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 چکیدٌ :
سیضی هىاًی ٍ گشی یا هالىیت، اسصؽ ٍ هالیات تش صهیي، تشًاهِهذیشیت ٍ اداسُ صهیي تا فشاّن ًوَدى هثٌایی تشای اهٌیت حك تلذی

LADMهذل داهٌِ اداسُ صهیٌی )ی پایذاس داسد. ػضایی توٌظَس دػتیاتی ّشوـَسی تِ اّذاف تَػؼِهذیشیت هٌاتغ صهیٌی اّویت تِ
1) 

ISO TC211ّای حَصُ هىاًی دس اص اٍلیي اػتاًذاسد یىی
جَد یه اػتاًذاسد تخلَف تشای اػت. ایي اػتاًذاسد تا تَجِ تِ ضشٍست ٍ 1

تا  LADMّا هشتَط تِ صهیي ٍ اعالػات صهیٌی اسائِ گشدیذ. اػتاًذاسد گیشیّای ٌّذػی، صهاًی، هتادیتا، هـاّذات ٍ اًذاصُدادُ اخز

ّای عشاحی ػیؼتن، ؿٌاػی هـتشن )صتاى هـتشن( تشای اداسُ صهیي، استثاعات هاتیي هتخللیي دس صهیٌِیه ّؼتی ایجاد

تخـذ. دس اكل ایي اػتاًذاسد یّای هشتَط تِ هذیشیت صهیي سا فشاّن ًوَدُ ٍ آى سا تؼْیل هػاصی ػاهاًِػیؼتن ٍ پیادُ تَػؼِ

ّای داسی ػیؼتنػاصی ٍ ًگِّای هَجَد دس ایي اػتاًذساد تشای تَػؼِ، پیادُػاصد تا اص هَلفِّای حثت ٍ واداػتش سا لادس هیػاصهاى

زیش تا ػِ والع پایِ تش اػتفادُ ًوایٌذ. ّوچٌیي ایي اػتاًذاسد یه چْاسچَب هفَْهی اًؼغاف پهذیشیت صهیي تِ كَست واسآهذتش ٍ تْیٌِ

 .ّای هشتثظ ب(والع پایِ هذیشیتی د( والع ٍاحذّای هىاًیوٌذ: الف( والع گشٍُّا تؼشیف هیٍ استثاعات هاتیي آى

ّای هَجَد دس ّا ٍ استثاعات هشتَط تِ هَلفِداسد ٍ ػؼی دس تثیي هَلفِ LADMسٍ، هشٍسی ًؼثتاً جاهؼی سا تش سٍی اػتاًذاسد همالِ پیؾ

ای دس وـَس دس هَسد ّای هىاًی هشتَط تِ آى داسد. الصم تِ روش اػت وِ تا تَجِ تِ ایٌىِ تاوٌَى هغالؼِل تا تاویذ تش سٍی جٌثِایي هذ

تش تَاًذ هحممیي حَصُ ػلَم هذیشیت صهیٌی ٍ واداػتش سا تا ایي اػتاًذاسد تیؾجام ًپزیشفتِ اػت، ایي هغالؼِ هیاً LADMاػتاًذاسد 

 آؿٌا ًوَدُ ٍ صهیٌِ تَػؼِ تحمیمات دس ایي صهیٌِ سا دس وـَس فشاّن ًوایذ. 
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 مقدمٍ -1

هٌثغ اًؼاى، صهیي اػت وهِ تهذٍى   تشیي ّایؾ اػت. تٌاتشایي تااسصؽّوِ فؼالیت ػٌَاى هحل صًذگی اًؼاى پایِ صهیي تِ

ّای هختلفی دس ساتغِ تها صههیي ٍ   آى ّشگض لادس تِ اداهِ حیات ًیؼت. اها اهشٍصُ تِ دلیل افضایؾ جوؼیت صهیي، چالؾ

اػت. ًیاصّای اػاػی اًؼاى ّوچَى ًیاص تِ داؿتي اهٌیت اجتواػی، هحلی تشای صًهذگی ٍ   اػتفادُ اص آى تِ ٍجَد آهذُ

ّهای ههذیشیت   ّای هذیشیت صهیٌی ؿهًَذ. ػیؼهتن  ّا تِ فىش هذیشیت صهیي ٍ ایجاد ػیؼتنوِ آى واس ػثة ؿذُ اػت

صههیي ٍ ههذیشیت صههیي سا     ّهای ههشتثظ تها   ػهاصی ػیاػهت  صهیي تِ ػٌَاى یهه صیشػهاخت دس جَاههغ، اهىهاى پیهادُ     

ههذل داهٌهِ اداسُ صههیي    "ّهای ههذیشیت صههیي،    . یىی اص اػهتاًذاسدّای اسائهِ ؿهذُ تهشای ػیؼهتن     [1]وٌذ  هی فشاّن

(LADM)" [2]      211اػهههههت. هؼشفهههههی ٍ تَػهههههؼِ ایهههههي ههههههذل داهٌهههههِ تَػهههههظ وویتهههههِ فٌهههههی  

 .[3]تَد  ISO 19152ػاصهاى جْاًی اػتاًذاسدػاصی 

اًذ.  تشدُ واس سا تِ LADMای ػیؼتن اعالػات صهیي خَد، ّای اخیش، هحممیي تؼیاسی تشای استماء هذل دادُ دس عی ػال

، هغالؼهات ًؼهثتاً صیهادی دس صهیٌهِ تؼهظ،      2012تِ ػٌَاى یه اػتاًذاسد تیي الوللی دس ػهال   LADMپغ اص پزیشؽ 

ؿهاسُ ًوهَد: اٍلهیي هغالؼهِ وهِ      تَاى تهِ هغالؼهات صیهش ا    اًذ وِ اص آى جولِ هیوَدُتَػؼِ ٍ اػتفادُ اص ایي اػتاًذاسد ً

 هشتهَط  اكهلی  اجضای ٍ LADM اص ولی هشٍس یه ّااًجام ؿذ. دس ایي هغالؼِ آى [4]ٍ ّوىاساى  1وشیؼتیي لوي تَػظ

اًجام ؿذ، ػهؼی   [5]آى تشای اػتفادُ دس هذیشیت صهیٌی پشداختٌذ. دس هغالؼِ دیگشی وِ تَػظ والًتشی ٍ ّوىاساى تِ

تشای پشوشدى ؿىاف هَجَد تیي اػتاًذاسد ػاهاًِ هذیشیت واداػتش دس وـهَس اػهتشالیا ٍ    2دس تثییي ٍ اسائِ یه ًمـِ ساُ

 تَاًهذ تؼٌَاى اػتاًذاسد هذیشیت صهیي دس وـَسّا ههی  LADM ى وشدًذ وِ پزیشؽّا تیاداؿتٌذ. آى LADMاػتاًذاسد 

ػٌهَاى یهه هغالؼهِ ههَسدی،     ِ ّها ته  تگزاسد ٍ ّوچٌیي آى واداػتشی اعالػات هذیشیت فشآیٌذ دس تَجْی لاتل تاحیشات

ِ  تها  LADM پزیشؽ ٍ تشویة اػتاًذاسد تاحیش اص جاهؼی تحلیل ٍ تجضیِ وـهَس اػهتشالیا سا   واداػهتشی   اعالػهات  ػهاهاً

ّهای هَجهَد   اؿاسُ ًوَد وِ تِ اسصیهاتی تفهاٍت   [3]ٍ ّوىاساى  3تَاى تِ هغالؼِ الیا. اص هغالؼات دیگش هی[5]دادًذ  اسائِ

سا  LADMپشداختٌذ ٍ ػهپغ اػهتفادُ اص اػهتاًذاسد     LADMػاهاًِ اعالػات هذیشیت صهیٌی وـَس لثشع ٍ اػتاًذاسد 

ِ تخؾ تشای دس وـهَس وهشُ    [6]ٍ ّوىهاسى   4ای وهِ لهی  ّای هختلف ػیؼتن حثتی ایي وـَس تَكیِ ًوَدًذ. دس هغالؼه

ذی  ٍ اػهتفادُ اص آى تهشای   سا تهشای اّهذاف ههذیشیت صهیٌهی ػهِ تؼه       LADMًذاسد دادًذ لاتلیهت تَػهؼِ اػهتا    اًجام

 5واداػتش ػِ تؼذی دس وـَس وشُ سا اسصیاتی ًوَدًذ. دس هغالؼِ دیگشی وِ دس وـهَس ههالضی تَػهظ صٍلىیفلهی     هذیشیت

ا صهههیي ّههای هههشتثظ تههگههزاسیتههشای اّههذاف ػیاػههت LADMٍ ّوىههاساى تههشای اسصیههاتی اػههتفادُ اص اػههتاًذاسد  [7]

ی خذهات ههشتثظ تها   هثٌای اٍلیِ تا ػاختاس هٌاػة تشای اسائِ LADMّا ًتیجِ گشفتٌذ وِ اػتاًذاسد پزیشفت؛ آى اًجام

 وٌذ. صهیي سا فشاّن هی

ِ : الف( والع گشٍُ[4, 3]ؿاهل ػِ والع ولی صیش اػت  LADMاػتاًذاسد  هٌهذ ب(وهالع پایهِ ههذیشیتی     ّای ػالله

 3ّای هَسد اؿاسُ اص یىؼشی صیشوالع تـهىیل ؿهذُ اػهت وهِ دس تخهؾ      والع ٍاحذّای هىاًی. ّشیه اص والع د(

یهي همالهِ، هؼشفهی ههذل     ّها تَضهید دادُ خَاّهذ ؿهذ. ّهذف ا     تهِ تفلهیل دس ههَسد آى    LADMهشتَط تِ اػتاًذاسد 

ِ   صهیٌی اػت وِ دس ػال اداسُ داهٌِ ای دس وـهَس دس ههَسد   ّای اخیش اسائِ ؿذُ اػت. تا تَجِ تِ ایٌىهِ تهاوٌَى هغالؼه

LADM تَاًذ هحممیي حَصُ ػلَم هذیشیت صهیٌی ٍ واداػتش سا تها ایهي هفْهَم    سٍ هیًپزیشفتِ اػت، هغالؼِ پیؾ اًجام

 تش آؿٌا ًوَدُ ٍ صهیٌِ تَػؼِ تحمیمات دس ایي حَصُ سا دس وـَس فشاّن ًوایذ. تیؾ
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 داره زمینی با تاکید بر نقش ...معرفی مدل دامنه ا

  اصل و ... ، بیتا جمشیدینگار زاهدی

صههیي ٍ استثهاط آى تها    تهاسُ ضهشٍست ههذیشیت    ػِ تخهؾ تـهىیل ؿهذُ اػهت: دس اٍلهیي تخهؾ دس       اداهِ ایي همالِ اص

ّای هختلف آى پشداختِ خَاّذ ؿهذ ٍ  ٍ والع LADMؿَد، دس اداهِ تِ هؼشفی اػتاًذاسد پایذاس تَضید دادُ هی تَػؼِ

 ؿَد.ّای آیٌذُ سا ؿاهل هیگیشی ٍ پیـٌْادات تشای واستخؾ پایاًی، ًتیجِ

 مدیریت زمیه-2

یافتِ ٍ ّای تَػؼِّای هشتَط تِ صهیي سا دس وـَسّای هذیشیت صهیي صیشتٌای هْوی ّؼتٌذ وِ اجشای ػیاػتػیؼتن

تخـٌذ. دس ّش ػیؼتن هذیشیت صهیي، هؼائل هشتَط تِ اجتواع، لاًَى، التلاد ٍ چْاسچَب دسحال تَػؼِ سا تؼْیل هی

ِ     ّا اص هؼهاهالت ٍ خشیهذ ٍ فهش   ػیؼتنفٌی تایذ دسًظش گشفتِ ؿًَذ. ایي  ػٌهَاى   ٍؽ صههیي حوایهت وهشدُ ٍ صههیي سا ته

ّای هذیشیت صهیٌی دس جْت ًیل تِ وٌٌذ. ایٌىِ چگًَِ ػیؼتنهٌثغ عثیؼی تشای تضویي تَػؼِ پایذاس للوذاد هی یه

 تیاى ؿذُ اػت. (1)كَست ؿواتیىی دس ؿىل ِ وٌٌذ، تتَػؼِ پایذاس حوایت هی
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 [8]: ارتباط مدیریت زمیىی با تًسعٍ پایدار 1شکل 

ّای هذیشیت صهیٌی، صهیي ٍ ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت، صیشتٌا ٍ پایِ هغالؼاتی هشتَط تِ ػیؼتن (1)ّواًگًَِ وِ دس ؿىل 

ّای هشتَط تهِ اعالػهات صهیٌهی،    ّای هذیشیت صهیٌی تا اػتفادُ اص دادُّای هشتَط تِ هٌاتغ عثیؼی اػت. ػیؼتندادُ

، ػیؼتن هذیشیت صهیٌهی اص چْهاس تهاتغ اكهلی     هٌظَسوٌٌذ. تشای ایيالذام تِ هذیشیت ٍ اداسُ هؼائل هشتَط تِ صهیي هی

ؿَد؛ ایي چْاس تاتغ ػثاستٌذ اص ّای واسوشدی هختلفی سا ؿاهل هیتـىیل ؿذُ اػت وِ هتفاٍت اص یىذیگش تَدُ ٍ صهیٌِ

[8]: 

پهشداصد. تهشای   هشتهَط تهِ صههیي ههی     حك تلذی صهیي: واسوشد ایي تاتغ تِ هؼائل اهٌیت، حثت، هالىیت ٍ حمَق -

ؿَد ٍ تشاػاع آى تشداسی واداػتشی تشای تؼییي هشصّای تمؼین ؿذُ اًجام هیاجشائی ًوَدى ایي تاتغ، اتتذا ًمـِ

ٍ حمهَق   ّا، سٍیِ هؼاٍضات اهالن، هؼائل هشتَط تهِ اجهاسُ ٍ سّهي هلهه    ّای جذیذ یا تغییش دس آىاحذاث هله

 ؿَد.گزاسی هیهالىیتی هشتَط تِ اهالن، وٌتشل ٍ لاًَى

اسصؽ صهیي: واسوشد ایي تاتغ هشتَط تِ تؼییي اسصؽ صهیي ٍ اههالن، هحاػهثِ ٍ گهشدآٍسی دسآههذّای هالیهات ٍ       -

 ؽ صهیي اػت.هذیشیت اسص

 تَػؼِ پایذاس

 اجتواع، هحیظالتلاد، 

 پیذایؾ اعالػات صهیي

 ّاػاخت ٍ هحیظ پایگاُ دادُ

 حك تلذی صهیي

اػٌاد، ًمل ٍ اًتماالت، لَاًیي حمَلی، 

 اهٌتی ٍ ساحتی

 اسصؽ صهیي

 تـخیق اسصؽ صهیي اص هالىیت هله

 واستشی صهیي

 ّای خاف وٌتشل واستشی صهیيّا ٍ تشًاهِػیاػت

 تَػؼِ صهیي

 اجاصُ تٌظین ٍ اجشاًمـِ ػاختواى ٍ 
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-واستشی صهیي: واسوشد ایي تاتغ هشتَط تِ وٌتشل واستشی صهیي، تٌظین ٍ هذیشیت واستشی صهیي تِ ػٌهَاى صههیي   -

 ّای تفلیلی ٍ جاهغ اػت. ّای هشتَط تِ آهایؾ ػشصهیي، عشحّای هلی، عشح

ػوهَهی ًظیهش احهذاث    تَػؼِ صهیي: واسوشد ایي تاتغ هشتَط تِ احذاث یه صیشػاخت جذیذ اػهن اص ؿخلهی یها     -

ّهای  گزاسی ٍ ایجاد همشسات جذیذ اػت. تهشای هخهال ایجهاد هحهذٍدیت    ّا ٍ هؼثشّای گزس اص عشیك لاًَىتضسگشاُ

 تَاًذ تاؿذ.هَجَد دس ػاخت ٍ ػاص هشتَط تِ اهالن یا تغییش واستشی اساضی اص جولِ هَاسد اؿاسُ هی

تٌذ. تهشای هخهال، تغییهش وهاستشی صههیي تهش سٍی اسصؽ صههیي ٍ        ّن ّؼه ایي تَاتغ هؼتمل اص یىذیگش ًثَدُ ٍ ٍاتؼتِ تِ

گزاس اػهت. تهاالسفتي اسصؽ صههیي ّهن تهش      گشی صهیي ٍ هؼائل حمَلی آى تاحیش ّوچٌیي هؼائل هشتَط تِ حك تلذی

 گزاسد.هَلفِ تَػؼِ صهیٌی تاحیش هی

ّهای واداػهتشی   ي ٍ اػهتفادُ اص دادُ وٌذ وِ ایجاد یه پایگاُ دادُ هٌاػة اعالػات هشتَط تهِ صههی  تاصگَ هی (1)ؿىل 

ختلهف اػهتفادُ اص صههیي )اػهن اص     ّای ههذیشیت صهیٌهی وهِ تهش سٍی هؼهائل ه     ؿَد وِ تا اػتفادُ اص ػیؼتنهَجة هی

ؿهَد  گشی صهیي، اسصؽ صهیي، واستشی صهیي ٍ تَػؼِ صهیي( احاعِ داسد، هٌجش دػتیاتی تِ تَػؼِ پایذاس هیتلذی حك

 تشای اهشٍص ٍ آیٌذُ تاهیي خَاّذ ؿذ.وِ هٌافغ حاكل اص صهیي 

 مدل دامىٍ ادارٌ زمیه  -3

داد.  تیي الوللی ًمـِ تشداسی سخ ػاصهاىتَػظ  2006تا  2002اص ػال  هؼتوشتا واسؿٌاػی  LADM اػتاًذاسد عشاحی

ISO) اػهتاًذاسدّای تهیي الوللهی    آى تَػهظ ػهاصهاى   عشاحهی ٍ گؼهتشؽ   اداههِ سًٍهذ  ػهپغ  
اتتهذا  ؿهذ.   پیگیهشی  (1

 CEN 287ٍ وویتِ فٌهی   ISO211فذساػیَى تیي الوللی ًمـِ تشداساى تِ وویتِ فٌی  تَػظ LADMای اص  اٍلیِ ًوًَِ

اجشا هی ؿذ، اسائِ ؿهذ. پیـهٌْاد پهغ اص سای گیهشی، دس ههاُ ههی        TC211اعالػات جغشافیایی وِ تِ كَست هَاصی تا 

ػاصی پیؾ ًَیغ واس تاػیغ ؿذ. تِ هحض ایهي وهِ   لثَل ؿذ. ػپغ یه گشٍُ واسی اص واسؿٌاػاى تشای آهادُ 2008

 2009ی تَصیهغ ؿهذ. دس اوتثهش    اػضهای وویتهِ فٌه    یيًظهشات ته  اسائِ ًَیغ وویتِ لاتل دػتشع ؿذ، تشای اٍلیي پیؾ

ًْایی گشفتِ ؿذ ٍ هتي ًْایی تشای اسائِ تِ ػٌَاى یه پیؾ ًَیغ اػتاًذاسد تیي الوللهی ٍاگهزاس ؿهذ. اػهتاًذاس      تلوین

  2012ًَیغ تیي الوللی دس اوتثش لثَل ؿذ. اػتاًذاس ًْایی پیؾ 2011گیشی دس طٍئي الوللی پغ اص سایيًَیغ تیپیؾ

 .[4] هٌتـش ؿذ 2012لثَل ٍ اٍلیي ٍیشایؾ اػتاًذاسد دس دػاهثش 

LADM  یا هذل داهٌِ اداسُ صهیي اػتاًذاسدی اػت وِ تَػظISO211 ؿَد دس حال تَػؼِ اػت ٍ ؿاهل ػِ والع هی

ّها اص  هىاًی. ّش یه اص ایي وهالع  هٌذ ب( والع پایِ هذیشیت صهیٌی د( والع ٍاحذّای ػاللِوالع گشٍُ : الف([3]

 ؿَد.ّای آیٌذُ تِ آى اؿاسُ هیؿذُ اػت وِ دس صیشتخؾچٌذیي صیشوالع تـىیل 

 َای عالقٍ مىد )احساب(کالس گريٌ 3-1

  ِ تهِ   LADMًفؼهاى ٍجهَد داسد. والػهی وهِ دس     ػاللوٌهذ ٍ یها ری  ّهای  ای اص گهشٍُ دس استثاط تا اداسُ صههیي، هجوَػه

. 4ٍ اػضهاء  3، ائهتالف 2پشداصد، والع احضاب اػت. والع احضاب اص ػِ صیشوالع تـىیل ؿذُ اػت: حضبّا هی گشٍُ ایي

 ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت. 2ّا دس ؿىل ایي ػِ صیشوالع ٍ استثاعات هاتیي آى
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 [2]َا : کالس احساب ي ارتباطات آن2 شکل

هـهخق  ّایی اص هشدم ٍ یا افشاد حمَلی ّؼتٌذ وِ یهه ًْهاد  لهاًًَی    ، احضاب دس ٍالغ اؿخاف ٍ یا گشٍُ(2)دس ؿىل 

ّای ولیؼاّا ٍ هؼاجذ ٍ یها خهَد دٍلهت    اًذ. یه ؿخق حمَلی هوىي اػت یه ؿشوت، ؿْشداسی، اًجويایجاد وشدُ

تَاًٌهذ  ادی ٍ یا حمهَلی ًیهض ههی   تَاى اص تؼشیف حضب تِ ایي ًتیجِ سػیذ وِ یه فشد ٍ یا یه گشٍُ اص افشاد ػتاؿذ. هی

عهَس،  دٌّذ. ّوهیي یه تؼذاد اص احضاب ّؼتٌذ وِ تاّن تـىیل یه ًْاد هجضا سا هی 1حضب سا تـىیل دٌّذ. ائتالف یه

وٌهذ وهِ دس   ًیض جضٍی اص یه حضب ٍ یا ائتالف اػت. دس ٍالغ والع احضاب ایي ٍالؼیت سا تاصگَ ههی  2حضبیه ػضَ اص 

ّایی وهِ  فشاد دس یىؼشی اص گشٍُدّی افشاد ٍجَد داسد؛ اصهیٌِ اداسُ صهیٌی یه ػلؼلِ هشاتثی اص ًحَُ دخالت ٍ ػاصهاى

ؿَد ٍ ایي احضاب ًیض تٌاتش هٌافغ اوتؼهاتی دس داخهل   گیشًذ وِ حضب ًاهیذُ هیػاللوٌذی هـتشن ٍجَد داسًذ، لشاس هی

 .[3]گیشًذ تا تتَاًٌذ اّذاف خَد سا ػولی ًوایٌذ  ائتالف جای هی

ِ عَس وِ اص ؿىل ًیض پیذا اػت، ساتغِّواى ی دٍ عشفهِ اػهت وهِ دس ًْایهت تهِ      ی تیي والع حضب ٍ اػضا یه ساتغه

هجضا وِ ؿاهل تؼذادی اص احهضاب اػهت، ٍاسد   یه ًْاد وِ ائتالف تِ ػٌَاى ؿَد. دسحالیتـىیل والع احضاب هٌجش هی

 گیشد.ایي ساتغِ ؿذُ ٍ دس هؼیش جشیاى استثاعی تیي حضب ٍ اػضا لشاس هی

3کالس پایٍ مدیریتی 3-2
 

 6ّهایی ٍ هحهذٍدیت  5، هؼهوَلیت  4ػهشی حمهَق  وٌذ وِ دس هَسد ّش ٍاحذ یها لغؼهِ صهیٌهی، یهه    ایي والع تیاى هی 

 هؼشفی ؿذُ اػت. 3ّای آى دس ؿىل صیشوالعّوشاُ داسد. ایي والع تِ ٍجَد

 

 

 

 

 

 

 

 [2]َای آن ي زیرکالس LA-RRR: کالس 3شکل 
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ػثاست اص یه حك سػهوی یها ریشسػهوی تهشای اًجهام یها هٌهغ ؿهخق اص اًجهام وهاسی اػهت.             "لَاًیي"، (3)دس ؿىل 

 ِ تههَاى لههَاًیي سا ّوچٌههیي هههیتهَاى تههِ لههَاًیي هالىیههت، اجهاسُ، داسایههی ٍ هالیههات اؿههاسُ وهشد.    هخههال هههی ػٌههَاى ته

تَاى یه حك سػوی ٍ یا ریشسػوی تشای هٌغ ؿخق سا هی "ّاهحذٍدیت"ریشسػوی ًیض تِ واس تشد. ّوچٌیي  كَستِ ت

جایگهاُ ػهَختگیشی اص جولهِ    هتهشی اص   200اص اًجام واسی ػٌهَاى وهشد. تهِ ػٌهَاى هخهال، اجهاصُ ػهاخت دس فاكهلِ         

ِ  ِ سػهوی ٍ یها ریشسػهوی تهشای اًجهام وها      یهه ٍییفه   "ّها هؼهوَلیت "ّا اػت. هحذٍدیت ػٌهَاى هخهال،    سی اػهت. ته

 ّا اؿاسُ وشد.ی هؼوَلیتّا اص جولِّای خیاتاىّا، پشوشدى گَدالتشف اص ػغد ػٌگ فشؽ ؿْش وشدى پان

1اداسی پایِ ٍاحذ"
اص اسواى ػیؼتن هذیشیت صهیي اػت ٍ یه ًْاد اداسی اػت وِ ؿاهل یه ٍ یا چٌهذ ٍاحهذ هىهاًی     "

ِ  ِ خهَد ههی  ّای هشتَط تّا ٍ هؼوَلیتوِ ّشوذام اص ایي ٍاحذّا داسای لَاًیي، هحذٍدیت اػت ػٌهَاى هخهال    تاؿهذ. ته

 .[3]تَاى تِ یه هله تا دٍ ٍاحذ هىاًی )یه آپاستواى ٍ یه پاسویٌگ( اؿاسُ وشد  هی

 "لهَاًیي "ٍ  "هحهذٍدیت "ًیهض دٍ هثحهج    "هذیشیت سّي"ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت، دس صهیٌِ  (3)ّواًگًَِ وِ دس ؿىل 

تها اػهتفادُ اص   تَاى ی ّشگًَِ هذیشیتی كادق اػت. پغ هیدستاسُ "هؼوَلیت"هغشح ؿذُ اػت. اص عشفی دیگش هثحج 

 ( سا ًتیجِ گشفت. LA_RRRی سّي، هذیشیت پایِ صهیٌی )ایي ػِ هثحج هَسد اػتفادُ دستاسُ

 َای مکاویکالس ياحد -3-3

، 6، لاًَى هىهاى 5، ؿثىِ ٍ استثاط 4، ػغد 3، گشٍُ ٍاحذ هىاًی2ّای ٍاحذ هىاًیوالع ٍاحذّای هىاًی ؿاهل صیشوالع

 ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت. (4)ّای آى دس ؿىل ّوشاُ صیش والعاػت. ایي والع تِ 7لاًَى ٍاحذ ػاختواًی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [2]َای آن  س ياحدَای مکاوی بُمراٌ زیرکالس: کال4شکل 

گهَى وهِ   ػٌَاى یه ًمغِ )ٍ یا اتش ًمغِ(، یه خظ )یا چٌذ خظ( یا یهه پلهی  تَاًذ تِ ٍاحذّای هىاًی هی (4)دس ؿىل

یه ًاحیِ )ٍ یا چٌذ ًاحیِ( اص صهیي )ٍ یا دسیا( یا تهِ عهَس ٍیهظُ، یهه حجهن اص فضها )ٍ یها چٌهذیي حجهن اص فضها( سا           
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اًهذ.  ؿهذُ ی اداسی ػهاختِ  ّها ّها دس ساػهتای حوایهت ٍ پـهتیثاًی ٍاحهذ     دّهذ سا تؼشیهف وهشد. ایهي ٍاحهذ      هی ًوایؾ

ِ         ّای ٍاحذ تَاًٌهذ  ًی ههی ّهای هىها  ػٌهَاى هخهال، ٍاحهذ    هىهاًی هفهاّین لاتهل اًؼغهاف اص ًوهایؾ ٍالؼیهت ّؼهتٌذ. ته

ای اص خغَط ٍ یا دسخت تا آى سٍدخاًِ( ٍ یا تش اػاع یه ًوایؾ ٌّذػی هاًٌذ ًمغِ یا هجوَػِ ایي هتٌی )اص كَست تِ

 تؼذی تاؿٌذ.كَست ػِ گَى یا تِپلی

ِ    یهه گهشٍُ اص ٍاحهذ    "هىهاًی  گشٍُ ٍاحهذ " هىهاًی دس یهه صٍى اداسی    ػٌهَاى هخهال ٍاحهذّای    ّهای هىهاًی اػهت. ته

دٌّهذ.  همغغ، یه تخؾ، یه ؿْش، یه اداسُ، یه اػتاى، ٍ یا یه وـَس( تـهىیل یهه گهشٍُ هىهاًی سا ههی      یه )هخال

ّهای هىهاًی،   . صیهش هجوَػهِ ٍاحهذ   [3]ّای هىاًی تا یه استثاط ٌّذػی ٍ یا سیاضی اػت ای اص ٍاحذهجوَػِ "ػغد"

 (.(5)اػت )ؿىل 4، خغَط هشصی3، هشصتٌذی2، ًماط1هٌاتغ هىاًی ّای تشداسی ٍ ًوایؾ هىاًی تا والعًمـِ

ٍ  "ساتغهِ ضهشٍسی هىهاًی   "اص چٌذ صیشوالع اكلی تـىیل ؿذُ اػت.  "هذیشیت جضئی "یا ّواى "ٍاحذ هىاًی"والع 

س تخهؾ ههذیشیتی لهشاسداد.    تهَاى د ّهای آى سا ههی  گشٍُ آى اص جولِ صیهشوالع ّهای اٍلیهِ ّؼهتٌذ. دیگهش صیهشوالع      

ّهای  اص جولهِ صیهشوالع   "یت ؿهثىِ صیشػهاخت ػوهَهی   ههذیش  "ٍ "هذیشیت ٍاحذ ػاختواى هىاى"، "ػغد هذیشیت"

 دّذ.ّا، والع ٍاحذ هىاًی سا تـىیل هیّا دس وٌاس دیگش صیشوالعهذیشیتی ّؼتٌذ وِ هجوَع آى

 

 

 

 

 

 

 

 

 [2]: کالس ياحد وقشٍ برداری ي ومایش مکاوی بٍ َمراٌ زیر کالس َای آن 5شکل

ّها تها   ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت، ًماط هشتَط تِ لغؼات صهیي ٍ اعالػات ٌّذػی هشتَط تهِ آى ( 5)ّواًگًَِ وِ دس ؿىل 

ای اص ّای هٌاتغ هىاًی، هجوَػِؿًَذ. یىی اص ٍیظگیتشداسی والػیه ٍ یا تا سٍؽ فتَگشاهتشی تْیِ هی اػتفادُ اص ًمـِ

ّا هؼهتلضم ٍجهَد ٍاحهذّایی تهشای ههذیشیت      آىجْت( اص ًماط اػت. وِ ّا تا هـاّذاتی )اص جولِ فاكلِ ٍ  گیشیاًذاصُ

 .[3]تاؿذ ّای اعالػاتی تَكیفی هشتَط تِ هشصّا هیػاختاس هشصی، هذیشیت هٌاتغ دادُ هىاًی ٍ هذیشیت دادُ

ؿَد. ایهي وهالع اص   ی ٍاحذّای هىاًی ًام تشدُ هیتِ ػٌَاى یه والع اص صیشهجوَػِ "ًمـِ تشداسی ٍ ًوایؾ هىاًی"

ع تا ّش دٍ وال "هذیشیت ًماط"چٌذیي صیشوالع هذیشیتی تـىیل ؿذُ وِ ّش یه اص آًْا تا یىذیگش دس استثاط ّؼتٌذ. 
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 "هذیشیت ػاختاس ههشصی "دس استثاط اػت ٍ دس ًْایت تِ  "هذیشیت هٌاتغ هىاًی "ٍ  "ای هشصیهذیشیت ػاختاس سؿتِ "

دس استثهاط اػهت ٍ ّوگهی      "ههذیشیت هٌهاتغ هىهاًی   "تِ عَس هؼتمین تا  "ای هشصیهذیشیت ػاختاس سؿتِ "سػٌذ.  هی

 دٌّذ.تشداسی ٍ ًوایؾ هىاًی سا تـىیل هیوالع ٍاحذ ًمـِ

 وتیجٍ گیری ي پیشىُادات-4

ّای هَجَد دس ّا ٍ استثاعات هشتَط تِ هَلفِداؿت ٍ ػؼی دس تثییي هَلفِ LADMایي همالِ هشٍسی تش سٍی اػتاًذاسد 

اػت ٍ تا فشاّن ًوهَدى   ISO TC211ّای حَصُ هىاًی دس یىی اص اٍلیي اػتاًذاسد ایي اػتاًذاسد وشد. LADMاػتاًذاسد 

ّای هَجَد دس ایي اػتاًذساد تهشای  ػاصد تا اص هَلفِّای حثت ٍ واداػتش سا لادس هیالوللی، ػاصهاىتیي یه صتاى هـتشن

ػاصی ٍ ًگِ داسی ػیؼتن تِ كَست واسآهذ اػتفادُ وٌٌذ. ایي اػتاًذاسد یه چْاسچَب هفْهَهی اًؼغهاف   تَػؼِ، پیادُ

ًی. تاویهذ ایهي همالهِ    هذیشیت پایِ صهیٌهی ٍ ٍاحهذّای هىها   هٌذ، ّای ػاللِوٌذ: گشٍُپزیش تا ػِ والع پایِ تؼشیف هی

تَاًذ تهِ ػٌهَاى ساٌّوهایی تهشای ػهایش      تَد ٍ تحمیك حاضش هی LADMّای هىاًی هشتَط تِ هذل تش سٍی جٌثِ تیـتش

 تشداسی تشای تَػؼِ هذل هزوَس ٍ ّوچٌیي اػتفادُ اص آى تشای هماكذ هختلف تاؿذ. هحممیي حَصُ ػلَم ًمـِ

 مراجع

[1] S. Babalola, A. Abddul Rahmanb, and T. Choon, "A brief review of land administration domain 

model and its temporal dimension," Journal of Advanced Review on Scientific Research, vol. 6, pp. 1-

15, 2015. 

[2] ISO, "ISO 19152:2012. Geographic Information  – Land Administration Domain Model (LADM)," 

International Organization for  Standardization  (ISO), Geneva, Switzerland2012. 

[3] E. Elia, J. Zevenbergen, C. Lemmen, and P. Van Oosterom, "The land administration domain model 

(LADM) as the reference model for the Cyprus land information system (CLIS)," Survey review, vol. 

45, pp. 100-110, 2013. 

[4] P. Van Oosterom and C. Lemmen, "The Land Administration Domain Model (LADM): Motivation, 

standardisation, application and further development," Land Use Policy ,vol. 49, pp. 527-534, 2015. 

[5] M. Kalantari, K. Dinsmore, J. Urban-Karr, and A. Rajabifard, "A roadmap to adopt the Land 

Administration Domain Model in cadastral information systems," Land Use Policy, vol. 49, pp. 552-

564, 2015. 

[6] B.-M. Lee, T.-J. Kim ,B.-Y. Kwak, Y.-h. Lee, and J. Choi, "Improvement of the Korean LADM 

country profile to build a 3D cadastre model," Land Use Policy, vol. 49, pp. 660-667, 2015. 

[7] N. A. Zulkifli, A. A. Rahman, P. Van Oosterom, L. C. Tan, H. Jamil, C. H. Teng, et al., "The 

importance of Malaysian Land Administration Domain Model country profile in land policy," Land 

Use Policy, vol. 49, pp. 649-659, 2015. 

[8] S. Enemark, "Managing rights, restrictions and responsibilities in land," in Proceedings of Gthe SDI-

11 World Conference, 2009. 

 


