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 چکیذٌ :
أطٚظٜ ٔسبِٝ تػبزفبت ضا٘ٙسٌی ثب تٛجٝ ثٝ آٔبض ثبالی ذسبضات جب٘ی ٚ ٔبِی ٘بضی اظ آٖ اظ إٞیت ثٝ سعایی ثطذٛضزاض است. تحّیُ ٘مبط 

ت ٔی ثبضس. تحمیمبت ظیبزی زض ٞبی پیطٟٙبز ضسٜ ثطای وبٞص تػبزفبت ضا٘ٙسٌی ٚ ثطضسی ػُّ تػبزفب حبزحٝ ذیع اظ جّٕٝ ضٚش

ثطای تؼییٗ ایٗ ٘مبط استفبزٜ ضسٜ ٚ تحّیُ  ˛زازٜ ٞبی اذص ضسٜ تٛسظ پّیس˛ٌطفتٝ وٝ اظ زازٜ ٞبی ضسٕی تػبزفبت ضاستب غٛضت ایٗ

ٞبی الظْ ضٚی آٖ ا٘جبْ ٌطفتٝ است. زازٜ ٞبی ضسٕی زاضای وٕجٛز ٞب ٚ ٔطىالت ٔرتّفی ٞستٙس ٚ زض ثطذی اظ تػبزفبت ٌعاضضبت 

سجی ثطای ضاٜ حُ ٔٙبتٛا٘س  ٞب ٔی تػبزفبت ضا٘ٙسٌی ٚ ٔىبٖ آٖضسٕی حجت ٕ٘ی ضٛ٘س.استفبزٜ اظ اعالػبت ٔىب٘ی ٔطزْ ٌستط ثطای تحّیُ 

ز ثحج ثٛزٜ ٚ أطی ضطٚضی اظ سٛی زیٍطویفیت اعالػبت ٔىب٘ی ٔطزْ ٌستط ٔٛضٛػی ٔٛض ٞبی ضسٕی ثبضس. ٔطىالت استفبزٜ اظ زازٜ

٘تیجٝ ٞسف زض ایٗ تحمیك اضائٝ ٔسِی ثطای اػتجبض زٞی ثٝ افطاز ثطای وٙتطَ ویفیت اعالػبت ثٝ اضتطان ٌصاضتٝ ضسٜ تٛسظ  است. زض

پس اػتجبض افطاز ٔطبضوت وٙٙسٜ ثطای تحمك ایٗ أط زض اثتسا ثبیس اعالػبت ٔطزْ ٌستط ٔطثٛط ثٝ تػبزفبت جٕغ آٚضی ضٛز.س ثبضس. یٞب ٔ آٖ

ض چٟبضچٛة یه زضٌبٜ اعالػبتی اسبس آٖ اػتجبض اعالػبت تؼییٗ ٌطزز. زض ٟ٘بیت اعالػبت تػبزفبت ثطای تحّیُ ٞبی ٔٛضز ٘یبظ ز ثط

ی ٌیطز. اضائٝ ٔسِی جٟت وٙتطَ ویفیت اعالػبت ٔطثٛط ثٝ تػبزفبت اظ ٘ٛ آٚضی ٞبی ایٗ تحمیك است. ٚة زض زستطس لطاض ٔ تحت

 ضٚیىطز پیطٟٙبزی تحمیك زض ٔٙغمٝ یه ضٟط تٟطاٖ ثطای ٔست یه ٔبٜ پیبزٜ سبظی ٚ ٔسَ اضائٝ ضسٜ اضظیبثی ضس.
 

  ط حبزحٝ ذیع٘مب، اػتجبض ،ویفیت، تػبزفبت ،اعالػبت ٔىب٘ی ٔطزْ ٌستط َای کلیذی : ياشٌ

کانی  دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطالعات م
The 2nd National Conference on 

Geospatial Information Technology (NCGIT) 

 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه

 برداری دانشکده مهندسی نقشه
K.N.Toosi University of Technology  

Faculty of Geomatics Engineering 

 January 2017 18 5921دی ماه  92

 



 

1 

 مهندسی فناوری اطالعات مکانی دومین  کنفرانس ملی

 5921دی ماه  92

 

 مقذمٍ -۱

 سعایی ثٝ إٞیت ٘مُ ٚ حُٕ ایٕٙی ذػٛظ ثٝ ٚ ٘مُ ٚ حُٕ ثٝ ٔطثٛط ٔسبئُ، ٘مّیٝ ٚسبئظ افعٖٚ ضٚظ افعایص ثٝ تٛجٝ ثب

ٝ  حبَ زض ٞبی وطٛض زض ذػٛظ ثٝ ٚ جٟبٖ سغح زض اجتٕبػی ٔؼضالت اظ یىی.است یبفتٝ ٝ  تٛسعؼ ٝ  ٞعط  وع  تّفعبت  سعبِ

ٝ   ضا٘ٙعسٌی  تػبزفبت ،وٙس  ٔی تحٕیُ جبٔؼٝ ثٝ ضا ظیبزی فطٍٞٙی ٚ اجتٕبػی ،ٞبی التػبزی  ٚ ٞعیٙٝ ا٘سب٘ی  اسعت وع

ٜ  اغّت ضا٘ٙسٌی تػبزفبت .ضٛز ٔی جبٔؼٝ ا٘سب٘ی ٘یطٚی ضفتٗ ثیٗ اظ ٚ ثٛزجٝ ظٔبٖ ٚ اتالف ثبػج ٝ  ثعب  ٕٞعطا  ٞعبی  ٞعیٙع

ٝ  سبیط ٚ زضٔب٘ی ٞبی ٞعیٙٝ ، ضفتٝ ثیٗ اظ اثعاض ٚ تجٟیعات ضبُٔ ٔستمیٓ ٞبی ٞعیٙٝ .است ٔستمیٓ غیط ٚ ٔستمیٓ  ٞعیٙع

ٔؼِّٛیت ٞعبی   ،افطاز ضفتٗ ثیٗ اظ ضبُٔ ٔستمیٓ غیط ٞبی ٞعیٙٝ تػبزفبت ٔی ثبضس ٚ  ثٝ ضسیسٌی ثٝ ٔطثٛط ازاضی ٞبی

ٗ  ضٚ ایٗ اظ .است اذتالالت ضٚا٘ی ٚ غػٝ ٚ غٓ احسبس ،ٔٛلت یب زائٓ ٝ  ایع ُ  اظ یىعی  ٔسعبِ ٓ  ٔسعبئ  أعطٚظی  جٛأعغ  ٟٔع

ُ  ٚ حُٕ ٞبی سبذت ظیط زض ٘مع ٚجٛز زِیُ ثٝ تٛسؼٝ حبَ زض ٞبی وطٛض زض ٔسبِٝ تػبزفبت ضٛز. ٔی ٔحسٛة  ثعب  ٘مع

ُ  وّی غٛضت ثٝ تػبزفبت زض ٔٛحط است. ػٛأُ إٞیت حبئع حٛازث ثیطتط تؼساز ثٝ تٛجٝ  ٚ ٔحیغعی  ،ا٘سعب٘ی   ثٝ ػٛأع

ٞسعتٙس   زض  اضتجعبط  تػبزفبت ٔىبٖ ثب ا٘سب٘ی ٚ ٔحیغی ػٛأُ ،ػبُٔ  سٝ ایٗ ٔیبٖ اظ .ٔی ضٛز ثٙسی زستٝ ٘مّیٝ ٚسیّٝ

 زاضز. سعایی ثٝ ٘مص تػبزفبت وبٞص زض تػبزف ٔستؼس ٔىبٖ ٞبی ضٙبذت ضٚ اظ ایٗ >.1=

ضا٘ٙعسٌی   تػعبزفبت  اظ ٘بضعی  جعب٘ی  غسٔبت ٚ ٔیط ٚ ٔطي التػبزی ٞعیٙٝ ٞبی ،ایطاٖ زض ضسٜ آٔبضٞبی ثطآٚضز اسبس ثط 

وعٝ تػعبزفبت    اسعت  آٖ اظ حعبوی  ٘یعع  وطعٛض  لعب٘ٛ٘ی  پعضعىی  ٌعاضضٟبی .ٔی ٌیطز زض ثط ضا زاذّی ٘بذبِع تِٛیس 4/8٪

 >.1=ضٛز ٔی ٔحسٛة ایطاٖ زض ٔیط ٚ ٔطي ػبُٔ تطیٗ اظ وُ ٔتٛفیبٖ وطٛض ٟٔٓ ٪32ضا٘ٙسٌی ثب 

ٖ  تػبزفبت ذیع حبزحٝ ٘مبط تحّیُ ،فٛق زالیُ ٌطفتٗ ط٘ظ زض ثب  ثعطای  .اسعت  ضعطٚضی  تػعبزفبت  ٔسعتؼس  ٞعبی  یب ٔىعب

تػبزفبت ثٝ ٚلٛع پیٛستٝ ٔٛضز ٘یبظ است. ثب جٕغ آٚضی ایٗ اعالػعبت ٚ تحّیعُ    اعالػبت ،تػبزفبت ٔستؼس ٘مبط تؼییٗ

 ضست ٚ تؼساز وبٞص ٘یبظ ثطای ٔٛضز وبضٞبی ضاٜ ،ٔٙبعك ایٗ ضسٖ ٔطرع ثب ٚ آٖ ٞب ٔٙبعك حبزحٝ ذیع ضٙبسبیی ضسٜ 

ٔغبِؼعبت  ٔعی ضعٛز.    ضا٘ٙعسٌی  تػبزفبت اظ ٘بضی ذسبضات ٚ تّفبت وبٞص ثٝ ٔٙجط ٟ٘بیت زض وٝ ضٛز ٔی اػٕبَ تػبزفبت

  ٝ ػٙعٛاٖ   ظیبزی زض ٔٛضز تؼییٗ ٘مبط ٔستؼس تػبزفبت ضا٘ٙسٌی ا٘جبْ ضسٜ است ٚ زض ایٗ ٔغبِؼبت اظ زازٜ ٞبی ضسعٕی ثع

 حجت بتٚ اعالػ تطافیىی ٞبی زٚضثیٗ ثٝ ٔطثٛط ی ٞب زازٜٔٙجغ اعالػبت تػبزفبت استفبزٜ ضسٜ است. زازٜ ٞبی ضسٕی 

ثعط   ٞعیٙٝ ٞب آٖ اظ حبغُ اعالػبت تحّیُ ٚ آٚضی ٚجٕغ ٞب زٚضثیٗ ثب تٛجٝ ثٝ ایٗ وٝ ٘ػت .پّیس ٔی ثبضس تٛسظ ضسٜ

ثبضعٙس ٚ   ٕ٘عی  ضٟط وُ وبّٔی اظ پٛضص زاضای ٘تیجٝ زض ، ثبضٙس ٕ٘ی ٔٛجٛز ضٟطی ٘مبط تٕبْ زض ٞب زٚضثیٗ ایٗ ٚ است

 زالیُ ثٝ تػبزفبت اظ ظیبزی تؼساز زض ایٗ ثط ػالٜٚ.است جعئیبت فبلس ٔٛاضز تط ثیص زض پّیس تٛسظ ضسٜ ٞبی حجت ٌعاضش

پّعیس   حضعٛض  ظٔبٖ عٛال٘ی ا٘تظبض ثطای ،ٌٛاٞیٙبٔٝ  ٘ساضتٗ ،تػبزف عطفیٗ تٛافك ،تػبزف  جعئی ثٛزٖ اظ اػٓ ٔرتّف

 زض تػبزف ضسٕی ٌعاضش ٘تیجٝ زض ٚ ٘ساضتٝ حضٛض تػبزف غحٙٝ زض غیطٜ پّیس ٚ تػبزف ٔمػط فطاض ،زض غحٙٝ تػبزف

آٚضی اعالػعبت تػعبزفبت    استفبزٜ اظ اعالػبت ٔىب٘ی ٔطزْ ٌستط ثطای جٕغاظ ایٗ ضٚ زض ایٗ تحمیك  .ثبضس ٕ٘ی زستطس

 پیطٟٙبز ضسٜ است.

ٝ       ٌیاعالػبتی ٔىب٘ی ثٝ ٕٞطاٜ ٚیژ ،اعالػبت ٔىب٘ی ٔطزْ ٌستط غعٛضت زاٚعّجب٘عٝ    ٞعبی تٛغعیفی ٞسعتٙس وعٝ ٔعطزْ ثع

سطػت ثعبالی تٟیعٝ ٚ ثعٝ ضٚظ     ،ایٗ اعالػبت زاضای ٔعایبیی اظ لجیُ وٓ ٞعیٙٝ ثٛزٖ اضتطان ٔی ٌصاض٘س.وطزٜ ٚ ثٝ  تِٛیس

یٗ ٘ٛع اعالػبت ضا ثطای زاضعتٗ  وٝ ایٗ ٔعایب استفبزٜ اظ ا>، 4ٕٞچٙیٗ حجٓ ظیبز اعالػبت ٔی ثبضٙس =ضسب٘ی اعالػبت ٚ

ویفیعت ایعٗ    ،یبی فطاٚاٖ اعالػبت ٔىب٘ی ٔطزْ ٌسعتط ٔٙجغ اعالػبتی زض ٔٛضز تػبزفبت تٛجیٝ ٔی وٙس.ثب ٚجٛز ٔعا یه

ٞسف اظ ایٗ تحمیك اضائٝ ٔسِی ثطای وٙتطَ ویفیت اعالػعبت ٔىعب٘ی ٔعطزْ ٌسعتط      اعالػبت ٔٛضٛػی ٔٛضز ثحج است.

ثطای تحّیُ ٔىبٖ ٞبی تػبزفبت ضا٘ٙسٌی ٔی ثبضس. ایٗ تحمیك ثٝ ایٗ سٛاَ وعٝ چٍٛ٘عٝ ٔعی تعٛاٖ ویفیعت اعالػعبت       

ط ٔطثٛط ثٝ تػبزفبت ضا٘ٙسٌی ضا اضظیبثی وطز تب ثتٛاٖ ثٝ ٔٙجغ ٟٕٔی اظ اعالػبت زض ایعٗ ظٔیٙعٝ زسعت    ٔىب٘ی ٔطزْ ٌست
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وعٝ ٔعطزْ    پبسد زازٜ است. أىبٖ جٕغ آٚضی اعالػبت ٔىب٘ی ٔطزْ ٌستط اظ عطیعك زضٌعبٜ اعالػعبتی تحعت ٚة     ،یبفت

 تٛا٘ٙس ٌعاضش تػبزفبت ضا زض آٖ حجت وٙٙس فطضیٝ ایٗ تحمیك است. ٔی

سبذتبض ازأٝ ٔمبِٝ ثٝ ضطح ظیط است : زض ثرص زْٚ ثٝ تططیح ٘معبط ٔسعتؼس تػعبزفبت ضا٘ٙعسٌی ٚ ٘معبط حبزحعٝ ذیعع        

پطزاذتٝ ضسٜ ٚ ثٝ چٙس ٕ٘ٛ٘ٝ اظ تحمیمبت ا٘جبْ ضسٜ زض ایٗ ضاستب اضبضٜ ضسٜ است. زض ثرص سْٛ اعالػبت ٔىب٘ی ٔطزْ 

طضسی ضسٜ ا٘س. زض ثرعص چٟعبضْ ضٚیىعطز پیطعٟٙبزی تحمیعك      ویفیت آٖ ٞب ٚ ٔغبِؼبت ا٘جبْ ضسٜ زضایٗ ٔٛضز ث، ٌستط

ثیبٖ ضسٜ است. زض ثرص پٙجٓ پیبزٜ سبظی زض ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِؼٝ غٛضت ٌطفتعٝ اسعت ٚ زض ٟ٘بیعت زض ثرعص ضطعٓ      

  ٘تبیج ٚ پیطٟٙبزات ثیبٖ ضسٜ است.

 وقاط حادثٍ خیس -۲

یّٝ ٘مّیٝ زستٝ ثٙسی ٔی ضٛز.اظ ٔیبٖ ایعٗ سعٝ   ٔحیغی ٚ ٚس ،ػٛأُ ٔٛحط زض تػبزفبت ثٝ غٛضت وّی ثٝ ػٛأُ ا٘سب٘ی

ػٛأُ ٔحیغی ٚ ا٘سب٘ی ثب ٔىبٖ تػبزفبت زض اضتجبط ٞستٙس.ػبُٔ ٔحیغی ضعبُٔ ػعطؼ ٚ ٔطرػعبت ٞٙسسعی      ،ػبُٔ

 ثبضعس.  فمساٖ حفبػ ٚ غیطٜ ٔی ،ٔٛا٘غ زیس ضا٘ٙسٜ ،ٚضؼیت ضٚضٙبیی ٔسیط ،تبثّٛ ٞب ٚ زیٍط اثعاض ٞبی وٙتطَ ٔسیط ،ٔسیط

 ثبضعس.  سْ ضػبیعت فبغعّٝ ی ععِٛی ٚ ػطضعی ٔعی     ٚ ػع  سجمت ٞعبی غیعط ٔجعبظ    ،ٔب٘ٙس ػسْ تٛجٝ ثٝ جّٛ ػٛأُ ا٘سب٘ی

٘جٛزٖ ٚسبئُ ٘مّیٝ ػٕٛٔی ٘یع زض تؼساز تػبزفبت تبحیطٌصاض است. ػٛأُ ٔحیغی ٔستمیٕب ثعب ٔىعبٖ تػعبزفبت زض     وبفی

ا وعٝ ثبػعج تػعبزفبت ٔعی ضعٛ٘س      ٞبی حبزحٝ ذیع ٔی تٛاٖ ٔطعىالت ٚػٛأعُ ٔحیغعی ض    ثب تؼییٗ ٔىبٖاضتجبط است ٚ 

وبٞص زاز. ػٛأُ ا٘سب٘ی ضا ٘یع ٔی تٛاٖ ثب ٘ػت ػالئٓ ٞطساض ذغط تب حس لبثُ لجِٛی وٙتطَ وطز. اظ ایعٗ ضٚ ضعٙبذت   ،

٘مبط ٔستؼس تػبزفبت زض وبٞص حٛازث ٘مص ثٝ سعایی زاضز ٚ ثب ٔطرع ضسٖ ایٗ ٔٙبعك ضاٜ وبضٞبی ٔٛضز ٘یبظ ثعطای  

ت اػٕبَ ٔی ضٛز وٝ زض ٟ٘بیعت ٔٙجعط ثعٝ وعبٞص تّفعبت ٚ ذسعبضات ٘بضعی اظ تػعبزفبت         وبٞص تؼساز ٚ ضست تػبزفب

 سعغح  ٚ زاض٘عس  ضا٘ٙعسٜ  غعحیح  ػّٕىطز ثٝ ثیطتطی ٘یبظ وٝ ٞستٙس ٘مبعی ضاٜ سغح زض ٔؼَٕٛ عٛض ضا٘ٙسٌی ٔی ضٛز. ثٝ

 ذٛاٞٙعس  ثیطعتطی  تجٕعغ  ذغعط  پط ٘مبط ایٗ زض تػبزفبت زِیُ ٕٞیٗ ثٝ .است ٔؼَٕٛ سغح اظ ثیطتط ٘مبط ایٗ زض ذغط

ٖ  ػٙعبٚیٙی  ٔی افتس،تحت اتفبق آٟ٘ب زض تػبزفبت اظ ظیبزی ٚ ٔؼَٕٛ غیط تؼساز وٝ ٔحّٟبیی زاضت.  تٕطوعع  ٘معبط  ٕٞچعٛ

 ذیعع  حبزحٝ ٘مبط تطریع ثٝ >2=زض ایٗ ضاستب  .ٔیطٛ٘س تٛغیف ذیع حبزحٝ یب ٚ ذیع سب٘حٝ ذغط٘بن، ذغط، پط تػبزف،

ٝ  زضٖٚ ٞبی تمبعغ ثطای فمظ ٞب ٚ ثب زازٜ ٞبی ضسٕی زازٜ پٛضطی تحّیُ ضٚش اظ استفبزٜ ثب  >3= .اسعت  ضٟطی پطزاذتع

وبٔعُ تعطی اظ تػعبزفبت ذسعبضتی     آٔعبض   ،استفبزٜ اظ ٔطبضوت ٔطزْ ٚ ٘یعع عطاحعی اٍِعٛضیتٓ وبضضٙبسعی تػعبزفبت      بث

تػعبزف ٚ   وطزٜ است ٚ ٕٞیٗ عٛض ضٚضی ثطای ضٙبسبیی ٘مبط حبزحٝ ذیع ثطٖٚ ضٟطی ثب استفبزٜ اظ ضاثغعٝ ضعست   تٟیٝ

 لبِت یه ٚة سطٚیس ٔىب٘ی اضائٝ زازٜ است. زض

 اطالػات مکاوی مردم گستر ي کیفیت آن َا-۳

ٝ      ایٙتط٘ت ثبػج تٛسؼٝ جٛأغ ٚ ضجىٝ زازٜ ٞعب ٚ اعالػعبت ضا ثعٝ     ،ٞعب ٞبی اجتٕبػی ٔجبظی ضعسٜ اسعت وعٝ ایعٗ ضعجى

الػعبت ٚ ذعسٔبت فمعظ اظ عطیعك     زض آٖ اعضعٛز وعٝ    ضٙبذتٝ ٔی 1ٌصاض٘س. فبظ اَٚ تىبُٔ ٚة ثب ػٙٛاٖ ٚة  ٔی اضتطان

 ،ضعٛز  ضعٙبذتٝ ٔعی   2ا٘تمبَ ثٝ ٔطحّعٝ ی ثؼعس وعٝ ثعب ػٙعٛاٖ ٚة       >5= ضٛز ٔترػع ٚ ٔسیطاٖ سبیت ٞب اضائٝ ٔی افطاز

ی  تٛا٘س زض ایٗ سیستٓ تِٛیعس وٙٙعسٜ   ٔىب٘یعْ ا٘تطبض ٔفبٞیٓ زض ایٙتط٘ت ثسٖٚ زاضتٗ زا٘ص ذبظ است ٚ ٞط فطزی ٔی

٘ٛضتٙی ثعٛز. زض ایعٗ حبِعت    -زض ٚالغ ا٘تمبَ اظ ٚة غطفب ذٛا٘س٘ی ثٝ ٚة ذٛا٘س٘ی 2. ٚة  >5=ثبضساعالػبت زض ایٙتط٘ت 

ت ٚ تغییعط زض آٖ ثعطای آٖ ٞعب    ٌعصاضی اعالػعب   بٖ ثعٝ اضعتطان  ی ٔٙفؼعُ ٘یسعتٙس ٚ أىع    وبضثطاٖ تٟٙعب ٔػعطف وٙٙعسٜ   

ٞعبی   ٞبی ٔىب٘ی ٚ ایٗ وٝ افطاز ثٝ زازٜ.ثب ٌستطش ایٗ فٙبٚضی ٚ ٕٞچٙیٗ ثب تٛجٝ ثٝ ٘یبظ جٛأغ ثٝ زازٜ  >5=زاضز ٚجٛز

VGI)اعالػبت ٔىب٘ی ٔطزْ ٌستط ،لبثُ اعٕیٙبٖ ٚ ثٍٟٙبْ ٘یبظ زاض٘س ،زض زستطس 
اعالػعبت   . Goodchild( تؼطیف ضعس 1
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زض  >6ٚ  5=ٔؼطفععی وععطزٜ اسععت  2ٞععٛش ٔطععبضوتی ٚ ٚة  ،ٔىععب٘ی ٔععطزْ ٌسععتط ضا تطویجععی اظ جغطافیععبی ٘ععٛیٗ    

ٞبی زازٜ ٞب ػٕٛٔعب تٛسعظ ضعٟطٚ٘ساٖ ػعبزی ٚ آٔعٛظش ٘سیعسٜ        ٚیژٌیٔٛلؼیت ٔىب٘ی ٚ تٛغیفبت ٚ  ،اعالػبت ٘ٛع ایٗ

تِٛیس ٚ تٛظیغ ٔی ضٛ٘س وٝ فؼبِیت آٖ ٞب زاٚعّجب٘ٝ است ٚ ٘ظبضتی ضٚی آٖ غٛضت ٕ٘ی ٌیطز ٚ ٞیچ اٍ٘یععٜ ی ٔعبزی ٚ   

ٖ جٕغ آٚضی اعالػبت ثب جعئیبت ثیص تط ٚ ثب ایٗ ضٚش أىب>. 7=ٞب ٚجٛز ٘ساضز آٚضی ایٗ زازٜ سبذتبض حمٛلی ثطای جٕغ

، ثب جٕغ آٚضی اعالػبت تٛسظ ٔعطزْ حبضعط زض غعحٙٝ تػعبزف     ،وبُٔ تط ثٝ ٚجٛز ٔی آیس.زض ضاثغٝ ثب ٔسئّٝ تػبزفبت

ٓ ٚ ظٔعبٖ ا٘عسن ثعطای جٕعغ آٚضی     تٛاٖ اعالػبت وبٔعُ ٚ جعبٔؼی اظ جعئیعبت حبزحعٝ ضا اذعص ٕ٘عٛز. ٞعیٙعٝ ی وع         ٔی

جعئیبت ٚ تٛغیفبت ثیطعتط تػعبزفبت ٚ ػّعُ ٚلعٛع آٖ ٞعب ٚ زستطسعی       ،أىبٖ ثٝ ضٚظ ضسب٘ی سطیغ آٖ ٞب ،اعالػبت ایٗ

ثبضٙس. ثطای استفبزٜ اظ ایٗ ٘ٛع اعالػبت ویفیعت   ٔىب٘ی ٔطزْ ٌستط ٔیاعالػبت ضاحت تط ثٝ ایٗ اعالػبت اظ ٔعیت ٞبی 

ٞب ٚجعٛز ٘عساضز.    ی ضٛز ٚ تضٕیٙی ثطای ویفیت آٖالػبت تٛسظ افطاز ٔرتّف تٟیٝ ٔآٖ ٞب ثبیس ثطضسی ضٛز ظیطا ایٗ اع

ٖ       ضٛ٘س ٚ ثٝ  ایٗ ٘ٛع اعالػبت تٛسظ ٔطزْ ػبزی تِٛیس ٔی  زِیُ زیس ٔجٟٓ ٔطزْ ػبزی ٘سعجت ثعٝ ٔىعبٖ وعٝ ٔعجٟٓ ثعٛز

زض وٙتطَ ویفیت ایٗ ٘ٛع اعالػبت ثیص تط اظ ثحج ازضان استفبزٜ ٔی ضعٛز ٚ   ،زٞس اعالػبت ٔىب٘ی حبغُ ضا ٘تیجٝ ٔی

ثٝ جبی استفبزٜ اظ غعفط ٚ   ،ٌیطی وبضثطز وٕتطی زاضز. زض ثطضسی وٙتطَ ویفیت اعالػبت ٔجٟٓ ٚ ثٝ ضٚش ازضاوی ا٘ساظٜ

ثٝ ثحج زض . >9ٚ  8=ٔی ضٛزاظ زضجٝ ی زضستی ثطای آٖ استفبزٜ  ،یه ثطای ثیبٖ ا٘ساظٜ ٚ زضجٝ ی ذػٛغیبت اعالػبت

ٝ    ،زْ ٌسعتط ٔٛضز وٙتطَ ویفیت اعالػبت ٔىب٘ی ٔطزْ ٌستط ثب سٝ ضٚش ٔعط  ثعٝ   >10=ا٘عس.   اجتٕعبػی ٚ ٔىعب٘ی پطزاذتع

ای اظ ضٕٞٙٛزٞبی ػّٕی ثطای وٙتطَ ویفیت اعالػبت ٔىب٘ی ٔطزْ ٌستط ثعط اسعبس پعبضأتط ٞعبی زلعت       ٔجٕٛػٝ اضائٝ

ضاٜ وعبض ٞعبیی اظ لجیعُ شذیعطٜ ی تبضیرچعٝ ی       ،ٔىب٘ی ٚ تٛغعیفی پطزاذتعٝ ا٘عس.زض ایعٗ تحمیعك ثعطای ثحعج ٔىعب٘ی        

اعالػعبت زضثعبضٜ ی ضٚش تٟیعٝ ی اعالػعبت      اعالػبت اظ ٔطبضوت وٙٙسٜ ٞبی ٔرتّف ٚ شذیطٜ ی جٕغ آٚضی،اعالػبت

 ،تٛغیٝ ضسٜ است ٚ ثطای زلت تٛغیفی ٞٓ ضاٜ ٞعبی ٔرتّفعی اظ لجیعُ وٙتعطَ سعبظٌبضی اعالػعبت اظ ٔٙعبثغ ٔرتّعف        

بضزٞی ثٝ ٔطعبضوت وٙٙعسٌبٖ   پیطٟٙبز ضسٜ است. اػتج ،أتیبظزٞی وبضثطاٖ ثٝ اعالػبت ٚ شذیطٜ ی تبضیرچٝ ی اعالػبت

ا٘س وٝ زض ایٗ  ضٚضی ضا ثطای وٙتطَ ویفیت اعالػبت ٔطزْ ٌستط اضائٝ زازٜ >11=ٞٓ اظ زیٍط ٔٛضٛػبت تحمیك ٔی ثبضس. 

 ٌعطزز.  ٞعبی ٔعٙظٓ افعطاز ثعطای ایعٗ وعبض اسعتفبزٜ ٔعی         ضٛز ٚ زض ٚالغ اظ ػبزت اٍِٛی حطوتی وبضثط استرطاج ٔی ،ضٚش

ت ٚظٖ اػتجعبض ثعطای ٞعط وعبضثط     زٚ تعبثغ اػتجعبض ٚ اػتٕعبز پعصیطی تؼطیعف ضعس ٚ زض ٟ٘بیع       ،اسبس ایٗ اٍِٛی حطوتی  ثط

 >12=ٌطزیس وٝ ثعطای وٙتعطَ ویفیعت اعالػعبت ثعٝ اضعتطان ٌصاضعتٝ ضعسٜ تٛسعظ آٖ وعبضثط اسعتفبزٜ ضعس.             ٔطرع

ٝ   ی ٔطزْ ٌستط ضا ثٝ زٚ زستٝ تمسیٓٞبی اػتجبضسٙجی اعالػبت ٔىب٘ سیستٓ ٞعب   ذعٛز زازٜ  وطزٜ ا٘س.زض زسعتٝ ی اَٚ ثع

زٞٙس ٚ اػتجبض اعالػبت ثعط   زْٚ ثٝ فطزی وٝ اعالػبت ضا ثٝ اضتطان ٔی ٌصاضز اػتجبضٔی ی ضٛز ٚ زض زستٝ اػتجبض زازٜ ٔی

اسبس اػتجبض فطز تؼییٗ ٔی ٌطزز. زض تحمیك فٛق ٔسِی ثطای تؼییٗ اػتجبض افطاز ثط اسبس اعالػبت ضرػی ٚ ضتجٝ فعطز  

 ٔطبضوت وٙٙسٜ اضائٝ ضسٜ است.

 ريش پیشىُادی -۴

ویفیت زازٜ ٞبی ضسٕی ثب تٛجٝ ثٝ اػتجبض سبظٔبٖ یب فطز تٟیٝ وٙٙسٜ ی آٖ ٞب لبثُ اضظیبثی ٔی ثبضس. زض ٔٛضز اعالػعبت  

ٔىب٘ی ٔطزْ ٌستط ٘یع ٔی تٛاٖ ثٝ غٛضت ٔطبثٝ ػُٕ وطز.اظ ایٗ ضٚ زض ایٗ ٔمبِٝ ٔسِی ثطای وٙتطَ ویفیت اعالػعبت اظ  

اػتجعبض اعالػعبت    ،ضوت وٙٙسٜ اضائٝ ضسٜ است ٚ ثب تٛجٝ ثٝ اػتجبض ٔحبسجٝ ضسٜ ثطای افعطاز عطیك اػتجبضسٙجی افطاز ٔطب

ٔطرع ٌطزیسٜ است. ثب تٛجٝ ثٝ ٔبٞیت اعالػبت ٔىب٘ی ٔطزْ ٌستط ٚ ایٗ وٝ ایٗ اعالػبت تٛسعظ افعطاز ٔرتّعف ٚ ثعب     

زازٖ اػتجعبض   ،زا٘ص ٔحّی ٔتفبٚت جٕغ آٚضی ٔی ضٛز ٚ ثب تٛجٝ ثٝ ٔیعاٖ آضٙبیی ٔتفبٚت افطاز ثٝ ٔىبٖ ٞبی ٔرتّعف 

بسجی ٕ٘ی ثبضس. زض ٘تیجٝ ثطای وٙتطَ ویفیت زلیك تط اعالػعبت ثعٝ اضعتطان    ضٚش ٔٙ،حبثت ثٝ افطاز ثطای تٕبْ ٔٙبعك

اػتجعبض ٔتفعبٚتی زازٜ ضعسٜ     ،ثٝ افطاز ثٝ غٛضت ٔٙغمٝ ای ٚ ثط اسبس آضٙبیی آٖ ٞب ثب ٔىبٖ ٞبی ٔرتّف،ٌصاضتٝ ضسٜ 

ذٛضزاض است.زض ایعٗ ضاثغعٝ    است. ثٝ ایٗ غٛضت زض ثؼضی ٔٙبعك اػتجبض فطز ثبال ٚ زض سبیط ٔٙبعك فطز اظ اػتجبض پبییٗ ثط

یه ِیست اظ پبضأتط ٞبی ٔٛضز ٘ظط ثطای اعالػبت تػبزفبت ثط اسبس وبضثطز ٔٛضز ٘ظط تٟیٝ ضسٜ ٚ پبضأتط ٞب ثب تٛجٝ ثٝ 
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ضٚش تؼییٗ ٘مبط حبزحٝ ذیع ٚ اعالػبت ٔعٛضز ٘یعبظ آٖ ضٚش ثعٝ زٚ زسعتٝ ی اعالػعبت ضعطٚضی ٚ اعالػعبت تىٕیّعی         

ضعٛز وعٝ زض ازأعٝ     جعبْ ٔعی  ا٘، (1اػتجبض افطاز ٔطبضوت وٙٙعسٜ ثعط اسعبس فّٛچعبضت ضعىُ)      . تؼییٗا٘س ثٙسی ضسٜ زستٝ

 آٖ پطزاذتٝ ضسٜ است. تفسیط ثٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 ريش تحقیق :۱ شکل

ثععٝ وععٝ فععطز  ٞععبی تىٕیّععی ٚیژٌععی تؼععسازضععطٚضی ٚ  ٞععبی ٌععیژٚی تؼععسازثععط اسععبس  ،ٞععط فععطزاػتجععبض اِٚیععٝ . 1

ٌعطزز.   تؼیعیٗ ٔعی   ،ِیست اعالػعبت ٔعٛضز ٘یعبظ پعیص ثیٙعی ضعسٜ      ٞبی  ٚیژٌیتؼساز ٘سجت ثٝ  ،است ٌصاضتٝ اضتطان

وعُ  ٘سجت ثٝ تؼعساز   ،(CN)ٞبی تٛغیفی ضطٚضی ثیبٖ ضسٜ ثطای تػبزفبت ٚیژٌیزیٍط ٔجٕٛع ٚظٖ زاض تؼساز  ثیبٖ ثٝ

ٞععبی تٛغععیفی تىٕیّععی ثیععبٖ ضععسٜ ثععطای  ٚیژٌععیٚ تؼععساز  (TN)ٞععبی تٛغععیفی ضععطٚضی پععیص ثیٙععی ضععسٜ ٚیژٌععی

اػتجبض اِٚیٝ ٞعط   ،(TC)ٞبی تٛغیفی تىٕیّی پیص ثیٙی ضسٜ زض ِیست اِٚیٝ ٚیژٌیوُ ٘سجت ثٝ تؼساز  ،(CC)بزفبتتػ

 وٙس. ٔی فطز ضا تؼییٗ

CC/TC  ×α  +CN/TN ٝاػتجبض اِٚی ; 

 ثبضس. بت تىٕیّی زض ضٚش ٔٙترت ٔتغیط ٔیاست ٚ ثط اسبس إٞیت اعالػ  α< 0 > 1زض فطَٔٛ فٛق 

 غٛضت ظیط تغییط ٔی وٙس. ٚیطایص اعالػبت اػتجبض افطاز ثٝ زْٚ ثط اسبس. زض ٔطحّٝ ی 2

 زٞس. حصف وّی اعالػبت تػبزف اػتجبض فطزی وٝ آٖ اعالػبت ضا ثٝ اضتطان ٌصاضتٝ است وبٞص ٔی 

 ثعٝ ٔیععاٖ    ،اػتجبض فطزی ضا وٝ آٖ اعالػبت ضا ثٝ اضتطان ٌصاضتٝ است ،تػحیح ٔٛلؼیت ٔىب٘ی تػبزفبت

 زٞس. وبٞص ٔی)  j×حصف وّی اعالػبت(

  حصف ( ثٝ ٔیعاٖ ،اػتجبض فطزی ضا وٝ آٖ اعالػبت ضا ثٝ اضتطان ٌصاضتٝ است ،ٞبی ضطٚضی ٚیژٌیحصف(

 وبٞص ٔی زٞس.)  x×وّی اعالػبت(

 حجت اعالػبت تػبزفبت

 ٔحبسجٝ اػتجبض اِٚیٝ
 

 آیب فطز لجال ٔطبضوتی زاضتٝ است؟ 

 ٔیبٍ٘یٗ اػتجبض اِٚیٝ ٔحبسجٝ ضس ثب اػتجبضات پیطیٗ

 ثّٝ

 ذیط

 ٔحبسجٝ اػتجبض ثب احتسبة ٚیطایص ٞبی ا٘جبْ ضسٜ

 تؼییٗ ٔىبٖ ٞبی آضٙب ثطای فطز

 ٔحبسجٝ اػتجبض ٟ٘بیی
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  حصف (ثٝ ٔیعاٖ  ،اػتجبض فطزی ضا وٝ آٖ اعالػبت ضا ثٝ اضتطان ٌصاضتٝ است ،ٞبی تىٕیّی ٚیژٌیحصف(

 وبٞص ٔی زٞس.)  y×وّی اعالػبت(

  ثعٝ ٔیععاٖ    ،اػتجبض فطزی ضا وٝ آٖ اعالػبت ضا ثعٝ اضعتطان ٌصاضعتٝ اسعت     ،ٞبی ضطٚضی ٚیژٌیتػحیح

 وبٞص ٔی زٞس. h)×)حصف وّی اعالػبت((

  حعصف  (ثٝ ٔیعاٖ  ،اػتجبض فطزی وٝ آٖ اعالػبت ضا ثٝ اضتطان ٌصاضتٝ است ،ٞبی تىٕیّی ٚیژٌیتػحیح(

 وبٞص ٔی زٞس.   z )×وّی اعالػبت(

  تغییطی زض اػتجبض فطزی وٝ اعالػبت ضا ثٝ اضعتطان ٌصاضعتٝ اسعت    ،اضبفٝ وطزٖ غفبت تىٕیّی تػبزفبت

 ایجبز ٕ٘ی وٙس ٚ اػتجبض فطزی وٝ اعالػبت ضا اضبفٝ وطزٜ است افعایص ٔی زٞس.  

 وٙٙس. ٔیپیطٚی  h < x < z < y < jثٝ عٛضی وٝ ضطائت اظ لبٖ٘ٛ 

ضعٛز.   ٔىبٖ ٞبی آضعٙب ثعطای اٚ اسعترطاج ٔعی     ،ٞبی تػبزفبت ثٝ اضتطان ٌصاضتٝ ضسٜ تٛسظ ٞط فطز . ثط اسبس ٔىب3ٖ

ٔٙغمٝ ی آضٙب ثطای ٞط فطز ضا تطىیُ ٔی زٞٙعس. زض   ،ٞبی تػبزفبتی وٝ زض فبغّٝ ی وٕی اظ یىسیٍط ضخ زازٜ ا٘س  ٔىبٖ

 ،زض ٔٙبعك آضٙب وٝ ثطای ٞط فطز ٔتفبٚت اسعت ایٗ ٔطحّٝ تٕبٔی ٔٙبعك آضٙب ثطای ٞط فطز تؼییٗ ٔی ضٛز. اػتجبض افطاز 

 ثیطتط است.

ز٘جبَ  افعایص اػتجبض فطز ضا ثٝ ،ٛا٘س ثب ضطیت وٕتط اظ ٔٙبعك آضٙب. ٔٙبعك ٕٞسبیٍی ٔٙبعك آضٙب ثطای ٞط فطز ٘یع ٔی ت4

 ضٛز. زاضتٝ ثبضس. ضؼبع ایٗ ٕٞسبیٍی ثط اسبس زلت ٔٛضز ٘ظط تؼییٗ ٔی

 (>11=)ثطٌطفتٝ اظ .زف ٌعاضش ضسٜ اظ عطیك فطَٔٛ ظیط ٔحبسجٝ ٔی ضٛز. اػتجبض ٞط فطز ثطای ٞط تػب5

;  λ×(+)اػتجبض اِٚیٝ ثب احتسبة ٚیطایص ٞعبی ا٘جعبْ ضعسٜ(   λ-1) ×)اػتجبض ثط اسبس ٔىبٖ ٞبی آضٙب یب ٕٞسبیٍی آٖ ٞب(

 اػتجبض ٞط فطز

طاحعُ زض ٞعط ٔطعبضوت جسیعس     ٔ ،. ثب تٛجٝ ثعٝ تغییعط زض ٚیعطایص اعالػعبت ٚ ثعٝ اضعتطان ٌعصاضی اعالػعبت جسیعس         6

ضسٜ  یطیٗ فطز ثب اػتجبض اِٚیٝ ٔحبسجٝٔیبٍ٘یٗ وُ اػتجبضات پ ،طاض پس اظ ٔحبسجٝ ی اػتجبض اِٚیٝضٛز. زض ٞط تى ٔی تىطاض

 اجطا ٔی ضٛز. ،ٔجسزا ثطای تؼییٗ اػتجبض جسیس  6تب  2زض آٖ ٔطبضوت ٔحبسجٝ ٚ سپس ٔطاحُ 

λ،     وعٓ اسعت ٚ أىعبٖ     ٌعطزز. زض اثتعسا ٚ ظٔعب٘ی وعٝ تؼعساز ٌعاضضعبت       ٗ ٔعی ثب تٛجٝ ثٝ ٔیععاٖ ٔطعبضوت افعطاز تؼیعی

تط ثعب   ٞبی ثیص ٘جبْ ضسٜ ثبالتط است ٚ ثب ٔطبضوتضطیت اػتجبض اِٚیٝ ٚ ٚیطایص ٞبی ا ،ٞبی آضٙب ٚجٛز ٘ساضز ٔىبٖ تؼییٗ

وبٞص یبفتٝ ٚ ضعطیت  ت ٚیطایص ضطی ،ٞبی ٔحّی ٚ زلیك ثٛزٖ اعالػبت زض ٔٛضز ٔىبٖ ٞبی آضٙب تٛجٝ ثٝ إٞیت زازٜ

اػتجعبض   ،افطاز ثب ٔطبضوت ثبالتط ،ٞبی آضٙب افعایص ٔی یبثس. تجٕیغ ثب اػتجبضات پیطیٗ زض ٞط ٔطحّٝ ثبػج ٔی ضٛز ٔىبٖ

 ،تطی زاضتٝ ثبضٙس. اػتجبض ٔحبسجٝ ضسٜ ثب تٛجٝ ثٝ ٔطاحُ ثبال ٔجٙبی اػتجبض اعالػبت اسعت. زض ٚالعغ زض ایعٗ ضٚش    ثیص

اػتٕبز ثٝ اعالػبت ثٝ اضتطان ٌصاضتٝ ضسٜ تٛسظ افطاز ثعب اػتجعبض    ٌطزز. س اػتجبض افطاز تؼییٗ ٔیاػتجبض اعالػبت ثط اسب

 ثبال ثیص تط است.

 پیادٌ سازی-۵

سبظی ٌطزیس.  پیبزٜ ،1395اضزیجٟطت سبَ  ،ضٚیىطز پیطٟٙبزی زض ٔٙغمٝ یه ضٟط تٟطاٖ ٚ زض زٚضٜ ی ظٔب٘ی یه ٔبٞٝ 

زض ٔعست ظٔعبٖ ٚ    ذعٛز ٚاضز ٚة سعبیت ضعسٜ ٚ ٔىعبٖ تػعبزفبت ضا٘ٙعسٌی ضا       افطاز ٔطبضوت وٙٙسٜ ثب حسعبة وعبضثطی  

ٝ     ٔطرع  Google mapsٔٛضز ٔغبِؼٝ ثط ضٚی ٘مطٝ ی  ٔٙغمٝ ػٙعٛاٖ اعالػعبت    وطزٜ ٚ ٚیژٌعی ٞعبی ٞعط تػعبزف ضا ثع
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ٔطعبضوت  طای تٕعبیع افعطاز   ٞبی وبضثطی زاضای ٘طب٘ٝ ٚ ضً٘ ذبغی ٞستٙس وٝ ث ا٘س. ٞط یه اظ حسبة وطزٜ تٛغیفی ٚاضز

 ((2ثبضٙس. ٚیطایص اعالػبت تٛسظ افطاز ا٘جبْ ضسٜ ٚ تٕبٔی ٘سرٝ ٞبی تغییط یبفتٝ شذیطٜ ضسٜ است.)ضىُ) ٔی وٙٙسٜ

          
 ی تصادفات تًسط افراد َای ثبت شذٌ گیص. مکان ي يی۲شکل

 ( اضائٝ ضسٜ است.1ٞبی تػبزفبت زض جسَٚ ) ٚیژٌیِیست پیص ثیٙی ضسٜ ثطای 

 َای مًرد اوتظار  تصادفات راوىذگی  صگی.  يی۱جذيل

 ضريری تکمیلی

 تبضید ذسبضت ٔمػطٔیعاٖ 

 سبػت ٔیعاٖ ذسبضت ظیبٖ زیسٜ

 ٔبضیٗ ٔمػط ٚضؼیت ضٚ سبظی ضاٜ

 ٔبضیٗ ظیبٖ زیسٜ ٚضؼیت ضب٘ٝ ضاٜ

 ٔرتػبت ٔىبٖ تػبزف ٚضؼیت ضٚضٙبیی ضاٜ

 ٘ٛع آسیت تػبزف تؼساز ٔجطٚحبٖ

 ٘ٛع ثطذٛضز ٔبضیٗ ٞب تؼساز فٛتی ٞب

ثطای افطاز ٔحبسجٝ ضسٜ است ٚ ثط اسبس ٚیعطایص ٞعبی ا٘جعبْ ضعسٜ      4زض ثرص  1اػتجبض اِٚیٝ ثط اسبس فطَٔٛ ٔطحّٝ 

تغییطات الظْ ثطای اػتجبض اِٚیٝ ٔحبسعجٝ ٚ اػٕعبَ    ،4ثرص  2ثط ٔجٙبی ٔطحّٝ  ،ضٚی اعالػبت ثٝ اضتطان ٌصاضتٝ ضسٜ 

ٚ  ((3)است.)ضعىُ   ضٙب ٚ ٘یٕٝ آضٙب ثطای فعطز ٔحبسعجٝ ضعسٜ   ٞبی آ ٔىبٖ 4ٚ  3ضسٜ است.زض ٟ٘بیت ثب تٛجٝ ثٝ ٔطاحُ 

ٕ٘عبیص زازٜ ضعسٜ    2ٔحبسجٝ ضسٜ وٝ ٘تعبیج آٖ زض جعسَٚ    5ٟ٘بیت اػتجبض ٞط فطز ثب فطَٔٛ ثیبٖ ضسٜ زض ٔطحّٝ ی  زض

 اػتجعبض ≤5/1اسعت.)  5/1ٚ وعٛچىتط یعب ٔسعبٚی     0ثعضي تعط اظ   ،است.اػتجبض افطاز ثب تٛجٝ ثٝ ضطائت زض ٘ظط ٌطفتٝ ضسٜ

 (0˂فطز

     1395.2.11     تاریخ:

      12:45        ساػت:

 پطضیب         مقصر:

 پطایس     زیان دیذٌ:

 

 

        1395.2.17:        تاریخ

 ثی اْ ٚ:          مقصر 

 :    سب٘تبفٝدیذٌ زیان 

 :    جطحیتصادف وًع
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 اػتبار محاسبٍ شذٌ برای افراد :۲جذيل 

وشاوٍ ی حساب 

 کاربری افراد

شذٌ  اػتبار محاسبٍ

 برای افراد

  1 

 75/0 

 54/0 

 35/1 

 57/0 

 82/0 

 96/0 

 20/1 

 09/1 

 

 

 تشخیص مکان َای آشىای افراد :۳شکل

 وتیجٍ گیری ي پیشىُادات -۶ 

زستطسی ثٝ یه ٔٙجغ غٙی اظ اعالػبت تػبزفبت ضطٚضی است. ثعب تٛجعٝ    ،ٔجحج تػبزفبت زض جٛأغثب تٛجٝ ثٝ إٞیت 

استفبزٜ اظ اعالػبت ٔىب٘ی ٔطزْ ٌستط ثطای ٌطز آٚضی ٔٙجغ اعالػعبت تػعبزفبت ضٚضعی     ،ثٝ ٔطىالت زازٜ ٞبی ضسٕی 

اظ آٖ ٞب زض تحّیُ ٔىعبٖ ٞعبی    ٔٛضٛع ٟٕٔی است وٝ ثطضسی آٖ ثطای استفبزٜ،ٔٙبست است. ویفیت ایٗ ٘ٛع اعالػبت

تػبزفبت ضطٚضی است. ٘ظط ثٝ ضٚش وٙتطَ ویفیت زازٜ ٞبی ضسٕی وٝ ثط اسبس اػتجبض افعطاز یعب سعبظٔبٖ ٞعبی تٟیعٝ      

پیطٟٙبز ضٚضی ٔطبثٝ ثب تٛجٝ ثٝ ٔبٞیعت اعالػعبت ٔىعب٘ی ٔعطزْ ٌسعتط ٔفیعس ثعٛزٜ ٚ         ،وٙٙسٜ ی آٟ٘ب تؼییٗ ٔی ٌطزز

ٌی ضا اضتمب ٔی زٞس.اػتجبض سٙجی افطاز ثب تٛجٝ ثٝ پیطیٙٝ ی ٔطبضوتی آٖ ٞعب وعٝ زض   تحّیُ ٞبی ٔىب٘ی تػبزفبت ضا٘ٙس

ضٚضی زلیك ثطای تؼییٗ اػتجبض ٔطبضوت وٙٙسٌبٖ ٚ زض ٘تیجٝ اػتجعبض اعالػعبت اسعت. زض ٟ٘بیعت      ،ایٗ تحمیك ثیبٖ ضس

ٙس. ثطضسی ضٚش ٞبی زیٍط وٙتعطَ  پبیٍبٜ زازٜ ای ٔؼتجط ٚ غٙی ثطای تػبزفبت ضا تطىیُ ٔی زٞ ،اعالػبت ثب ویفیت ثبال

ثب استفبزٜ اظ ضٚش ٞبی شاتی زازٜ ٞب ٚ ضٚش ٞبی ٔمبیسٝ ثب زازٜ ٞبی ضسٕی اظ پیطعٟٙبزات   ،ویفیت اعالػبت تػبزفبت

 ایٗ تحمیك ثطای ٔغبِؼبت آتی است.



 

8 

 ...مردم گستر  یاطالعات مکان تیفیجهت کنترل ک یارائه مدل

 ، محمودرضا دالوریگلنوش فرج الله

 مراجغ

ٚ  GISاضائٝ ضٚضی ٘ٛیٗ جٟت ضٙبسبیی ٘مبط حبزحٝ ذیعع جعبزٜ ای ثعب اسعتفبزٜ اظ     ”( 1390) ،ْ.ع. ضججی ،ْ. ػفتی >1=

 ، زٚضٜ اَٚ،پعٚٞطی ػّْٛ ٚ فٖٙٛ ٘مطٝ ثعطزاضی -٘ططیٝ ػّٕی ،”ِٛضبٖ(-استٙتبج فبظی)ٔغبِؼٝ ٔٛضزی ٔحٛض وٛٞیٗ

 .1390 ،15تب  1اظغفحٝ  ، 2ضٕبضٜ 

ٟ      “ ،ف. ٔٛٔٙی >2= پبیعبٖ ٘بٔعٝ    ، ”طی )ٔغبِؼعٝ ٔعٛضزی ضعٟط لععٚیٗ(    ضٙبسبیی ٘معبط حبزحعٝ ذیعع ضاٜ ٞعبی زضٖٚ ضع

 1387 ،زا٘طٍبٜ ثیٗ إِّّی أبْ ذٕیٙی)ضٜ( ،زا٘طىسٜ فٙی ٟٔٙسسی  ،وبضضٙبسی اضضس

ٚ ٔطبضوت ٔطزٔی ثطای ضٙبسعبیی ٘معبط    2عطاحی یه ٚة سطٚیس ٔىب٘ی ٔجتٙی ثط فٙبٚضی ٞبی ٚة  ” ،زاض > ا. ثٟط3ٜ=
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