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 چکیذٌ :
آیذ. دس دس ػلش وًٌَی كٌؼت گشدؿگشی تذلیل تاثیش هؼتمین تش التلاد تؼٌَاى هٌثغ هْن التلادی دس تؼیاسی اص وـَسّا تِ ؿواس هی

ّای گشدؿگشی عثیؼی ٍ غیشعثیؼی ّؼتٌذ تَیظُ دسوـَس ها، ایي هَضَع اّویت تیـتشی پیذا هٌاتغ ٍ جارتِ وـَسّایی وِ داسای

ّای اعالػاتی هثتٌی تش هـاسوت هشدهی افضایؾ ّای اجتواػی هجاصی ٍ ػاهاًِوٌذ. تا فشاگیشی   ایٌتشًت، اهىاى دػتشػی تِ ؿثىِهی

هی ٍ سفاُ هشدم ًیاصّای گشدؿگشاى ًیض هتٌَع ٍ تشٍص ؿذُ اػت تٌاتشایي تشای هذیشیت یافتِ اػت. ّوچٌیي تا افضایؾ ػغح فشٌّگ ػوَ

ّای هختلف تِ گشدؿگشاى، ّای هىاىًیاصّای آًْا ٍ ّوچٌیي جْت ساٌّوایی ٍ اسایِ خذهات اعالػات هىاًی اص هشاوض گشدؿگشی ٍ جارتِ

ای ػِ الیِ جْت عشاحی چٌیي ی اػت. تذیي هٌظَس اص هؼواسی سایاًًِیاص تِ یه ػاهاًِ اعالػات هىاًی هثتٌی تش هـاسوت هشدهی ضشٍس

ػایت هَسد ًظش وِ تش هثٌای تش سٍی تؼتش ایٌتشًت اػتفادُ ؿذُ اػت. دس ٍب PHP  ًَیؼیای تشای گشدؿگشی، تا صتاى تشًاهِػاهاًِ

شاى اهىاًاتی ًظیش ػضَیت ٍ اسػال، ٍیشایؾ، هـاّذُ اعالػات هىاًی ٍ غیش هىاًی حاكل اص هـاسوت واستشاى اػت، تشای ایجاد اًگیضُ واست

دسكذ ٍ 79ّای اًجام ؿذُ اص ػاللوٌذاى تِ گشدؿگشی تا هىاًی دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. دس ًْایت هغاتك ًظشػٌجیاعالػات ٍ تحلیل

 دسكذ اص ػیؼتن سضایت داؿتٌذ. 83واسؿٌاػاى حَصُ سایاًِ ٍ ٍب تا 
 

 ، اًگیضُ واستشاى.گؼتش، اعالػات هىاًی هشدمكٌؼت گشدؿگشی َای کلیذی :ياشٌ
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 مقذمٍ -1

ٍ  2ّدای جذیدذ خلَكدا ٍب   تاؿدذ، تدا تَجدَد آهدذى فٌداٍسی     دس ػلش حاضش وِ ػلش تىٌَلَطی ٍ فٌاٍسی اعالػات هی

هتخلدق  افدشاد حتدی افدشاد غیدش     ّدا ٍ اعالػدات تَػدظ توداهی     آٍسی دادُفشاگیشی اػتفادُ اص آى اهىاى تَلیذ ٍ جوغ

ّدای   آؿىاس ؿذى اّویت ٍ واستشدّای آى اًگیضُ ٍ 1ّای اعالػات هىاًی ی ػاهاًِ ّوچٌیي تا تَػؼِؿذُ اػت ٍ  فشاّن

 [.1]ًوَدُ اػت صیادی سا تشای تَلیذ اعالػات هىاًی تَػظ هـاسوت وٌٌذگاى، ایجاد

ؿددَد وددِ تَػددظ ودداستشاى ٍ  ّددا ٍ اعالػدداتی سا ؿدداهل هددی گؼددتش دادُّددای هددشدمدادُ Goodchildتٌددا تددِ تؼشیددف 

ّای اعالػداتی ودِ   ؿَد. هغاتك آى ػاهاًِ آٍسی ٍ تٌْگام هیوٌٌذگاى غیش هتخلق تغَس داٍعلثاًِ تْیِ، جوغ هـاسوت

ؿَد. تٌداتشایي هفْدَم جذیدذی    گؼتش ًاهیذُ هیّای اعالػاتی هشدموٌٌذ، ػاهاًِ گؼتش ػول هیّای هشدمتش هثٌای دادُ

، 2گؼدتش ّای اعالػات هىداًی هدشدم   ًی پذیذاس ؿذُ ٍ اهشٍصُ ًیض پشواستشد ؿذُ اػت، وِ ػیؼتنتشای تَلیذ اعالػات هىا

 [.  2ؿَد] ًاهیذُ هی

ّای هىداًی تؼشیدف    ی واهال جذیذی سا دس تَلیذ هـاسوتی دادُ ّای اخیش پذیذُ گؼتش دس ػالّای اعالػاتی هشدم هحیظ

تدَاى   گًَدِ هٌداتغ دادُ هدی    [. اص ٍیظگی اكدلی ایدي  3ؿًَذ]ػٌَاى یه هٌثغ اعالػاتی جذیذ، تلمی هی وشدُ اػت وِ تِ

وٌٌذگاى تِ عدَس داٍعلثاًدِ ّدش ًدَع      ّا دس حال افضایؾ اػت ٍ هـاسوت داؿتي واستشاى گؼتشدُ سا ًام تشد وِ تؼذاد آى

 [.4وٌٌذ] آٍسی هی ی هىاًی سا جوغ دادُ

تاؿذ. تا تَجِ تِ اّویت گشدؿگشی ٍ تاثیش هؼدتمین آى تدش التلداد ٍ    كٌؼت گشدؿگشی هیدس  VGIیىی اص واستشدّای 

تدَاى تدشای ووده تدِ     ی آى ٍ اص عشفی اّویت گشدؿگشی هدزّثی دس وـدَس هدا هدی     سٍیىشد وًٌَی وـَسّا دس تَػؼِ

اسایدِ خدذهات تدِ     گؼدتش جْدت   ی گشدؿگشی ٍ سفغ ًیاصّای اعالػاتی گشدؿگشاى، اص یه ػاهاًِ اعالػاتی هشدم تَػؼِ

 گشدیذ. هٌذ گشدؿگشاى هزّثی تْشُ

 ی گشدؿگشی،تَاى جارتِهَثش آى هی دس تَػؼِ ٍ سؿذ كٌؼت گشدؿگشی ػٌاكش تؼیاسی تاثیش داسًذ. اص هْوتشیي ػَاهل
ًٍمل، فٌاٍسی  حول ٍ ّا ؿثىِ ساُ  فشٌّگ ؿْشًٍذاى، گؼتشؽ ػغح ؿْشًـیٌی، استمای یٍ سفاّی، تَػؼِ هشاوض الاهتی

[. ًیاصّای اعالػداتی گشدؿدگشاى تغدَس ولدی تدِ دٍ تخدؾ: ًیاصّدای اعالػداتی ٍ ًیاصّدای          5ٍ سػاًِ، سا دس ًظش گشفت]

 ؿًَذ. خذهاتی تمؼین هی

ِ   ػاصی یه ػاهاًِ اعالػات هىاًی هشدم ّذف ایي تحمیك عشاحی ٍ پیادُ ِ   گؼدتش دس صهیٌد ی ی گشدؿدگشی، جْدت اساید

سػاًی ًیاصّای اعالػاتی ٍ هىاًی تِ گشدؿدگشاى تدشای   ّای هىاًی تٌْگام، اعالعخذهات اعالػاتی ؿاهل اعالػات ٍ دادُ

 تاؿذ.   ّای هَسد ػاللِ دس تؼتش ٍب ٍ هؼتمل اص صهاى ٍ هىاى، هی یافتي هىاى

سػاًی كٌؼت گشدؿگشی سا پَیا وشدُ ٍ تثذیل تدِ هشودض   دػتشػی تِ خذهات ٍ اهىاًات هَسد ًیاص تِ گشدؿگشاى ٍ اعالع

سیضی ػفش ًیاصهٌذ اعالػات هىاًی ٍ غیشهىداًی اص هملدذ ٍ هشاودض گشدؿدگشی     وٌذ. گشدؿگشاى تشای تشًاهِهی التلادی

تَاًذ اص عشیك ؿثىِ جْاًی ایٌتشًت دس اختیاس آًْا لدشاس تگیدشد.   هَسد ًظش، ّؼتٌذ وِ ایي خذهات اعالػاتی ٍ هىاًی هی

آٍسی، پشداصؽ، ًوایؾ ٍ جؼتجَی اعالػات هدَسد ًیداص   تَلیذ ٍ جوغّای الصم تشای ای وِ داسای لاتلیتتٌاتشایي ػاهاًِ

گشدؿگشاى اص عشیك هـاسوت واستشاى ٍ تش اػاع اعالػات اؿتشاوی آًْا داؿتِ تاؿذ، هَسد ًیاص اػدت. تٌداتشایي ضدشٍسی    

ای ِ ٍ گؼتشدُگؼتش تحت ٍب، یه ػاهاًِ اعالػات هىاًی یىپاسچ گیشی اص یه ػاهاًِ اعالػات هىاًی هشدماػت تا تْشُ

 ی گشدؿگشی ایجاد ؿَد تا تتَاًذ اعالػات ٍ خذهات اعالػات هىاًی گشدؿگشاى سا هْیا ًوایذ.دس حَصُ
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جدام ؿدذُ اػدت. تدِ هدَاسد صیدش       گؼدتش هدشتثظ تدا تحمیدك اً    ّدای هدشدم  ی گشدؿگشی ٍ هحیظّایی دس صهیٌِپظٍّؾ

 وٌین. هی اؿاسُ

هثٌدا دس كدٌؼت گشدؿدگشی    ّدای اعالػدات هىداًی ٍب   ی ًمدؾ ػیؼدتن  [، دس تحمیمی تِ تشسػ6ٍحیذ ًیا ٍ ّوىاساى ]

پشداختٌذ. آًْا تا تَجِ تِ اّویت دادُ ّدای هىداًی تٌْگدام دس كدٌؼت گشدؿدگشی، جْدت اسایدِ خدذهات، تلدویوات          

هذیشیتی ٍ تَػؼِ گشدؿگشی ٍجَد ػیؼتن اعالػات هىاًی سا ضدشٍسی داًؼدتٌذ ٍ تدِ عشاحدی ٍ تشسػدی ًمدؾ آى دس       

 ی پشداختٌذ.كٌؼت گشدؿگش

هحیغی دس تاستادٍع تِ ووده   گشدؿگشی ٍ تغییشات صیؼت»[، تِ تشسػی هَضَع 7ٍ ّوىاساى] Ricker، 2013دس ػال 

VGI »گؼدتش جْدت تشسػدی تغییدشات      آٍسی اعالػدات هىداًی هدشدم    تشای جودغ  پشداختٌذ. دس ایي تحمیك اص ٍب هىاًی

وٌٌذگاى، اص  ػاصی جَاهغ ٍ هـاسوت هحیغی وِ دس استثاط تا گشدؿگش تَد، پشداختٌذ. ایي فؼالیت ػالٍُ تش تَاًوٌذ صیؼت

 اػتفادُ گشدیذ. GISّا تشای ّوىاسی دس اجشای واهل  آى

تشای ایجاد آهدادگی دس   WikiGIS یه »ؿشایظ اٍسطاًغ تؼٌَاى هذیشیت تشای VGI، اػتفادُ اص  2010Xue  [8]دس ػال

آٍسی اعالػات دس ؿدشایظ ضدشٍسی،    ّا اص هـاسوت هشدم تشای تَلیذ ٍ جوغ هَسد تشسػی لشاس گشفت. آى «ؿشایظ ضشٍسی

یدذ تدشای   ی یده سٍؽ جذ  دٌّدذُ  ًـداى  VGI ٍ WikiGISًْایت اػتفادُ سا تشدًذ. دس ًْایت تِ ایي ًتیجِ سػیذًذ وِ 

 اتحاد هیاى هشدم دس هـاسوت ػوَهی تشای تَلیذ ٍ اػتفادُ اص اعالػات هىاًی دس ؿشایظ تحشاى اػت.

تاؿذ. ایي پدشٍطُ ودِ اص ػدایت     هی OpenStreetMap گؼتش وِ تؼیاس پشواستشد اػت،ّای هـاسوتی ٍ هشدم یىی اص پشٍطُ

دس داًـگاُ لٌذى ؿشٍع ؿذ ٍ اوٌَى دس ػشاػش دًیدا   SteveCoastتَػظ  2004پذیا ػشچـوِ گشفتِ اػت دس ػال ٍیىی

ای سایگاى، تٌْگام ٍ لاتل ٍیشایؾ اص توام جْاى اػت وِ تَػؼِ یافتِ اػت. ّذف اكلی آى تْیِ اعالػات هىاًی ٍ ًمـِ

 [.9تاؿذ] ّا هی اػتفادُ تشای آى تَػظ ػوَم هشدم  تْیِ ؿذُ اػت ٍ لاتل 

 گسترَای اطالعاتی مردممحیط -2

ّدا ؿداهل    ؿدَد، ودِ ایدي دادُ    تَلیذ هی ّا وِ تَػظ واستش ٍ تِ كَست داٍعلثاًِ گؼتش ًَع خاكی اص دادُ ػات هشدماعال

   [.2اجضای هىاًی تشای تؼییي ؿىل ٍ هَلؼیت تَدًذ]

ؿًَذ. اص اًَاع هىداًی آى   تٌذی هیّای هىاًی ٍ غیشهىاًی دػتِگؼتش تِ دٍ دػتِ ولی هحیظّای اعالػاتی هشدمهحیظ

-گؼتش غیشهىداًی هدی  ّای هشدمسا ًام تشد ٍ اص جولِ هحیظ OpenStreetMap ،Google Map Maker  ٍFlickrتَاى  یه

 اؿاسُ ًوَد. Wikipedia  ٍYouTube ػایتتَاى تِ ٍب

ّدا   تدشیي آى  اًذ وِ اص هْدن  گؼتش تأثیش گزاؿتِ هىاًی هشدم اعالػات ّای ّای هتفاٍتی دس ایجاد ٍ پیذایؾ ػاهاًِ فٌاٍسی

تدِ ًؼدل جذیدذی اص ٍب     2ٍب .سا ًدام تدشد  3ّا ٍ تجْیضات ّوشاُ  ػاهاًِ تؼییي هَلؼیت جْاًی، دػتگاُ، 2تَاى ٍب هی

تدَاى   هدی  ؿًَذ ٍ تِ تیداًی  ّا تَػظ واستشاى تَلیذ ٍ تِ اؿتشان گزاؿتِ هی اؿاسُ داسد وِ دس آى اعالػات ٍ هحتَای آى

[. ّوچٌیي تاػث ؿذُ تا ؿثىِ ایٌتشًت تشخالف گزؿتِ، تِ یه ؿثىِ دٍ عشفدِ تثدذیل   10]اػت 1گفت، تىاهلی اص ٍب

گدشدد، ًثدَدُ    ؿَد. تذیي هؼٌی وِ واستشاى، دیگش هحذٍد تِ هـاّذُ اعالػاتی وِ تَػظ یىؼشی افشاد خاف تْیدِ هدی  

 [.11ّا هـاسوت داسًذ] تلىِ خَدؿاى ًیض دس تَلیذ دادُ

ّای تَلیدذ اعالػدات هىداًی،     ، سٍؽ تَجِ دس هحتَا، ٍیظگی گیش ٍ لاتل گؼتش، یه تغییش چـنّای اعالػاتی هشدم هحیظ

تَاى واستش هحَس تَدى ٍ هـاسوتی تَدى سًٍذ تْیِ،  هی VGIّای اكلی  [. اص ٍیظگی12تاؿذ] ّا هی اًتـاس ٍ اػتفادُ اص آى
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ػاصی اعالػات، سا تیاى وشد وِ تؼذاد واستشاى آى ّوَاسُ دس حال افضایؾ اػت ٍ واستشاى ّن تؼٌَاى تَلیذ  تَلیذ ٍ تٌْگام

ِ  وٌٌدذگاى سا  هـاسوت ی اكلی تَاى اًگیضُ هی[. 13ٍ14وٌٌذُ ٍ ّن اػتفادُ وٌٌذُ اعالػات ّؼتٌذ] ٍ تَلیدذ یده     تْید

تدش هثٌدای داًدؾ ٍ اعالػدات      وداهالا ّای آى  اًؼت، تا ایي تفاٍت وِ دادُّای سػوی د ًمـِ تشخظ ٍ تٌْگام هاًٌذ ًمـِ

 [.15تاؿٌذ] سایگاى ٍ تٌْگام، دس دػتشع هی كَست تِوٌٌذگاى اػت ٍ  هـاسوت

ودِ تدِ كدَست واسؿٌاػداًِ ٍ       ّدایی  ؿدًَذ تدا دادُ   ّای تیاى ؿذُ ٍ تَػظ هشدم تْیِ هدی  وِ تا فٌاٍسی ّای هىاًی دادُ

ؿدًَذ   ّا ٍ هشاودض سػدوی یدا دٍلتدی تْیدِ هدی       ّای هىاًی وِ تَػظ ػاصهاى ذ هتفاٍت اػت. دادُؿًَ تْیِ هی ّذفوٌذ

وٌٌذ اعالػات هحلی تیـدتشی ًؼدثت تدِ     ّای هؼتثشی ّؼتٌذ. اص ػَی دیگش هشدهی وِ دس یه هٌغمِ صًذگی هی دادُ

ّدا اًجدام    ػداصی دادُ  اى تْیِ ٍ تٌْگدام ووتشیي صه تَاًذ تؼیاس اسصؿوٌذ تاؿذ صیشا دس ػایش افشاد داسًذ ٍ ایي اعالػات هی

ّای سػوی تاؿدذ تلىدِ تدِ ػٌدَاى      تَاًذ جایگضیٌی تشای دادُ گؼتش هیّای هشدم تَاى اظْاس داؿت وِ دادُ ًوی ؿَد. هی

ّدای سػدوی    گؼتش سا تا دادُّای هشدم تَاى دادُ[. هی16تاؿٌذ] ّای سػوی هفیذ هی وٌٌذُ دس وٌاس دادُ ّای تىویل دادُ

 (.1همایؼِ ًوَد)جذٍل

 ( [16مکاوی)] گستر َای مردم َای مکاوی رسمی با دادٌ . مقایسٍ داد1ٌجذيل

 گستر َای مردم دادٌ َای رسمی دادٌ شاخص

 مىبع
ِ  اًدددَاع سٍؽ تشداسی)صهیٌدددی،  ّدددای ًمـددد

 فتَگشاهتشی، ػٌجؾ اص دٍس(

 ّا ػایت وٌٌذگاى، واستشاى ٍب ٍهـاسوت هشدم  ػوَم

 ريوذ
گدزاسی   آٍسی دادُ تدِ سٍؽ اؿدتشان   تْیِ ٍ جودغ  ای هتوشوض، سًٍذ حشفِتَلیذ 

 داٍعلثاًِ ٍ اختیاسی

 برتری
 ّای جضیی، لاتلیت تْثَد، سایگاى ٍ ػشیغ دادُ دلت تاال، لاتلیت اػتواد، اػتاًذاسد

 اػتاًذاسد ًثَدى، خغاداس تَدى ّضیٌِ ٍ صهاى تاال معایب

 کاربرد
GISػددداصی، ّدددای هىددداًی، هدددذل ، تحلیدددل

 ّا ػاصی دادُ دیذاسی

VGIگزاسی ٍ ٍیشایؾ اعالػات  ، ًوایؾ، تِ اؿتشان

 ٍ داًؾ هىاًی

 ّای هشتثظ تا ًمـِ ٍ ػلَم هىاًی ػایت ٍب ، واستشاى هتخلقGISًشم افضاسّای  کاربران

 اػتثاس واستش، تٌْگام تَدى، ػغح جضییات دلت، كحت، لذست تفىیه، همیاع شاخص ارزیابی

 ویاز فىايری مًرد
تدشداسی ٍ هدذیشیت    ّای هَسد ًیاص ًمـِ فٌاٍسی

 ّای هىاًی دادُ

 2ایٌتشًت فشاگیش، ٍب

 ی مًرد مطالعٍ   َای ساماوٍ ي مىطقٍدادٌ -3

دّذ ودِ تلدَست تدشخظ لاتدل دس     تـىیل هی GoogleMapsػشٍیغ ّای هَجَد دس ٍب ی ػاهاًِ سا ًمـِّای پایِدادُ

ِ     ػاهاًِ سا دادُّای  دػتشع اػت. ّوچٌیي دادُ ی ؿدْشًٍذاى ٍ   ّا ٍ اعالػات اؿتشاوی ودِ تَػدظ هـداسوت داٍعلثاًد

 دّذ. گشدؿگشاى اص هٌغمِ هَسد هغالؼِ تْیِ ؿذُ اػت، تـىیل هی

ؿاى تْیدِ ؿدذُ    ّا ٍ اعالػات ػاهاًِ تَػظ واستشاى ٍ تا گَؿی تلفي ّوشاُ یا تجْیضات ّوشاُ، اص هىاى هَسد ػاللِ دادُ

ی اعالػات تَكیفی ؿاهل تجشتیدات ٍ گدضاسؽ هتٌدی وداستشاى ٍ اعالػدات هىداًی ودِ        ت اص دٍ دػتِاػت. ایي اعالػا

  داس ؿاهل هَلؼیت هىاًی هتـىل اص عَل ٍ ػشم جغشافیدایی  تاؿذ.تلَیش هختلاتداس اػت، هی هختلات  تلَست تلَیش

 (.1تاؿذ)ؿىل هی ، استفاع ٍ ّوچٌیي داسای صهاى، تاسیخ ثثت ٍ فشهت تلَیشUTMدس ػاهاًِ هختلات
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 ... مشارکت مردمی و مبتنی بر یک سامانه اطالعات مکانی

 یناصر ینمحمد رضا ملک، فرز ی،ابوذر ذلق

 

 دار .اطالعات مًجًد در تصًیر مختصات1شکل

(. ایي هٌغمِ دس ؿدوال غشتدی تْدشاى    2تاؿذ)ؿىل ؿْشداسی تْشاى هی 5هَسد هغالؼِ دس ایي پظٍّؾ، هٌغمِ  یهٌغمِ

 اػت.آهذُ تشیي حذ ؿْش تْشاى تِ حؼاب هیؿْش تْشاى، تِ ػٌَاى غشتی 22گیشی هٌغمِ ٍالغ گشدیذُ وِ لثل اص ؿىل

ّدضاس ًفدش سا دس   800 حدذٍد  ایشاى جوؼیتی 1390اػاع ػشؿواسی ػال  تش ّىتاس، 54/7ي هٌغمِ تا هؼاحت تمشیثی ای

اص ؿوال تِ استفاػات ؿوال تْشاى، اص ؿشق تِ تضسگشاُ  ایي هٌغمِ دس تمؼیوات ؿْش تْشاى ُحذٍدهخَد جای دادُ اػت. 

ؿدَد.   هحذٍد هدی  هحوذ ػلی جٌاح، اص جٌَب تِ جادُ هخلَف وشج ٍ اص غشب تِ هؼیل وي-آیت اهلل اؿشفی اكفْاًی 

 ّای تاسیخی ٍ گشدؿگشی وي، وَّؼاس ٍ تَاتغ آى هاًٌذ: سٍدخاًِ تَاى تِ جارتِ اص جولِ هشاوض گشدؿگشی ایي هٌغمِ هی

  [.18وي، آتـاس ػٌگاى، پل لذیوی آجشی وي، گل تٌگِ دس حلاسن ٍ تَػتاى جَاًوشداى اؿاسُ ًوَد]

 

 [(18.مىطقٍ مًرد مطالعٍ)]2شکل
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 طراحی ساماوٍ ي معماری پیشىُادی-4

آًچِ دس عشاحی ػاهاًِ هَسد ًظش اّویت داسد دس دػتشع تَدى تِ كَست هؼدتمل اص صهداى ٍ هىداى اػدت، تدشای ایدي       

ی ٍاػظ وداستشی   تاؿذ عشاحی ػادُ اص تؼتش ایٌتشًت اػتفادُ گشدیذ. هؼالِ دیگشی وِ دس عشاحی هَسد تَجِ هی هٌظَس

تشی تا ػاهاًِ داؿتِ تاؿدذ تدِ ّودیي دلیدل      ًحَی تاؿذ وِ واستش تؼاهل تْتش ٍ ساحت اػت. ٍاػظ واستشی تْتش اػت تِ

كَست دیذاسی دس ًظش گشفتدِ   ضَػات ٍ ًوایؾ اعالػات تِتٌذی هَ ػؼی ؿذُ اػت تا هَاسد ػادگی واس تا هٌَّا، عثمِ

 تَاًذ هیضاى هـاسوت ٍ سضایت واستشاى اص ػاهاًِ سا افضایؾ دّذ.   ؿَد. وِ ػالٍُ تش واسایی ػشیغ ٍ آػاى، هی

الیدِ   (. هؼوداسی چٌدذ  3گشفتِ ؿذُ اػت)ؿىل دس ًظش 4ی، یه هؼواسی واهپیَتشی ػِ الیِ تشای عشاحی چٌیي ػاهاًِ

ی خذهات ٍ واستش  دٌّذُ دٌّذُ ٍ اسائِ  اػت وِ دس آى ػشٍس ًمؾ ػشٍیغ  5گیشًذُ ػشٍیغ-دٌّذُ اسی ػشٍیغیه هؼو

 تاؿذ. ی ًوایؾ هی ی واستشدی ٍ الیِ ی هذیشیت دادُ، الیِ گیشًذُ، سا داسد. ایي هؼواسی ؿاهل الیِ  ًمؾ ػشٍیغ

 

 [(17.معماری پیشىُادی ساماوٍ)]3شکل

هؼواسی پیـٌْادی ػاهاًِ اص ػِ تخؾ تـدىیل ؿدذُ اػدت: تخدؾ اٍل الیدِ ًودایؾ اػدت ودِ ؿداهل تودام ػٌاكدش            

ؿذُ ٍلتی وداستش تدا سایاًدِ ؿخلدی ٍ اص عشیدك        تاؿذ. دس عشاحی اًجام هـاّذُ ٍ هشتَط تِ ساتظ گشافیىی واستش هی لاتل

ٍی اعالػدات ؿخلدی وداستش هاًٌدذ: وٌتدشل عدَل       ّا تدش س  ؿَد تشخی اػتثاسػٌجی هشٍسگش ایٌتشًتی تِ ػشٍس هتلل هی

گدشدد. ایدي اعالػدات سا تدشای      ٍسٍدی، وٌتشل اجثاسی تَدى تشخی فیلذّا  ٍ وٌتشل كحت ایویل دس ایي الیِ اًجام هدی 

وٌذ. ّوچٌیي دسخَاػت ًودایؾ اعالػدات پدغ اص اسػدال تدِ       ی واستشدی اسػال هی اًجام ّشگًَِ پشداصؽ الصم تِ الیِ

 گشدد.   ای اًجام هی دس ایي الیِ ٍ تش سٍی ػشٍیغ ًمـِی تؼذی،  الیِ

سا دس خَد جای دادُ اػت. ایي الیِ ؿاهل هٌغك اكلی تشًاهدِ   6 دٍهیي تخؾ هؼواسی، الیِ واستشدی اػت وِ ػشٍس ٍب

ی وداستشدی  افضاسّا دادُ سا تش ػْذُ داسد. ؿاهل تواهی اعالػات ٍ ًشم ی هذیشیت ی ًوایؾ ٍ الیِ تَدُ ٍ استثاط هیاى الیِ

ی ًودایؾ ایجداد ؿدذُ اػدت تدِ ایدي الیدِ         ّایی وِ دس اثش تؼاهل واستش تا الیِ ی دسخَاػت هَسد ًیاص ػاهاًِ اػت. ولیِ

ِ  ّای الصم تش اػاع هٌغك اكلی تشًاهِ دس ایي تخؾ اًجام هی ؿذُ ٍ توام پشداصؽ هٌتمل ی ایدي پدشداصؽ    ؿَد ٍ ًتیجد

   ؿَد. ًوایؾ هٌتمل هی  ی هجذداا تِ الیِ

ی هذیشیت اعالػات هَجَد دس تاًه  تاؿذ. ایي الیِ ٍظیفِ ی هذیشیت دادُ اػت وِ ؿاهل پایگاُ دادُ هی تخؾ ػَم الیِ

وٌدذ ٍ   ی وداستشدی دسیافدت هدی    ّایی وِ اص الیِ اػاع دسخَاػت اعالػاتی یا پایگاُ دادُ سا تش ػْذُ داسد. ػولىشد آى تش

                                                 
4 Three-tire 

5 Client-Server 

6 Webserver 
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 یناصر ینمحمد رضا ملک، فرز ی،ابوذر ذلق

ِ        ػولیاتی هاًٌذ حزف، اضافِ، ٍیشایؾ، خَاًذ ی  ى اعالػدات سا تدش سٍی تاًده اعالػداتی اًجدام دادُ ٍ ًتیجدِ سا تدِ الید

ّدا ٍ اعالػدات    گیشد. ایي تخؾ ؿاهل دادُ وٌذ. استثاط تا پایگاُ دادُ تٌْا اص عشیك ایي الیِ اًجام هی واستشدی اسػال هی

 تاؿذ. اسػالی واستشاى هی

اًدذ.   عَس هٌغمی یا فیضیىدی اص ّدن جدذا ؿدذُ     دادُ تِ یشیتی هذ ی واستشدی ٍ الیِ ی ًوایؾ، الیِ دس ایي هؼواسی الیِ

ؿًَذ تا اگش للدذ تغییدش، اكدالح یدا      ّای هختلف لشاس دادُ هی ی واستشدی دس الیِ تذیي كَست وِ اجضای هختلف تشًاهِ

ِ ّای هختلف ٍ تا ػدشػت تداال ٍ ّض   جایگضیٌی یه تخؾ تشًاهِ سا داؿتِ تاؿٌذ، ایي واس تا ووتشیي تغییش دس تخؾ ی  یٌد

 پاییي اًجام تپزیشد.

گؼتش تَدى ػاهاًِ، تشای افضایؾ اًگیضُ واستشاى جْت هـاسوت دس آى اهىاًاتی ًظیش: اسػال، ٍیدشایؾ ٍ  تا تَجِ تِ هشدم

ّدا  تَاًٌذ پیـٌْادّا، ایذُػاصی اعالػات، جؼتجَ ٍ تحلیل هىاًی دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. ّوچٌیي واستشاى هیتٌْگام

 ٍ تجشتیات خَد سا تِ اؿتشان تگزاسًذ. 

 سازی ساماوٍ پیادٌ -5

(. تدشای  4ؿَد)ؿىل افضاسّا، اتضاسّا ٍ تؼتش هَسد ًیاص وِ ػاهاًِ تَػظ آًْا وذًَیؼی ؿذُ اػت دس ایي تخؾ تیاى هی ًشم

Htmlًَیؼی ّای تشًاهِ ػاصی پشٍطُ اص صتاى پیادُ
7 ٍ Css

9ّدای  صتداى  ٍ اص ػایت تشای عشاحی لالة، وذًَیؼی ٍب 8
PHP  ٍ

JavaScript ػدشٍیغ     ػایت ٍ ّوچٌیي اص ٍب ی ٍب ّا ٍ تذًِتشای وذًَیؼی فشمGoogleMaps    تدِ كدَستAPI
دس  10

ؿذُ اػت. تشای ػداخت   اػتفادُ 8ػاهل ٍیٌذٍص تشای ًوایؾ خشٍجی ػاهاًِ، تش سٍی ػاهاًِ GoogleMapی  ایجاد ًمـِ

 Apache2.4.9، ػدشٍس ٍب MySql5.6.17ی وِ ؿاهل پایگاُ دادُ  Wamp Server 205ی پایگاُ دادُ ٍ ػشٍس ٍب، اص تؼتِ

 این. اػت، تْشُ تشدُ PHP5.5.12ًَیؼی ٍ هحیظ تشًاهِ

 

 . برخی ورم افسارَای بکار رفتٍ در ساماوٍ پیشىُادی4شکل

لاتلیدت اجدشای آى تدش سٍی    ، سایگداى تدَدى ٍ ػدشػت ٍ اهٌیدت تداال     تدَدى،   هدتي تداص  تَاى هَاسد  هیPHP ّایاص تشتشی

، اهىاى اتلال تِ پایگداُ  پزیشی تاال لاتلیت اًؼغافلیٌَوغ، ٍیٌذٍص، ّوچیي  ،هختلف اػن اص یًَیىغ ّای ػاهلی ػیؼتن

دٌّدذگاى دس   ی تؼیاس تضسگی اص تَػؼِ دس جاهؼِ  ًَیؼی تا آى، هَسد اػتفادُ تَدى ّای هَجَد، یادگیشی آػاى تشًاهِ دادُ

ِ    چَى ایي صتاى هتي تاص اػت ًیاص تِ خشیذ ًشمًام تشد. ػغَح هختلف، سا  كدَست   افضاسّای هَسد ًیاص آى ًیؼدت تلىدِ تد

 تاؿٌذ. سایگاى دس دػتشع هی

 ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت. 5ؿىل ی ٍسٍد واستش تا ًوایؾ خشٍجی دس ػولىشد ػاهاًِ اص هشحلِ 

                                                 
7 HyperText Markup Language 

8 Cascading Style Sheets 
9 Hypertext Preprocessor 

10 Application Program Iterface 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fphp.net%2F&ei=IXWGVbnAKsnmUu3SgfAC&usg=AFQjCNFREyspp5CvzVpYmRmTltZQc8ldmQ&sig2=ugS3dBZL6fSJDTCcAATaVA&bvm=bv.96339352,d.d24
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 . عملکرد ساماوٍ از ابتذا تا ومایش خريجی5شکل

 ساماوٍ ي امکاوات آناصًل -5-1

وٌین ٍ تشای اسایِ خذهات تدِ وداستشاى    تشای واسوشد تْتش ػاهاًِ، یىؼشی لَاًیي ٍ اكَل اٍلیِ حاون تش آى سا تؼشیف هی

 الصم اػت وِ سػایت ؿًَذ.

فدشاّن ؿدذُ   ّدا اهىاًداتی    ؿًَذ. تشای آى ی واستشاى ػوَهی ٍ واستشاى ٍیظُ تمؼین هی دس ایي ػاهاًِ واستشاى تِ دٍ دػتِ

ًدام   تَاًذ تاػث افضایؾ هـاسوت، ّوىاسی ٍ اًگیضُ ؿْشًٍذاى ٍ داٍعلثاى دس ػاهاًِ ؿَد. واستشاًی وِ ثثدت  اػت وِ هی

( دس ػداهاًِ ٍ  7( ٍ جؼدتجَ )ؿدىل  6)ؿدىل   ّدا اهىاًدات هـداّذُ    ػٌَاى واستشاى ػوَهی ّؼتٌذ. تشای آى اًذ، تِ ًىشدُ

اًذ ٍ اعالػات واستشی  ًام وشدُ ؿذُ اػت. واستشاى ٍیظُ واستشاًی ّؼتٌذ وِ ثثتاعالػات اؿتشاوی واستشاى دس ًظش گشفتِ 

وِ اعالػات اسػالی تِ ػاهاًِ اّویت فشاٍاًی داسًذ، تٌْدا وداستشاى ٍیدظُ ودِ تدشای       ّا دس ػاهاًِ ٍجَد داسد. اص آًجایی آى

( سا 8هىاًی )ؿىل  الػات ٍ ّوچٌیي تحلیلػاصی ٍ تغییش اع تاؿٌذ اهىاى اسػال، ٍیشایؾ، تٌْگام ؿذُ هی ػاهاًِ ؿٌاختِ

ػاصی ًوایذ، ٍلدی اهىداى تحلیدل هىداًی تودام       تَاًذ اعالػات اسػالی خَد سا ٍیشایؾ ٍ تٌْگام داسًذ. واستش ٍیظُ تٌْا هی

 اعالػات، تشای آًْا ٍجَد داسد.

یي اعالػدات تَػدظ وداستشاى ٍ    گؼتش هىداًی اػدت، تٌداتشا    تا تَجِ تِ ایٌىِ ػاهاًِ هَسد ًظش یه ػاهاًِ اعالػاتی هشدم

ؿَد. پغ اص اسػال ٍ تغییش اعالػات تَػدظ وداستشاى ٍیدظُ، گدشٍُ      هتٌاػة تا اًتخاب ػغح دػتشػی، تِ ػاهاًِ ٍاسد هی

ّا سا اص ًظش هحتَا تشسػدی ودشدُ ٍ دس كدَست     هذیشیت تشای ایجاد ًظن دس ػاهاًِ ٍ ّواٌّگی دس اسایِ خذهات، اتتذا آى

ؿًَذ ٍ تٌْا اعالػدات هفیدذ ٍ هٌاػدة دس پایگداُ دادُ      ّا حزف هی ػة تَدى هحتَای اعالػات، آىهشتثظ ًثَدى ٍ ًاهٌا

     رخیشُ ؿذُ ٍ تِ واستشاى ًوایؾ دادُ ؿَد.



 

8 

 ... مشارکت مردمی و مبتنی بر یک سامانه اطالعات مکانی

 یناصر ینمحمد رضا ملک، فرز ی،ابوذر ذلق

 

 . ومایی از ساماوٍ ي اطالعات آن6شکل

 

 . جستجً در ساماو7ٍشکل
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 . اوجام تحلیل مکاوی در ساماو8ٍشکل

 بىذی گیری ي جمع وتیجٍ-6

تِ ّذف ػاهاًِ تشای اسایِ خذهات اعالػاتی تِ گشدؿگشاى، یىؼشی اهىاًدات تدشای هـداسوت وداستشاى، افدضایؾ      تَجِ  تا

ػداصی اعالػدات، ًودایؾ     ّا دس ًظش گشفتِ ؿذ. ایي اهىاًات ؿاهل تْیِ، ٍیشایؾ ٍ تٌْگدام اًگیضُ ٍ ّوچٌیي سضایت آى

تَدُ اػدت. ّوچٌدیي تدشای تداهیي سضدایت وداستشاى        اعالػات تش سٍی ًمـِ، جؼتجَ دس ػاهاًِ ٍ اهىاى تحلیل هىاًی،

تالؽ ؿذُ اػت تا تشخی هَاسد هْن ّوچَى: لالة گشافیىی، واسایی آػاى، واستشپؼٌذی ٍ اًؼغاف پزیشی دس ًظش گشفتِ 

 ؿَد.

ًفش اص ػاللوٌذ تِ گشدؿگشی دس هَسد ػولىشد ػاهاًِ پیـٌْادی تا دس ًظشگدشفتي هجودَع    30دس یه ًظشػٌجی تَػظ 

ّدا اص ػداهاًِ سضدایت داؿدتٌذ، ّوچٌدیي دس ًظشػدٌجی        دسكذ آى79خَب تؼٌَاى سضایت، حذٍد  خَب ٍ خیلی عثمِ

دسكدذ سضدایت خدَد سا اػدالم     83ی ٍب ٍ سایاًدِ تدِ ػودل آهدذ دس هجودَع تدا       ًفش واسؿٌاػاى حَصُ 10دیگشی وِ اص 

ِ   ّا دالیل خَد سا اعالع(. آى9وشدًذ)ؿىل ِ   سػاًی هٌاػدة، كدشف ٍ صهداى، ػدادگی، اػدتفادُ آػداى ٍ      جدَیی دس ّضیٌد

 دػتشػی ػشیغ تِ اعالػات تیاى وشدًذ.
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