیو ؿازی و ؿیاؿثگػاری ؿازىاٌی و فؼا ؿازىاٌی ایفا ٌيایغ .در جاریط ىعانؿات آیٍغه،
ةؼظی ؿَ زؼیان ىِو را قٍاؿایی ٌيّدهاٌغ .زؼیان اول کَ در ىضغوده زىاٌی دَُُای  40جا  60ىیالدی
ػِّر کؼد ةؼ یکچكو اٌغاز جضهیهی جأکیغ داقث .در ایً زىان آیٍغهپژوُی رقحَای زاٌتی ةّد و مؼفاً ةا
اُغاف و جضلیلات ٌؼاىی راةعَ ىـحضکيی داقث .زؼیان دوم در دَُ  60و اوایم دَُ  80ىیالدی پا ةَ
ؾؼمَ ٌِاد و از یکچكو اٌغاز فؼدی/قعنی جتؿیث ىیکؼد .ةَؾتارتدیگؼ کارُای فؼدی ٌّیـٍغگان و
اٌغیكيٍغاٌی ُيچّن جافهؼ و زاٌگ جأدیؼ ةـیاری ةؼ ىعانؿات آیٍغهاٌغیكی ٌِاد .زؼیان دوم را ةایغ دوره
کارُای درظكان و فؼدیِ ىكاُیؼ آیٍغهپژوُی كهيغاد ٌيّد .ؿؼاٌسام ىّج ؿّم ةؼ یک چكواٌغاز
ازحياؾی/ؿازىاٌی جکیَ دارد و آیٍغهپژوُی را ةا جنيیيات ،ارزشُا و اُغاف ٌِادُای جأدیؼگػار ىؼجتط
ىیؿازد.
ٌـم اول آیٍغهپژوُان در اٌغیكکغه رٌغ ،جيؼکؽ امهی جضلیلات ظّد را ةؼ پیفةیٍی آیٍغه ىؿعّف کؼده
ةّدٌغ .انتحَ وزّد ٌاکارآىغی در پیفةیٍیُای آیٍغهپژوُان ٌـم اول ،ىّزب قغ جا رویکؼد زغیغی در ایً
ال قکم
صّزه ةَجغریر قکم گیؼد .آیٍغهپژوُان ةؽرگ ٌـم دوم ُيچّن زان ٌایـتیث و جافهؼ ٌیؽ ؾي ً
جکاىمیافحَای از ُيان رُیافث را گـحؼش دادٌغ .ةاایًوزّد ٌـم ؿّم آیٍغهپژوُان ،جضلیلات ظّد را
ةیفازپیف ةا جنيیو ؿازی و ةؼٌاىَریؽی راُتؼدی ىؼجتط ىیداٌٍغ .درواكؽ رویکؼدُای ىِو آیٍغهپژوُی ةؼ
پایَ دو پارادایو ىِو قکمگؼفحَاٌغ :پارادایوُای اکحكافی و ٍُساری .پارادایو اول ،آیٍغه را ٌحیسَ ؾهی و
ىؿهّنی گػقحَ ىیداٌـث و ٌاظّدآگاه ،از ٌّؾی زتؼگؼایی صيایث ىیٌيّد .آیٍغهپژوُان ٌـم اول ُيچّن
ٌیکالس رقؼ و کاپالن ،ةؼ اؿاس ُيیً پارادایو ،دغغغَ امهی ظّد را پیفةیٍی و کكف آیٍغه كؼار داده
ةّدٌغ.
ٌـمُای ةؿغی آیٍغهپژوُان ٌَجٍِا ةَ جضهیم آیٍغه ةهکَ ةَ ظؼاصی آن ىیپؼدازٌغ .آیٍغهپژوُی در ایً
رویکؼدٍُ ،ؼ ظؼاصی و ظهق آیٍغه ىعهّب یا «آیٍغه ؿازی» ىؿٍا ىیقّد .کّرٌیف آیٍغهپژوه ىؿامؼ در ایً
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زىیٍَ ىیٌّیـغ« :آیٍغهپژوُی ةَ وزّد آىغه جا آیٍغه را ةِتّد ةعكغ ٌَ ایًکَ پیفةیٍی کٍغ .آیٍغهپژوه
ىیظّاُغ ةَوؿیهَ پیفةیٍی ،قؼایط صال را ةَگٌَّای جغییؼ دُغ کَ قؼایط ىٍاؿبجؼی ةؼای آیٍغه پغیغ آیغ.
ىا ىیظّاُیو درةاره فؼمثُا و ظعؼُایی کَ ةایغ در آیٍغه ةؼای آنُا آىاده قّیو ةیكحؼ ةغاٌیو».
ایً رویکؼد ٌّیً را آیٍغهپژوُی ٍُساری یا ىكارکحی ٌیؽ ىیگّیٍغ زیؼا از ىكارکث ظیف گـحؼدهای از ىؼدم
ةِؼه ىیگیؼد .ةؼ اؿاس ایً رویکؼد ىیجّان ٍُسارُا و رفحارُای اؾضا و ٌِادُای یک زاىؿَ را ةَگٌَّای
ؿؼوؿاىان داد جا ةَؿّی جضلق ةِحؼیً آیٍغه صؼکث ٌيّد .آیٍغهپژوُان ٌـم زغیغ ىیکّقٍغ جا از جضلیلات
ظّد ةؼای ایساد ٌّؾی وفاق ازحياؾی ٌیؽ اؿحفاده کٍٍغ .ةَ ُيیً دنیم آٌان ةَ ظهق چكواٌغاز ُيث ىیورزٌغ.
چكواٌغاز ىیجّاٌغ از ظؼیق ایساد وفاق و قّروٌكاط در ىیان ىؼدم و ٌعتگان واكؿاً ةَ جضلق اُغاف ظّد
کيک ٌيایغ .پیؼوان ایً رویکؼد ةَ ىكارکث در ؿیاؿثگػاری و ةؼٌاىَریؽی راُتؼدی جيایم دارٌغ.
ةَایًجؼجیب ىعانؿات آیٍغه ،ةا ىكعل کؼدن آیٍغهُای ىيکً ،ىضحيم و ىعهّب ةَ ىا ىیگّیغ کَ در كتال
ُؼ آیٍغه چَ جنيیياجی را ةایغ اجعاذ کٍیو و ةَ ارزیاةی ایً جنيیيات ىیپؼدازد.
ةؼ اؿاس گؽارش یٌّیغو اةؿاد زىاٌی آیٍغهپژوُی را ىیجّان ایًچٍیً ظتلَةٍغی ىیکٍغ:
آیٍغه ٌؽدیک :صغاکذؼ جا یک ؿال
آیٍغه کّجاهىغت :ةیً یک جا پٍر ؿال
آیٍغه ىیانىغت :ةیً پٍر جا ةیـث ؿال
آیٍغه درازىغت :ةیً ةیـث جا پٍساه ؿال.
درواكؽ آیٍغهپژوُی فؼآیٍغی اؿث کَ از ظؼیق ایساد ارجتاطُ ،ياٍُگیُا و ُورأیی ةیً ؿازىانُا و ٌِادُای
ىؤدؼ زاىؿَ و ایساد جيؼکؽ ةهٍغىغت ةؼ روی جِغیغُا و فؼمثُای آیٍغه کيک ىیکٍغ جا ؿیاؿثگػاران و
ؿیاؿحيغاران ةحّاٌٍغ ةؼٌاىَُای ىٍاؿب را ظؼاصی و ؾيهیاجی ٌيایٍغ( .زِاٌگیؼ ،ىٍّری)1385:3 ،
تجصیٍِتحلیل دادُّا
در ایً ةعف قاظلُای آىاری ىؼةّط ةَ ٌلاط كّت ،ضؿف و جِغیغُا و فؼمثُا ةؼای ُؼ یک از ارکان
زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی ،ةا جّزَ ةَ ٌحایر صامم از پؼؿفٌاىَُا ،ةا کارقٍاؿان و اٌسام ىعانؿات
کحاةعاٌَای ىضاؿتَ قغٌغ .گفحٍی اؿث جياىی ایً ىحغیؼُا ةا رویکؼد آیٍغهپژوُی قکمگؼفحَاٌغ و ایً ىّرد
در پؼؿكٍاىَ ٌیؽ زِث جّزیَ زاىؿَ ٌيٌَّ گٍساٌغهقغه اؿث.

4

زغول ( :)1قاظلُای آىاری و ٌيّدار وزن ٌِایی رکً «داده»
ازکاى
SDI

دادُ ()Data
کد
ds1

قَت ()S

ds2
ds3
dw1

ضعف
()W

dw2
dw3
do1

فسصت
()O

do2
3

تْدید
()T

do

dt1
dt2
dt3

تشسیح کد
وزّد اىکاٌات و قؼایط ىٍاؿب در ىسيّؾَ ٌیؼوُای ىـهش ةؼای زيؽآوری
اظالؾات از ٌلاط ىعحهف کكّر
وزّد پحاٌـیم ىٍاؿب جسِیؽاجی و ؿازىاٌی زِث پیادهؿازی زیؼؿاظث داده
ىکاٌی در ىسيّؾَ ٌیؼوُای ىـهش
وزّد آرقیّ غٍی اؾو از ٌلكَ ىـحٍغ و دكیق چٍغیً ؿال كتم در داظم
ؿازىان
ةَروز ٌتّدنٌ ،غاقحً فؼاداده ( )Metadataو کاغػی ةّدن دادهُای
ىّزّد
ؾغم وزّد اؿحاٌغارد یکـان در جّنیغ اظالؾات ىکاٌی
ؾغم وزّد ىعانؿَ جعتیلی در صّزه اظالؾات ىکاٌی در ؿعش ٌیؼوُای
ىـهش
داقحً زىان و فؼمث کافی در زىان مهش و غیؼ ةضؼاٌی در ایساد
زیؼؿاظث داده ىکاٌی
وزّد داٌكگاهُا و ىؼاکؽ آىّزقی زِث فؼٍُگؿازی و ارائَ آىّزشُای
جعننی در صّزه دادهُای ىکاٌی
ىکان ةَکارگیؼی و آزىّن واكؿی دادهُای ىکاٌی در كانب رزىایفُای
ؾيهیاجی
ؾغم وزّد زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی یکپارچَ ىهی
ةاال ةّدن ُؽیٍَ جّنیغ دادهُای ىکاٌی
وزّد ىعحنات دكیق ىؼاکؽ صـاس و صیاجی در دادهُای ىکاٌی

شاخصّای آهازی
اًحساف

ٍشى

هعیاز

ًْایی

4.20

4.26

3.00

4.40

4.97

3.14

4.20

4.26

3.00

5.80

4.26

4.14

6.20

8.49

4.43

5.40

10.47

3.86

6.60

10.85

4.71

6.00

8.48

4.29

هیاًگیي

5.80

4.01

4.14

6.00
5.40
4.40

7.0
4.97
3.84

4.29
3.86
3.14

++جدویًراُتردُایایجادزیرشاخثدادهُایىکاٌیدرشاىاٌَُایفرىاٌدُیوىدیریثٌظاىیدرافق1444ةاٌگاهآیٍدپژوُی++

دادُّای هکاًی
دادهُای ىکاٌی ٌّؾی از دادهُا ُـحٍغ کَ ةَ یک ىّكؿیث یا ىضغوده ىکاٌی ىكعل ىؼةّط و ىٍحـب
ىیةاقٍغ و قاىم دادهُای جّمیفی و آىاری ىؼةّط ةَ پغیغُا و ؾّارض (ظتیؿی یا ىنٍّؾی) ىعحهف
ىیةاقٍغ.
دادهُای ىکاٌی اؿاس کار ىأىّریثُا و ؾيهیات ٌؼاىی را جكکیم ىیدُغُ .ؼگٌَّ جسؽیَوجضهیم در ىّرد
ٌیؼوی ظّدی و ٌیؼوُای دقيً ٌیازىٍغ دؿحیاةی ةَ دادهُای ىکاٌی دكیق و ةَىّكؽ ىیةاقغ .کارةؼان ٌؼاىی
ةا ظیف گـحؼدهای از دادهُا و فؼادادهُای ىؼةّط ةَ زىیً ؿؼوکار دارٌغ .در ىیغان زٍگ فؼىاٌغُی ىّفقجؼ
اؿث کَ ىٍعلَ ؾيهیاجی را ازٌؼؼ ىکاٌی ةَظّةی ةكٍاؿغ و ىكعنات جيام ؾّارض ظتیؿی و ىنٍّؾی ىّزّد
در ىٍعلَ را ةغاٌغ جا ةحّاٌغ جنيیيات مضیضی در زِث ىغیؼیث و اؿحلؼار ٌیؼوُا اجعاذ ٌيایغ.
پاراىحؼُای ىؼةّط ةَ ٌلاط كّتٌ ،لاط ضؿف ،فؼمثُا و جِغیغُای ایً رکً و ُوچٍیً قاظلُای آىاری
(ىیاٌگیً ،اٌضؼاف ىؿیار و وزن ٌِایی) صامم از جضهیم ٌحایر پؼؿفٌاىَ ىعاةق زغول  5ىیةاقغ.
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هسدم ٍ ساشهاى
ىؼدم ُيان کارةؼان ٌِایی ىیةاقٍغ .درواكؽ ُغف امهی  SDIفؼاُو آوردن اىکان اؿحفاده ةِیٍَ از اظالؾات
ةؼای کارةؼان ىیةاقغ .کارةؼان ٌِایی ارگانُای ٌؼاىی را ىیجّان پؼدازقگؼان یا ُيان ىـئّنیً دایؼهُای
اظالؾات ىکاٌی ،جنيیوگیؼٌغگان و فؼىاٌغُان و ىغیؼان در ؿعّح ىعحهف ازؼایی ،جاکحیکی و راُتؼدی ٌام
ةؼد .ىٍؼّر از ؿازىان ٌیؽ ىحّنیان جّنیغ و ارائَ ظغىات ىؼةّط ةَ اظالؾات ىکاٌی و جّمیفی ُـحٍغ کَ
ىؿيّالً در یگانُای ٌؼاىی ارکان دوم یگانُا و در ؿعّح ةاالجؼ ةَ جؼجیب ىؿاوٌث اظالؾات ٌیؼوُا و آزا و
در ؿعش کم ٌیؼوُای ىـهش ؿازىان زغؼافیایی ةَؾٍّان ىحّنی جّنیغ دادهُای و اظالؾات ىکاٌی ىیةاقٍغ.
ایً ةعفُا ىـئّنیث جّنیغ ،ىغیؼیث و ةٍِگام دادهُا را ةَ ُيؼاه فؼادادهُا ةَ ؾِغهدارٌغ و درٌِایث ةایغ
آنُا را ةؼای اؿحفاده در یگانُای رزىی ،پكحیتاٌی رزىی و پكحیتاٌی ظغىاجی رزىی ةؼای ازؼای
ىأىّریثُای ىضّنَ ةَ اقحؼاك ةگػارٌغ.
پاراىحؼُای ىؼةّط ةَ ٌلاط كّتٌ ،لاط ضؿف ،فؼمثُا و جِغیغُای ایً رکً و ُوچٍیً قاظلُای آىاری
(ىیاٌگیً ،اٌضؼاف ىؿیار و وزن ٌِایی) صامم از جضهیم ٌحایر پؼؿفٌاىَ ىعاةق زغول  6ىیةاقغ.
زغول ( :)2قعلُای آىاری و ٌيّدار وزن ٌِایی رکً «ىؼدم و ؿازىان»
هسدم ٍ ساشهاى ()People
ازکاى

شاخصّای آهازی

SDI

قَت ()S

ps1

وزّد ةعفُای ؿازىانیافحَ در داظم ؿازىان ةؼای دریافث ،جّنیغ و پؼدازش
اظالؾات ىکاٌی ىذم ةعف GIS

6.2

8.49

ps2

وزّد ؿاظحار ؿازىاٌی ىٍاؿب درزىیٍَ ةَکارگیؼی زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی

3.4

3.43

2.43

3

3.74

2.14

6.8

13.08

4.86

6

8.94

4.29

4.4

7.79

3.14

4.8

6.57

3.43

5.6

6.42

4.00

5.4

10.47

3.86

6

8.24

4.29

5.2

6.3

3.71

ps3

pw2
po1

فسصت
()O

4.43

کد

تشسیح کد

pw1
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هعیاز

ًْایی

هیاًگیي

ps4

ضعف ()W

اًحساف

ٍشى

po2
po3
pt1

تْدید ()T
pt2

وزّد اؿحؿغادُای ةانلّه ٌیؼوی اٌـاٌی در داظم یگانُا در صّزه اظالؾات
ىکاٌی
جأدیؼگػار و ىضؼز قغن ٌلف و اُيیث ؿاىاٌَُای اظالؾات ىکاٌی در
ىسيّؾَ ٌو
ؾغم آگاُی و آقٍایی ةؼظی از جنيیوگیؼٌغگان از اُيیث دادهُای ىکاٌی
کيتّد کارکٍان ىحعنل ،روزىؼگی و ؾغم ةؼٌاىَریؽی ىٍاؿب در
ةَکارگیؼی ؿاىاٌَُای اظالؾات ىکاٌی
ؾضّیث در اٌسيً کارةؼان  GISکكّر و زیؼؿاظث دادُای ىکاٌی ىهی
راهاٌغازی رقحَُای جضنیهی ىؼجتط ةا اظالؾات ىکاٌی و ؾهّم ژئّىاجیک در
ؿعش ٌیؼوُای ىـهش
اٌسام رزىایفُای ىحؿغد و اىکان ةَکارگیؼی از ؿاىاٌَُای اظالؾات ىکاٌی
ؾغم وزّد ؿازوکار ىٍاؿب در اؿحفاده از اظالؾات ىکاٌی و افؽوٌگی
اظالؾات و دوةارهکاریُا در ٌو
ٌاکارآىغی ؿیـحو در ادؼ گـحؼدگی و ٌاُياٍُگیُای ىؼةّط ةَ اؿحفاده از
GIS

استاًدازد
ىسيّؾَ كّاؾغی ُـحٍغ کَ ظنّمیات فٍی ،روشُا یا ٌحایر ىّردٌیاز را زِث ایساد ٌؼو در یک ىضیط
ظاص ىكعل ىیٌيایٍغ درواكؽ اؿحاٌغارد ةَ اقحؼاكگػاری داده را جـِیم ىیکٍغ و جؿاىمپػیؼی ؿاىاٌَُای
اظالؾات ىکاٌی را افؽایف ىیدُغ.

زغول ( :)3قعلُای آىاری و ٌيّدار وزن ٌِایی رکً «اؿحاٌغارد»
ازکاى
SDI

استاًدازد ()Standard
کد
ss1

قَت ()S

ضعف ()W

ss2
ss3
sw1
sw2
so1

فسصت
()O

so2
so3
st1

تْدید ()T

st2

شاخصّای آهازی

تشسیح کد

اًحساف

ٍشى

هعیاز

ًْایی

6.00

7.03

4.29

5.08
5.20
6.8
5.8

7.01
8.67
13.08
7.01

4.14
3.71
4.86
4.14

5.40

5.27

3.86

4.00

1.87

2.86

5.4
6.0

5.27
7.03

3.86
4.29

6.0

8.24

4.29

هیاًگیي

جِیَ اؿحاٌغاردُای جعننی در صّزه اظالؾات ىکاٌی و انؽام ؿازىانُای ىحّنی در
ةِؼهگیؼی از آنُا
ٌؼؼؿٍسی و ىكارکث کارةؼان و ةِؼهةؼداران اظالؾات ىکاٌی در جغویً اؿحاٌغارد
جغویً ؿؼفنمُای اظالؾات جّمیفی در كانب فؼمُای اظالؾاجی و ىضحّایی
ضؿف جسؼةی و جعننی ٌؼاىی جیو ىسؼی جغویً اؿحاٌغارد در صّزهُای ٌؼاىی
ؾغم وزّد انؽام در اؿحفاده از اؿحاٌغارد در ىسيّؾَ ٌیؼوُای ىـهش
وزّد ىؼکؽ اؿحاٌغارد دفاؾی کكّر و ؿؿی در جغویً اؿحاٌغاردُای ىّردٌیاز در صّزه
اظالؾات ىکاٌی
فؼٍُگؿازی و جّزَ غانب ىغیؼان و جنيیوگیؼٌغگان در ىسيّؾَ ٌو ةَ رؾایث
اؿحاٌغاردُای ىؼةّظَ
اظاؾثپػیؼی ىسيّؾَ ٌو در رؾایث كّاٌیً و ىلؼرات
ٌاُياٍُگی ىّزّد در ارائَ اؿحاٌغاردُا جّؿط ؿازىانُای ىحّنی اظالؾات ىکاٌی
ؾغم وزّد اؿحاٌغاردُای ىّردٌیاز زِث ةِؼهةؼداری از ؿاىاٌَُای اظالؾات ىکاٌی در
ىّاكؽ ةضؼاٌی

++جدویًراُتردُایایجادزیرشاخثدادهُایىکاٌیدرشاىاٌَُایفرىاٌدُیوىدیریثٌظاىیدرافق1444ةاٌگاهآیٍدپژوُی++

در صال صاضؼ ،ؿازىانُای ىهی و ةیًانيههی ىعحهفی در زىیٍَ اؿحاٌغاردؿازی در صال فؿانیث ُـحٍغ کَ ُؼ
یک ٌلف و ىـئّنیث ظامی ىحٍاؿب ةا پیادهؿازی  SDIرا ةؼ ؾِغهدارٌغ .ایً ؿازىانُا ؾتارتاٌغ از :کيیحَ
اظالؾات ىکاٌی ؿازىان زِاٌی اؿحاٌغارد  ،)IOS/TC 211) 1کٍـؼؿیّم  GISةاز  )OGC(2کٍـؼؿیّم
قتکَ گـحؼده زِاٌی ( )W3C 3و ؿازىانُای ىهی اؿحاٌغارد.
ىعانؿَ ؿٍغ فؼاةعكی زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی ایؼان (ىؼکؽ ىهی آىایف ؿؼزىیً )1384،ةیاٌگؼ ایً ىعهب
اؿث کَ فؼایٍغ اؿحاٌغاردؿازی در  SDIىهی ،اؿحاٌی ،ىضهی و ُوچٍیً ؿازىاٌی ىیةایـث ةؼ اؿاس
اؿحاٌغارد  ISO/TC 211مّرت پػیؼد .در فؼایٍغ  SDIدفاؾی ٌیؽ ىیجّان ؿازىان زغؼافیایی ٌیؼوُای ىـهش
و ىؼکؽ اؿحاٌغارد دفاؾی را ىیجّان ىحّنیان اٌحعاب و جؿیً ٌّع اؿحاٌغارد ىّرداؿحفاده در ىسيّؾَ ٌیؼوُای
ىـهش ىؿؼفی ٌيّد .پاراىحؼُای ىؼةّط ةَ ٌلاط كّتٌ ،لاط ضؿف ،فؼمثُا و جِغیغُای ایً رکً و ُوچٍیً
قاظلُای آىاری (ىیاٌگیً ،اٌضؼاف ىؿیار و وزن ٌِایی) صامم از جضهیم ٌحایر پؼؿفٌاىَ ىعاةق زغول 3
ىیةاقغ.
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1 -International Organization for Standardization/Technical Committee 211
2 -Open Geospatial Consortium
3 -World Wide Web Consortium

سیاست
ؿیاؿث را ىیجّان ىسيّؾَ ظطىكیُا ،روش زاریُا ،دؿحّرانؿيمُا ،ةعفٌاىَُا و راهکارُایی در داظم
ؿازىان و در یگانُای ازؼایی جؿؼیف ٌيّد کَ ةَىٍؼّر ایساد ىكارکث و ُيکاری در ایسادٌ ،گِغاری،
دؿحؼؿی و اؿحفاده از اؿحاٌغاردُا و دادهُا در زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی ةکار ىیرود .ایً ؿیاؿثُا ةایغ
ةَگٌَّای جغویً قّد کَ قؼایط الزم را ةؼای ةَ اقحؼاكگػاری را فؼاُو آورد و جا صغ اىکان در راؿحای
ؿیاؿثُای زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی ىهی کكّر ةاقغ .پاراىحؼُای ىؼةّط ةَ ٌلاط كّتٌ ،لاط ضؿف،
فؼمثُا و جِغیغُای ایً رکً و ُوچٍیً قاظلُای آىاری (ىیاٌگیً ،اٌضؼاف ىؿیار و وزن ٌِایی) صامم
از جضهیم ٌحایر پؼؿفٌاىَ ىعاةق زغول  4ىیةاقغ.
زغول ( :)4قاظلُای آىاری و ٌيّدار وزن ٌِایی رکً «ؿیاؿث»
ؿیاؿث ()Policy

آیٍدهپژوُیدفاغی،شالاول،طياره1جاةصحان++1395
 ++
67

ارکان

قاظلُای آىاری

SDI

کغ

وزّد ؿاظحار ؿهـهَ ىؼاجتی جنيیوگیؼی و رؾایث آن در ىسيّؾَ ٌو
اُحيام ؿحاد کم ٌو در ُياٍُگؿازی و یکـانؿازی ةِؼهگیؼی از ؿاىاٌَُای اظالؾات ىکاٌی در
ٌیؼوُای ىـهش
ؾغم جغویً ةؼٌاىَ راُتؼد ایساد زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی

3.6

6.42

2.57

6.2

8.49

4.43

pow2

ىضلق ٌكغن اؾحتارات صّزه اظالؾات ىکاٌی و ىحؿاكب آن ؾغم ازؼای ةؼٌاىَُای پیفةیٍیقغه

2.4

4.33

1.71

pow3

ؾغم وزّد ؿازوکاری زِث ایساد اٌگیؽه ىحٍاؿب ةا ؿعش جعننی
اُحيام فؼىاٌغُان و جنيیو گیؼان صّزه دفاؾی در ایساد ٌؼام زاىؽ اظالؾات
وزّد جفکؼ فؼىاٌغُی و کٍحؼل و یکپارچَؿازی فؿانیثُای اظالؾات
ةِؼهگیؼی از زّاٌان جضنیمکؼده و ىحعنل جضث ؾٍّان افـؼان وػیفَ
ٌگؼاٌی زاىؿَ ىحعنل صّزه اظالؾات ىکاٌی در ُيکاری ةا ىسيّؾَُای دفاؾی
ؾغم رؾایث امّل اىٍیحی و صفاػحی ىٍاؿب در صّزه اظالؾات ىکاٌی

3.00
4.8
6.8
6.20
3.6
6.20

2.14 2.23
3.34 4.54
4.86 13.08
4.43 8.49
2.57 6.42
4.43 10.63

pos1

كّت ()S

ضؿف ()W

pos2
pow1

poo1

فؼمث ()O

poo2
poo3

جِغیغ ()T

جكؼیش کغ

اٌضؼاف وزن
ىیاٌگیً
ىؿیار ٌِایی
3.00 4.26
4.20

pot1
pot2

شثکِ دستسسی
راُی کَ ةَوؿیهَ آن اىکان اؿحفاده از دادهُای ىّزّد ،درون زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی ةؼای کهیَ کارةؼان
آن فؼاُو گؼدد جضث ؾٍّان قتکَ دؿحؼؿی قٍاظحَ ىیقّد .درواكؽ ىٍؼّر از قتکَ دؿحؼؿی ىسيّؾَ
فٍاوریُا و زیؼؿاظثُایی کَ اىکان اظالعرؿاٌی ،زـحسّ و دؿحؼؿی دادهُای ىکاٌی را فؼاُو ىیآورٌغ.
قتکَُای دؿحؼؿی ةَؾٍّان ةؽرگؼاه اٌحلال اظالؾات ،قاُؼگ صیاجی زیؼؿاظث دادهُای ةَىٍؼّر دؿحیاةی
ةَ اُغاف امهی جؿییًقغه در آن ىیةاقغ .ىاٌغگاری اظالؾات در گؼو اؿحفاده از آن و اؿحفاده از اظالؾات
ىٍّط ةَ اٌحلال آن در داظم ؿازىان و در ةیً یگانُای اؿحفادهکٍٍغه ىیةاقغ (ؾتغانيسیغی.)1389 ،
در ایً راةعَ ؿَ ىّضّع ىِو ىیةاقغ ،اول قتکَ کاىپیّجؼی ىذم LAN 1و ایٍحؼٌث کَ زّاةگّی ٌیازُای
ىّزّد درزىیٍَ جتادل اظالؾات ةاقغ و دوم ،اٌحعاب روقی ىٍاؿب زِث چگٌّگی ةَ اقحؼاكگػاری
2 -Local Area Network

زغول ( :)5قاظلُای آىاری و ٌيّدار وزن ٌِایی رکً قتکَ «دؿحؼؿی»
ازکاى
SDI

قَت ()S

ضعف ()W

شثکِ دستسسی ()Accessing Network

()O

اًحساف ٍشى

کد

تشسیح کد

هیاًگیي

as1

پؼاکٍغگی یگانُای جاةؿَ آزا زِث پیادهؿازی و آزىّن قتکَ رایاٌَای اظالؾات ىکاٌی
ةِؼهىٍغی از ةـحؼ ارجتاظی اىً و ؿؼیؽ زِث ایساد قتکَ داظهی و ةَ اقحؼاكگػاری دادهُا در
ةیً یگانُا
وزّد ظتلَةٍغی در اظالؾات ىّرداؿحفاده در آزا و ریـکپػیؼی جتادل ایً اظالؾات در ةـحؼ
قتکَ
پؼاکٍغگی زغؼافیایی ؿؼویؾگیؼٌغگان در ارائَ ظغىات یکپارچَ در كانب قتکَُای رایاٌَای
اؿحفاده از جسؼةَُای ؿایؼ ؿازىانُا ةؼای ایساد زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی در صّزه دفاع و اىٍیث
ىهی
دارا ةّدن زىان و فؼمث ىٍاؿب در زىان مهش ةؼای پیادهؿازی  SDIآزا
وزّد ؿاظحار ؿازىاٌی ىنّب در صّزه اظالؾات ىکاٌی در ىسيّؾَ آزا
ؾغم وزّد اؿحاٌغارد ىٍاؿب و یکـان در ةَکارگیؼی ؿاىاٌَُای اظالؾات ىکاٌی در كانب
قتکَُای رایاٌَای
ؾغم ُياٍُگی ةیً ىسيّؾَُای اظالؾات ىکاٌی و ىسيّؾَُای فًآوری اظالؾات (فاوا) در
اؿحفاده و پیادهؿازی زیؼؿاظثُای اظالؾات ىکاٌی

6.4

9.2

5.20

5.35

3.71

5.00

5.58

3.57

4.8

6.72

3.43

5.8

6.26

4.14

6.60
6.20

10.85
8.49

4.71
4.43

6.4

10.54

4.577

6.20

8.49

4.43

as2
aw1
aw2

فسصت

شاخصّای آهازی

ao1
ao2
ao3
at1

تْدید ()T

at2

هعیاز

ًْایی
4.57

تشکیل هاتسیس هقایسِ شٍجی SWOT

ىاجؼیؾ ىلایـَ زوزی  SWOTةَىٍؼّر جّؿؿَ اؿحؼاجژیُا و چكواٌغازُا ةؼای ُؼ یک از ىؤنفَُای
ةَ قؼح زیؼ جكکیم گؼدیغ
گام ٌعـثٌ :لاط ضؿف و كّت درونؿازىاٌی و فؼمثُا و جِغیغُای ةؼونؿازىاٌی ُؼ یک از ىؤنفَُای
 SDIدفاؾی قٍاؿایی گؼدیغ.
گام دوم :ىّارد ةَدؿثآىغه از گام اول کغگػاری قغ و ةا جّزَ ةَ آنُا پؼؿكٍاىَ جِیَ و جّؿط زاىؿَ ٌيٌَّ
پؼ گؼدیغ.
گام ؿّمٌ :حایر صامم از پؼؿكٍاىَ جسؽیَوجضهیم و قاظلُای آىاری آن اؿحعؼاج گؼدیغ.
گام چِارم :ىاجؼیؾ ىلایـَ زوزی  SWOTاز ظؼق ضؼب کؼدن وزن ٌِایی ُؼ یک از فاکحّرُای ىؼةّط ةَ
فؼمثُا و جِغیغُای ىؤنفَُای  DSDIةَ فاکحّرُای ىؼةّط ةَ كّتُا و ضؿفُای ىؤنفَُای DSDI
جكکیم گؼدیغ کَ ىسيّؾاً قاىم  676زوج پاراىحؼ ىیةاقغ (زغول .)10
DSDI

++جدویًراُتردُایایجادزیرشاخثدادهُایىکاٌیدرشاىاٌَُایفرىاٌدُیوىدیریثٌظاىیدرافق1444ةاٌگاهآیٍدپژوُی++

اظالؾاتٌ .کحَ ىِو دیگؼ کَ زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی ؿازىانُای ٌؼاىی را کيی ىحفاوتجؼ از زیؼؿاظث
دادهُای ىکاٌی دیگؼ ؿازىانُا ىیکٍغ ،ةضخ «اىٍیث» ىـیؼ ایً جتادالت اؿث کَ ةَظّر ویژه ةایغ در
ٍُگام پیادهؿازی زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی ةَ آن پؼداظحَ قّد.
پاراىحؼُای ىؼةّط ةَ ٌلاط كّتٌ ،لاط ضؿف ،فؼمثُا و جِغیغُای ایً رکً و ُوچٍیً قاظلُای آىاری
(ىیاٌگیً ،اٌضؼاف ىؿیار و وزن ٌِایی) صامم از جضهیم ٌحایر پؼؿفٌاىَ ىعاةق زغول  5ىیةاقغ.
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ٌکحَ ةـیار ىِو و ػؼیف ٌِفحَ در ىاجؼیؾ ىلایـَ زوزی  SWOTایً اؿث کَ ؾغد صامم از ضؼب کؼدن
ُؼ یک از زوج فاکحّرُا کَ یک ظاٌَ از ایً ىاجؼیؾ را ةَ ظّد اظحناص داده اؿث ،وزن ىؼةّط ةَ راُتؼد
صامم از جؼکیب ایً دو فاکحّر را ٌكان ىیدُغ ةؼای ىذال وزن راُتؼد صامم از جؼکیب فاکحّرُای  do1و
 32.9 ،ps1ىیةاقغ .ضيٍاً ُؼچلغر وزن راُتؼد ةیكحؼ ةاقغ ٌكاٌگؼ اؾحتار و قایـحگی آن راُتؼد ىیةاقغ
ةٍاةؼایً راُتؼدُایی کَ دارای وزن ةیكحؼی ُـحٍغ ةَؾٍّان ةِحؼیً راُتؼد صامم از جسؽیَوجضهیم ىاجؼیؾ
زوزی SWOTاٌحعاب ىیقٌّغ.
زغول ( :)6ىاجؼیؾ ىلایـَ زوزی SWOT
ماتریس ()SWOT
ضعف ()W
Acc N
aw2

sw2

data

people
Pw2

Pw1

dw3

dw2

Acc N
dw1

as2

as1

Policy
pos2

pos1

standarad
ss3

ss2

data

people
ss1

Ps4

Ps3

Ps2

Ps1

ds3

ds2

ds1

کدها

11.6 12.1 11.6 17.1 9.4 8.3 18.7 16.5 16.0 14.3 11.6 9.9 17.6 14.3 16.0 17.1 14.9 16.5 12.1 18.7 16.0 17.1 6.6 8.3 13.8 13.2

P03

11.6 12.1 11.6 17.1 9.4 8.3 18.7 16.5 16.0 14.3 11.6 9.9 17.6 14.3 16.0 17.1 14.9 16.5 12.1 18.7 16.0 17.1 6.6 8.3 13.8 13.2

so1

13.3 13.9 13.3 19.6 10.8 9.5 21.5 19.0 18.4 16.5 13.3 11.4 20.3 16.5 18.4 19.6 17.1 19.0 13.9 21.5 18.4 19.6 7.6 9.5 15.8 15.2

poo3

12.4 13.0 12.4 18.3 10.1 8.9 20.1 17.7 17.2 15.4 12.4 10.6 18.9 15.4 17.2 18.3 16.0 17.7 13.0 20.1 17.2 18.3 7.1 8.9 14.8 14.2

ao1

14.1 14.8 14.1 20.9 11.4 10.1 22.9 20.2 19.5 17.5 14.1 12.1 21.5 17.5 19.5 20.9 18.2 20.3 14.8 22.9 19.5 20.9 8.1 10.1 16.8 16.1

ao2

13.3 13.9 13.2 19.6 10.8 9.5 21.5 19.0 18.4 16.5 13.3 11.4 20.3 16.5 18.4 19.6 17.1 19.0 13.9 21.5 18.4 19.6 7.6 9.5 15.8 15.2

ao3

12.9 13.5 12.9 19.0 10.4 9.2 20.8 18.4 17.8 15.9 12.9 11.0 19.6 15.9 17.8 19.0 16.5 18.4 13.5 20.8 17.8 19.0 7.4 9.2 15.3 14.7

dt1

11.6 12.1 11.6 17.1 9.4 8.3 18.7 16.5 16.0 14.3 11.6 9.9 17.6 14.3 16.0 17.1 14.9 16.5 12.1 18.7 16.0 17.1 6.6 8.3 13.8 13.2

dt2

9.4 9.9 9.4 13.9 7.6 6.7 15.3 13.5 13.0 11.7 9.4 8.1 14.4 11.7 13.0 13.9 12.1 13.5 9.9 15.3 13.0 13.9 5.4 6.7 11.2 10.8

dt3

12.9 13.5 12.9 19.0 10.4 9.2 20.8 18.4 17.8 15.9 12.9 11.0 19.6 15.9 17.8 19.0 16.5 18.4 13.5 20.8 17.8 19.0 7.4 9.2 15.3 14.7

pt1

11.1 11.7 11.1 16.4 9.0 8.0 18.0 15.9 15.4 13.8 11.1 9.5 17.0 13.8 15.4 16.4 14.3 15.9 11.7 18.0 15.4 16.4 6.4 8.0 13.3 12.7

pt2

12.9 13.5 12.9 19.0 10.4 9.2 20.8 18.4 17.8 15.9 12.9 11.0 19.6 15.9 17.8 19.0 16.5 18.4 13.5 20.8 17.8 19.0 7.4 9.2 15.3 14.7

st1

12.9 13.5 12.9 19.0 10.4 9.2 20.8 18.4 17.8 15.9 12.9 11.0 19.6 15.9 17.8 19.0 16.5 18.4 13.5 20.8 17.8 19.0 7.4 9.2 15.3 14.7

st2

Policy

14.6 15.3 14.6 21.5 11.8 10.4 23.6 20.8 20.1 18.1 14.6 12.5 22.2 18.1 20.1 21.5 18.7 20.8 15.3 23.6 20.1 21.5 8.3 10.4 17.4 16.7

poo2

Acc N

10.3 10.8 10.3 15.2 8.3 7.4 16.7 14.7 14.3 12.7 10.3 8.8 15.7 12.7 14.2 15.2 13.2 14.7 10.8 16.7 14.2 15.2 5.9 7.4 12.3 11.8

poo1

people

11.6 12.1 11.6 17.1 9.4 8.3 18.7 16.5 16.0 14.3 11.6 9.9 17.6 14.3 16.0 17.1 14.9 16.5 12.1 18.7 16.0 17.1 6.6 8.3 13.8 13.2

so3

7.7 8.1 7.7 11.4 6.2 5.5 12.5 11.0 10.6 9.5 7.7 6.6 11.7 9.5 10.6 11.4 9.9 11.0 8.1 12.5 10.6 11.4 4.4 5.5 9.2 8.8

pos1

13.3 13.9 13.3 19.6 10.8 9.5 21.5 19.0 18.4 16.5 13.3 11.4 20.3 16.5 18.4 19.6 17.1 19.0 13.9 21.5 18.4 19.6 7.6 9.5 15.8 15.2

pos2

Policy

13.7 14.4 13.7 20.2 11.1 9.8 22.2 19.6 18.9 17.0 13.7 11.8 20.9 17.0 18.9 20.2 17.6 19.6 14.4 22.2 18.9 20.2 7.8 9.8 16.3 15.7

as1

13.3 13.9 13.3 19.6 10.8 9.5 21.5 19.0 18.4 16.5 13.3 11.4 20.3 16.5 18.4 19.6 17.1 19.0 13.9 21.5 18.4 19.6 7.6 9.5 15.8 15.2

as2

تهدید ()T

8.6 9.0 8.6 12.7 6.9 6.1 13.9 12.3 11.8 10.6 8.6 7.4 13.1 10.6 11.8 12.7 11.0 12.3 9.0 13.9 11.8 12.7 4.9 6.1 10.2 9.8

so2

data
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12.0 12.6 12.0 17.7 9.7 8.6 19.4 17.1 16.6 14.9 12.0 10.3 18.3 14.9 16.6 17.7 15.4 17.1 12.6 19.4 16.6 17.7 6.9 8.6 14.3 13.7

P02

data

10.3 10.8 10.3 15.2 8.3 7.4 16.7 14.7 14.2 12.7 10.3 8.8 15.7 12.7 14.2 15.2 13.2 14.7 10.8 16.7 14.2 15.2 5.9 7.4 12.3 11.8

P01
people

12.4 13.0 12.4 18.3 10.1 8.9 20.1 17.7 17.2 15.4 12.4 10.6 18.9 15.4 17.2 18.3 16.0 17.7 13.0 20.1 17.2 18.3 7.1 8.9 14.8 14.2

do3

فرصت ()O

12.9 13.5 12.9 19.0 10.4 9.2 20.8 18.4 17.8 15.9 12.9 11.0 19.6 15.9 17.8 19.0 16.5 18.4 13.5 20.8 17.8 19.0 7.4 9.2 15.3 14.7

do2

standarad

14.1 14.8 14.1 20.9 11.4 10.1 22.9 20.2 19.5 17.5 14.1 12.1 21.5 17.5 19.5 20.9 18.2 20.2 14.8 22.9 19.5 20.9 8.1 10.1 16.8 16.1

do1

standarad

67

aw1

Policy
pow1 pow2 pow3

standarad
sw1

قوت ()S

Acc N

ةؼای اؿحعؼاج راُتؼدُای ىٍاؿب از ىاجؼیؾ  SWOTاةحغا ةایغ وزن ىتٍا یا ُيان آؿحاٌَ ىٍاؿب کَ اؾغاد
ةاالجؼ از آن ةَؾٍّان راُتؼدُای كاةمكتّل ىیةاقٍغ ،جؿییً گؼدد .زغول  7جؿغاد راُتؼدُای ىٍاؿب و
ٌاىٍاؿب در آؿحاٌَُای ىعحهف را ٌكان ىیدُغ.

زغول ( :)7وضؿیث جؿغاد زوج پاراىحؼُا در آؿحاٌَُای ىاجؼیؾ

1
2
3
4

7
41
14
12

676
676
676
676

کوتس اش آستاًِ

تیشتس اش آستاًِ

(زاّثسد ًاهٌاسة)

(زاّثسد هٌاسة)

20
311
654
676

656
365
22
_

ةا جّزَ ةَ اُغاف جضلیق ،ةؼرؿی پؼاکٍغگی وزن کهیَ راُتؼدُای جضهیمقغه و ةَىٍؼّر دؿحؼؿی ةَ
راُتؼدُایی کَ ازٌؼؼ درزَ اؾحتار در زایگاه ىٍاؿتی كؼارگؼفحَ و ازٌؼؼ جؿغاد ،وازغ ىعهّةیث ىّردٌؼؼ ةاقٍغ،
ؾغد  21ةَؾٍّان آؿحاٌَ ىٍاؿب اٌحعاب گؼدیغ .ةؼ ایً ىتٍا از جؿغاد  676راُتؼد اؿحعؼاجقغه ،جؿغاد  22راُتؼد
در ایً ظیف كؼار گؼفث و ةَؾٍّان راُتؼدُای ىٍاؿب زِث ایساد زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی دفاؾی در افق
 1404صامم از جضهیم ىاجؼیؾ ىلایـَ زوزی  SWOTاٌحعاب قغٌغ .ایً راُتؼدُا در ىاجؼیؾ
(SWOTزغول  )6ةا رٌگ ؿتؽ در ىكعلقغهاٌغ .زغول  8راُتؼدُای  22گاٌَ ىـحعؼجِ از ىاجؼیؾ
 SWOTرا ٌكان ىیدُغ.
زغول ( :)8راُتؼدُای ایساد زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی ةا اؿحفاده از جضهیم ىاجؼیؾ SWOT

R

راّبرد

کد
پاراهترّا

جظریحراُترد

1

do1, ps4

ثُای
وگیریدراٌجامىأىّری 
ةرٌاىَریزیوجػيی 
یجّانازٌلضخیاجیاطالغاتىکاٌیةا 
ى
ةَغٍّانیکٌلطَكّتاز
کاةمُایفیترٌّری 
ٌظاىیةاایجادطتکَداخهیٌظاىیىتحٍیةر 
فرغثةَوجّدآىدهةرایپیادهSDIدفاغیدرشاىاٌَفرىاٌدُیوکٍحرلةِرهجصث.

2

do1, as1

گانُاوٌیروُایجاةػَآجاةرایةَ
یجّانازوجّدطتکَداخهیوةصحرارجتاطیاىًةیًی 
ى 
گانُااشحفادهٌيّدودرطرایطغهحةرای
دادهُاواطالغاتىکاٌیدرةیًی 
اطحراکگذاری 

ةرٌاىَریزیٌيّد.
گصحرشةصحرارجتاطی 

3

poo2, ps1

گانُایآجااشحاٌداردشازیویکپارچَکردن
شازىانیافحَدری 

ةخضُایGIS
فػالکردن 
یٌياید.
ثُایىرجتطةااطالغاتىکاٌیةرایفرىاٌدُیوکٍحرلراجصِیمى 
فػانی 

4

poo2, ps4

یُا،
ةرٌاىَریز 
یُاو 
وگیر 
ٌيّدن)ٌلضاطالغاتىکاٌیدرجػيی 
یجّانةاىحذکر(پررٌگ 
ى
ادهشازییکُSDIيراهٌيّد.
شاىاٌَفرىاٌدُیرادرپی 

poo2, as1

گانُاوٌیروُایجاةػَآجاةرایةَ
یجّانازوجّدطتکَداخهیوةصحرارجتاطیاىًةیًی 
ى
دادهُااشحفادهٌيّد.
اطحراکگذاری 


6

poo3, ps4

ادهشازیدشحّرانػيماشحاٌداردُایاطالغاتىکاٌیو
یجّانازافصرانوظیفَىحخػعدرپی 
ى
اٌَایةرایایجادیکشاىاٌَجاىعGISةِره
طتکَُایرای 
ةرٌاىٌَّیصیدرةصحر 
ُيچٍیً 
جصث.

7

ao2, ps4

ادهشازییکSDIىٍاشبةرایاشحفادهدرىّاكع
ازفرغثزىانغهحوغیرةدراٌیةایدةرایپی 
ةدراٌیاشحفادهراٌيّد.

8

ao2, as1

دادهُاکهیَىٍاطقٌظاىیرادراشرعوكثةَطتکَ
اطحراکگذاری 

یجّانةرایجصِیمةَ
ى
کاةمُایفیترٌّریىحػمٌيّد.
داخهیٌظاىیةا 

9

ao3, ps1

دشحّرانػيمُای

یجّانةاجأىیًاغحتاروةاىظارکثىحخػػیًطاغمدرىجيّغَآجاةاجِیَ
ى
ادهشازییکSDI
گانُا،زىیٍَراةرایپی 
ةخضُایٌGISیروُاوی 
یکصانوىٍاشبةرای 
ىّفقفراُوٌيّد.

5

SO

++جدویًراُتردُایایجادزیرشاخثدادهُایىکاٌیدرشاىاٌَُایفرىاٌدُیوىدیریثٌظاىیدرافق1444ةاٌگاهآیٍدپژوُی++

زدیف
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کل اعداد

SWOT
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pot1, ps4

طرکثُاوىراکزداٌظگاُیداخموخحیخارجازکظّر

یجّانةارغایثٌکاتجأىیٍییکجػاىمةصیارشازٌدهةا
ى
ةَىٍظّرآىّزشوجتادلججرةیاتشازٌدهایجادکرد.


at1, ps4

یُااشحفادهازاشحاٌداردُای
دوةارهکار 
ُوچٍیًجهّگیریاز 
دادهُایپراکٍدهو 
ةرایىٍظوکردنوىحيرکزٌيّدن 
دادهُایىکاٌیوجِیَىحادیحایىٍاشبضروریةّدهجاةرآن
ًانيههیٌظیرISOوOGCدرجتدیمفرىث 
ةی 
بُایٌاطیازغدم
ةخضُاآشی 
جکجک 
اشاسةحّانةاجػریفدشحّرانػيماجراییىٍاشبوجػیًدكیقوظایف 
یُایدشحگاهاجراییSDIراةَخداكمرشاٌد.
ُياٍُگ 

12

at2, ps4

یجّانةاآىّزش،جِیَیکدشحّرانػيمىدونو
ادهشازیSDIراى 
ىجيّغَُایىرجتطجِثپی 

غدمُياٍُگیةیً
ةرگزاریجهصاتجّجیِیازةیًةرد.

13

do1, sw1

ضػفُاو
یجّان 
یُایٌّیًى 
ةِرهگیریازفٍاور 
اٌَایو 
طتکَُایرای 
ةاایجادالیَُایاىٍیحی،ىدیریثدكیق 
یطدهىکاٌیراىرجفعٌياید.
طتلَةٍد 
یُایىّجّددرزىیٍَاشحفادهازاطالغات 
ٌگراٌ 

14

poo2, dw2

فرىثُاوىحادیحاُای
دادهُا ،
یجّانپسازدیجیحانیکردن 
یُاى 
دوةارهکار 
ةَىٍظّرجهّگیریازىّازیکاریو 

دادهُاجػریفٌيّد.
اشحاٌداردیراةرایجّنیدوجتادل 

15

poo2, sw1

یجّانةاایجادفرغثدرزىیٍَجرةیثکارکٍانپایّر
ضػفججرةیجیوىجریجدویًاشحاٌدارددرخّزهٌظاىیراى 
ىحخػعواشحفادهازآرطیّغٍیىّجّدىرجفعٌيّد.

14

11

16
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ST

WO

poo2,
pow1

یجّانةرٌاىَ
ثُایاطالغاجیى 
کپارچَشازیفػانی 

اشثُایکهیٌوىتٍیةری
ةااشحفادهازفرغثىّجّددرزىیٍَشی 
راُتردیایجادSDIدفاغیجدویًوجػّیبٌيّد.

17

poo3, sw1

دشحّرانػيمُایاشحاٌداردُایداخهیو

ادهشازی
پارهایازپی 
یجّانازوجّدافصرانوظیفَىحخػعدرجػریف 
ى
آنُاةاراٍُياییىصئّنیًىرةّطَاشحفادهٌيّد.
ایجادجغیردرةرخیاز 

18

ao2, aw1

یطدهدر
طتلَةٍد 
یجّانضػفىّجّددرزىیٍَٔاشحفادهازاطالغات 
یُایٌّیًى 
ةااشحفادهازجکٍّنّژیوفٍاور 
ةصحرطتکَراىرجفعٌيّد.

19

ao3, sw1

24

pot2, sw1

21
22

WT

یجّانةرایجدویًواجرای
شازىانیافحَى 

ةخضُاوافرادىحخػع
ازفرغثىّجّددرزىیٍَوجّد 
دشحّرانػيمُایاشحاٌدارداشحفادهٌيّد.

یجّانةارغایثاغّلاىٍیحیوخفاظحیجِدیداتٌاطیازایًىّردراةَخداكمرشٍد.
ى

at1, aw1

دادهُاوجػریفشطّحدشحرشیىحٍاشبةا
اطحراکگذاری 

یجّانةاىدیریثىٍاشبطتکَىّرداشحفادهجِثةَ
ى
بپذیریایًخّزهراةَخداكمرشاٌد.
کارةرانآشی 

at2, sw1

بُایٌاطیازغدم
ةخضُاآشی 
جکجک 
یجّانةاجػریفدشحّرانػيماجراییىٍاشبوجػیًدكیقوظایف 
ى
یُایدشحگاهاجراییSDIراةَخداكمرشاٌد.
ُياٍُگ 

تحث ٍ ًتیجِگیسی ٍ پیشٌْادّا
جضلیق صاضؼ ىٍعتق ةا افق ةؼٌاىَ چكواٌغاز  1404و در چارچّب آیٍغهپژوُی ةَىٍؼّر جغویً راُتؼدُای
ایساد زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی ( )SDIدر ؿاىاٌَُای فؼىاٌغُی و ىغیؼیث ٌؼاىی قکمگؼفحَ و ةؼصـب ٌیاز
و ضؼورت و ةَىٍؼّر قکمدُی ةَ كهيؼو جضلیق ،ةَمّرت ىّردی ارجف ج.ا.ایؼان را ىّردىعانؿَ ىّرد كؼار
داده اؿث .ةا جّزَ اٌحعاب ىغل SWOTزِث جغویً راُتؼدُای ىّردٌؼؼ ،در اةحغا دادهُای اونیَ ةَمّرت
ىعانؿات اؿٍادی و کحاةعاٌَای (از كتیم ىعانؿَ کحابُا ،ىسالت ،گؽارشُای ،ظؼحُای پژوُكی ،اؿٍاد
ةاالدؿحی ،ةاٌکُای اظالؾاجی و  )...گؼدآوری و ضيً اؿحفاده ازٌؼؼ ظتؼگان ،قاظلُای ٌلاط ضؿف و
كّت درونؿازىاٌی و ُيچٍیً فؼمثُا و جِغیغات ؾّاىم ةؼونؿازىاٌی پیؼاىّن ىّضّع جضنیم گؼدیغ.
ٌحایر ىعانؿات ىیغاٌی اونیَ ،ىتٍای جكکیم ىاجؼیؾُای SWOTكؼارگؼفحَ و زِث وزن دُی ةَ قاظلُا و
پاراىحؼُای اٌحعابقغه ،پؼؿكٍاىَای ىكحيم ةؼ  52ؿؤال در كانب ظیف نیکؼت جِیَ و ةیً زاىؽ آىاری
جّزیؽ گؼدیغ .در ىؼصهَ پایاٌی ةا ةؼرؿی و جضهیم ىاجؼیؾُای  SWOTو ةَىٍؼّر رؿیغن ةَ ٌحیسَ دنعّاه،
ؾغد  21ةَؾٍّان آؿحاٌَ ىٍاؿب ةؼای ةَ دؿث آوردن راُتؼدُای ىّردٌؼؼ در راةعَ ةا ىّضّع جضلیق اٌحعاب
قغ و جؿغاد  22زوج پاراىحؼ کَ وزن ٌِایی آنُا از ایً ىلغار ةیكحؼ ةّد ،زِث جغویً راُتؼدُای ایساد
زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی در ارجف ج.ا.ایؼان اؿحعؼاج گؼدیغ.

قکم ( )8ىغل ىفِّىی جضلیق (راُتؼدُای کهی چِارگاٌَ  SOWTةؼای ایساد )DSDI
S
استراتژی تْاجوی ()SO

 ةِؼهگیؼی از ٌلعَ كّت ٌلف صیاجی اظالؾات ىکاٌیةؼای ةَىٍؼّر اؿحفاده از فؼمث ةَ وزّد آىغه ةؼای
پیادهؿازی  SDIدفاؾی
 فؿال کؼدن ةعفُای  GISؿازىانیافحَ در یگانُایآزا ،اؿحاٌغاردؿازی و یکپارچَ کؼدن فؿانیثُای ىؼجتط ةا
اظالؾات ىکاٌی
 جأىیً اؾحتار و ةَکارگیؼی ىحعننیً قاغم در ىسيّؾَآزا ةا جِیَ دؿحّرانؿيمُای یکـان و ىٍاؿب ةؼای
ةعفُای ٌ GISیؼوُا و یگانُا ،ةَىٍؼّر زىیٍَؿازی
ةؼای پیادهؿازی یک  SDIىّفق

S

استراتژی تٌَع ()ST

 ةِؼهگیؼی از ةـحؼ ارجتاظی فیتؼ ٌّری ةیً ٌیؼوُایجاةؿَ آزا ةؼای ةَ اقحؼاكگػاری دادهُای ىکاٌی
 اؿحفاده از افـؼان وػیفَ ىحعنل در پیادهؿازیاؿحاٌغاردُا و ةؼٌاىٌَّیـی در ةـحؼ قتکَ ةؼای ایساد
یک ؿاىاٌَ زاىؽ GIS
 ةِؼهگیؼی از فؼمث زىان مهش ةؼای پیادهؿازی یک SDIىٍاؿب ةؼای اؿحفاده در ىّاكؽ ةضؼاٌی

T

O
استراتژی بازًگری ()WO

 زهّگیؼی از دوةارهکاری ةا اؿحفاده از اؿحاٌغاردُایةیًانيههی ٌؼیؼ  ISOو  OGCو جِیَ ىحادیحای ىٍاؿب ةؼای
ىٍؼو و ىحيؼکؽ کؼدن دادهُا
 ایساد یک جؿاىم ةـیار ؿازٌغه ةا قؼکثُا و ىؼاکؽداٌكگاُی داظم و صحی ظارج از کكّر ةَىٍؼّر آىّزش و
جتادل جسؼةیات ؿازٌغه ةا رؾایث ٌکات جأىیٍی
 ىؼجفؽ ٌيّدن ضؿف جسؼةی جیو ىسؼی ةا ایساد فؼمثدر زىیٍَ جؼةیث کارکٍان ىحعنل و اؿحفاده از آرقیّ غٍی
ىّزّد

W


استراتژی تدافعی ()ST

 ىؼجفؽ ٌيّدن ضؿفُای ىّزّد در اؿحفاده از اظالؾاتظتلَةٍغیقغه ىکاٌی ةا ایساد الیَُای اىٍیحی ،ىغیؼیث
دكیق قتکَُای رایاٌَای و ةِؼهگیؼی از جکٍّنّژی و
فٍاوریُای ٌّیً
 جنّیب ٌيّدن ةؼٌاىَ راُتؼدی ایساد  SDIدفاؾی ةااؿحفاده از فؼمث ىّزّد در زىیٍَ ؿیاؿثُای کهی ٌو
ىتٍی ةؼ یکپارچَؿازی فؿانیثُای اظالؾاجی


ةا اؿحفاده از ٌحایر ةَدؿثآىغه ،پیكٍِادُایی در دو ؿعش راُتؼدی و ؾيهیاجی در زِث ةِتّد وضؿیث فؿهی و
ةؼٌاىَریؽی ةؼای ایساد و ىغیؼیث ةِیٍَ زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی در ؿَ ؿعش ادؼگػاری ؿازىاٌی ،ةعكی و
واصغُای ازؼایی ةَ قؼح زیؼ ارائَ گؼدیغ ،ةا ایً اىیغ کَ در ایً صّزه ارجف ج.ا.ایؼان در افق  1404زایگاه
قایـحَجؼی را جناصب ٌيایغ:

++جدویًراُتردُایایجادزیرشاخثدادهُایىکاٌیدرشاىاٌَُایفرىاٌدُیوىدیریثٌظاىیدرافق1444ةاٌگاهآیٍدپژوُی++

ٌحایر صامم از ایً پژوُف ٌكان ىیدُغ راُتؼد ةؽرگ یا ژٌؼیک کَ ىكحيم ةؼ  9راُتؼد ىیةاقغ در ٌاصیَ
 (SO)1ىاجؼیؾ  SWOواكؽقغه کَ ةیاٌگؼ اجعاذ جغاةیؼ یا پیكٍِاد اؿحفاده از فؼمثُای ىضیعی ةا
ةَکارگیؼی ٌلاط كّت ؿازىاٌی ىیةاقغ .در ٌاصیَ  (ST)2ىاجؼیؾ SWOTکَ ةیاٌگؼ اجعاذ جغاةیؼ یا پیكٍِاد
اؿحفاده از ٌلاط كّت ةؼای زهّگیؼی از جِغیغُا ىیةاقغ ،جؿغاد  3راُتؼد ،در ٌاصیَ  (WO)4ىاجؼیؾ
 SWOTکَ ةیاٌگؼ اجعاذ جغاةیؼ یا پیكٍِاد زتؼان ٌلاط ضؿف ةا اؿحفاده از ىؽیثُایی کَ در فؼمثُا ٌِفحَ
اؿث ،جؿغاد  7راُتؼد و درٌِایث در ٌاصیَ  (WT) 3ىاجؼیؾ SWOTکَ ةیاٌگؼ اجعاذ جغاةیؼ ةَ صغاكم رؿاٌغن
زیانُای ٌاقی از جِغیغُا و ٌلاط ضؿف ىیةاقغ ،جؿغاد  3راُتؼد ىٍعتق ةا آؿحاٌَ جؿییًقغه ةَ دؿث آىغ.
قکم  8ىغل ىفِّىی جهعیل قغه راُتؼدُای چِارگاٌَ ىغل  SWOTرا ةؼای ایساد زیؼؿاظث دادهُای
ىکاٌی دفاؾی ( )DSDIرا ٌكان ىیدُغ.
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رمغ ىغاوم جغییؼ و جضّالت زِاٌی مّرت گؼفحَ در ؾؼمَ جتادل اظالؾات ةا ىضّریث اظالؾات
ىکاٌی و دیغهةاٌی ىّضّع ةا ٌگاه آیٍغهٌگؼاٌَ ()SL1
جتغیم ىّضّع جضلیق ةَ پؼوژه جضلیلاجی زاىؽجؼ ةَىٍؼّر ارائَ راُکارُای كاٌٌّی ةؼای ىغیؼیث
فؼمثُا و پیاىغُا ةا جأکیغ ةؼ آیٍغهپژوُی ()SL2
جِیَ گؽارش ىغیؼیحی صامم از ٌحایر جضلیق ةَىٍؼّر ىغیؼیث ٌحایر صاممقغه ()SL3
زىیٍَؿازی ةؼای قکمگیؼی ةؼٌاىَُای اكغام ةَىٍؼّر ازؼای راُتؼدُای  22گاٌَ صامم از ٌحایر
جضلیق ()SL4
امالح فؼآیٍغُای کاری درونؿازىاٌی ةَىٍؼّر ةـحؼؿازی زِث جّنیغ ،ذظیؼهؿازی و ةٍِگام ؿازی
اظالؾات ىکاٌی ()SL5
زغول ( :)9اونّیث ،ویژگی ،ؿعش ادؼگػاری و ىضغوده زىاٌی پیكٍِادُای ؿعش راُتؼدی و کالن
زدیف

کد
زاّثسد

اٍلَیت

1

SL1

SL5

2

SL2

SL3

3

SL3

SL2

4

SL4

SL4

5

SL5

SL1

ٍیطگی

مؼفَزّیی در ُؽیٍَ و ٌیؼوی اٌـاٌی ،زهّگیؼی از
دوةارهکاریُا و ُياٍُگی و ؿؼؾث ؾيم ةیكحؼ در آیٍغه
پایف روٌغ پیكؼفث کار و ةؼرؿی و ىؼجفؽ ٌيّدن ىكکالت
ازؼایی
جتغیمقغن ةَ ةعكٍاىَ ،دؿحّرانؿيم و روش زاری و یافحً
كغرت ازؼایی
جـِیم پیادهؿازی زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی دفاؾی در آیٍغه
ىیانىغت
ىسِؽ قغن ةَ فًآوری ٌّیً و ؾهّم ةَروز درزىیٍَٔ ىغیؼیث
اظالؾات ىکاٌی و ُياٍُگی ةا اؿحاٌغاردُای زیؼؿاظث
دادهُای ىکاٌی زِاٌی در آیٍغه

سطح

هحدٍدُ

اثسگرازی

شهاًی

کم ؿازىان

 3ؿال

ؿعش ةعكی

 1ؿال

کم ؿازىان

 4ؿال

کم ؿازىان

 8ؿال

کم ؿازىان

 10ؿال

ب .سطح عولیاتی ٍ اجسایی:

-

جغویً ةؼٌاىَ ؾيهیاجی ةؼای ایساد و پیادهؿازی ؿاىاٌَُای اظالؾات ىکاٌی درونؿازىاٌی ()IL1
ةازةیٍی ةؼٌاىَ ؾيهیاجی ةا جّزَ ةَ روٌغ جغییؼات و پیكؼفثُای صاممقغه درزىیٍَ ؿاىاٌَُای اظالؾات
ىکاٌی ()IL2
جّؿؿَ جسِیؽات ؿعثافؽاری و ٌؼمافؽاری ىؼجتط ةا ؿاىاٌَُای اظالؾات ىکاٌی در ؿعش ارجف ج.ا.ایؼان
()IL3
جؼةیث و آىّزش ىحعنل ىّردٌیاز و ارجتاط ىغاوم و ىـحيؼ ةا ىؼاکؽ ؾهيی و پژوُكی در صّزه اظالؾات
ىکاٌی ()IL4
ةـحؼؿازی و اقاؾَ فؼٍُگ ةَ اقحؼاكگػاری دادهُای ىکاٌی ةیً واصغُای جاةؿَ ارجف ج.ا.ایؼان از
ظؼیق ایساد ةاٌکُای اظالؾاجی ،اٌحكار ظتؼٌاىٌَ ،كؼیَ و ؿایؼ اقکال جتادل اظالؾات ()IL5

زغول ( :)10اونّیث ،ویژگی ،ؿعش ادؼگػاری و ىضغوده زىاٌی پیكٍِادُای ؿعش ؾيهیاجی و ازؼایی
زدیف

کد

1

IL1

IL1

ىغیؼیث ةِیٍَ اظالؾات ىکاٌی ةَؾٍّان یک اةؽار ةـیار
ىِو در ؿیـحو پكحیتاٌی جنيیوگیؼی ٌؼاىی و دفاؾی

2

IL2

IL3

جّؿؿَ اىکاٌات ؿعثافؽاری و ٌؼمافؽاری

3

IL3

IL4

4

IL4

IL2

5

IL5

IL5

زاّثسد

اثسگرازی

شهاًی

ُؼ ؿَ ؿعش

 2ؿال

جّؿؿَ ٌیؼوی اٌـاٌی ىحعنل و افؽایف ؿعش ؾهّم
ىؼةّط ةَ اظالؾات ىکاٌی در آیٍغه ىیانىغت
جعتیق ةؼٌاىَ زىاٌی ةا پیكؼفثُا و ؾهّم روز

ؿعش واصغُا
و ةعفُا
ؿعش واصغُا
و ةعفُا
ُؼ ؿَ ؿعش

 4ؿال

فؼٍُگؿازی و افؽایف آگاُی ؾيّىی

کم ؿازىان

 10ؿال

 5ؿال
 4ؿال

هٌاتع














پغرام ،ؾتغانؼصیو ،)1388( ،آیٍغهپژوُی (ىفاُیو و روشُا) ،جِؼان :ىؼکؽ آیٍغهپژوُی ؾهّم و فًآوری دفاؾی،
پیؼس و راةیٍـّن ،جؼزيَ :ظهیهی قّریٍی ،ؿِؼاب ،)1387( ،ةؼٌاىَریؽی و ىغیؼیث اؿحؼاجژیک ،چاپ پٍسو،
اٌحكارات یادواره کحب ،جِؼان
زالنی ٌـب ،ؾتغا...؛ رئّفیان ،ىضيّدٌ ،)1390( ،لف  GISدر راؿحای ةِؼهوری  C4Iدر اىّر دفاؾی ،پٍسيیً
کٍفؼاٌؾ ىهی فؼىاٌغُی و کٍحؼل ایؼان ،داٌكگاه جِؼان
درهقیؼی؛ قکّه ،فؼٌلی؛ ىِغی ،)1395( ،درگاه زـحسّی ىٍاةؽ ىکاٌی ةا جّاٌایی جّمیَگؼیٌ ،كؼیَ ؾهيی-
پژوُكی ؾهّم و فٍّن ٌلكَةؼداری ،دوره پٍسو ،قياره  ،4پؼدیؾ فٍی داٌكگاه جِؼان
ؿٍغ فؼاةعكی ىٍؼّىَ ىهی اظالؾات ىکان ىضّر ،)1384( ،ىؼکؽ ىهی آىایف ؿؼزىیً ،ؿازىان ىغیؼیث و
ةؼٌاىَریؽی کكّر ،جِؼان.
فعؼایی ،ىؼضیَ؛ کیلتادی؛ ىؼضیٌَ ،1393 ،گاُی ةَ روشُای آیٍغهپژوُی ،اٌحكارات آیٍغهپژوه
كِؼودی جانی؛ ىٍیژه  ،فیٍی؛ ام انـهيَ ةاةایی  ،ؾعایی؛ ُّقيٍغ  ، )1394( ،درآىغی ةؼ ؿاىاٌَُای اظالؾات
زغؼافیایی  ،داٌكگاه پیام ٌّر،
صيیغ ،صـیً ،)1389( ،جغویً اؿحؼاجژی زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی ( )SDIةا اؿحفاده از روش ،SWOT-AHP
پایانٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ ،داٌكکغه زغؼافیا ،داٌكگاه جِؼان
ظّشدُان ،ؾهی ،)1388( ،آیٍغهپژوُی ةا جکٍیک ؿٍاریّؿازی ،جِؼان :ىؼکؽ آىّزش و جضلیلات مٍؿحی ایؼان،
ؾتغانيسیغی ،اصـان ،)1389( ،ىغلؿازی زیؼؿاظث دادهُای ىکاٌی ةا اؿحفاده از ؿیـحو دیٍاىیک ،پایانٌاىَ
کارقٍاؿی ارقغ ،داٌكکغه ژئّدزی ،داٌكگاه ظّازٌَنیؼانغیً ظّؿی
ىغیؼی ،ىِغی :آكا ظاُؼ ،رضا :ززونی ،ىضيغ فالح ،زؿفؼی ،ىضـً ،1392 ،اُيیث زایگاه ؿیـحو اظالؾات
ىکاٌی در فؼىاٌغُی و کٍحؼل ( ،)C4Iفنهٍاىَ پژوُكی اظالؾات زغؼافیایی ،قياره  ،86جِؼان
ىضيغرضا زِاٌگیؼ ،)1385( ،ىِغی ىٍّری ،پیيایف رقحَ آیٍغهپژوُی در زِان ،جِؼان ،داٌكگاه مٍؿحی اىیؼکتیؼ
ىضيّدی ،ىِغی ،)1384( ،ؾتاؿی ،ؾعا ،آیٍغهپژوُی و ٌلف آن در ؿیاؿثگػاری ؾهو و فٍاوری ،اٌحكارات
ىؤؿـَ آىّزقی و جضلیلاجی مٍایؽ دفاؾی

++جدویًراُتردُایایجادزیرشاخثدادهُایىکاٌیدرشاىاٌَُایفرىاٌدُیوىدیریثٌظاىیدرافق1444ةاٌگاهآیٍدپژوُی++
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