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چكيده
ػَاًح عجیؼی ػبلیبًِ خؼبسات ٍ تلفبت فشاٍاًی دس ػشاػش دًیب ثِ رب هیگزاسًذ .یه ػبختوبى ،اػن اص هؼىًَی ،تزبسی ،دسهبًی،
ًظبهی ٍ  ...اص ارضای ػبصُای ٍ غیش ػبصُای تـىیلؿذُ اػت ٍ عجیؼی اػت وِ پغ اص ػَاًح عجیؼی ّشیه اص ایي ارضاء هوىي اػت
آػیت ثجیٌٌذ .اسصیبثی خؼبست ّشیه اص ارضای فَق پغ اص ػَاًح عجیؼی هیتَاًذ هـخق وٌذ وِ آى ػبختوبى لبثلیت ػىًَت ٍ
اداهِ فؼبلیت سا داسد یب خیشّ .وچٌیي پغ اص اسصیبثی خؼبست ثشآٍسد ًؼجتبً دلیمی اص خؼبسات ٍاسدُ ثِ دػت هیآیذ .اسصیبثی خؼبست
ًمؾ هْوی دس تخلیق كحیح ٍ هٌغمی هٌبثغ هحذٍد ربهؼِ دس رْت تحمك اّذاف تَػؼِ دس هشاحل ػبهبًذّی ٍ ثبصػبصی ایفب
هیوٌذ.
ّذف ایي پظٍّؾ هؼشفی سٍؽ اسصیبثی خؼبست ػبختوبى اص ساُ دٍس Remote Damage Assessmentثِ ػٌَاى یىی اص
ػبدُتشیي ٍ دس ػیي حبل یىی اص ثِسٍصتشیي سٍؽّبی اسصیبثی خؼبست ػبختوبى اػت .دس ایي سٍؽ اص ػیؼتن  ITثشای اسصیبثی
ػبختوبى اػتفبدُ هیؿَد ...ایي ػیؼتن اص  2صیش ػیؼتن تـىیلؿذُ اػت وِ ػیؼتن اٍل ،آپلَد ػىغ دس هٌبعك آػیتدیذُ ٍ
ػیؼتن دٍم اسصیبثی تَػظ هؼوبساى ٍ هتخللیي اسصیبثی دس ثیشٍى هٌغمِ آػیتدیذُ هیثبؿذ.
ایي پظٍّؾ هشٍسی اػت ثِ هغبلؼِ اػٌبد ٍ همبالت خبسری ٍ ثشسػی تزبسة وـَسّبیی ًظیش طاپي ٍ آهشیىب ثِ ؿیَُ اسصیبثی ػبختوبى
اص ساُ دٍسٍ ّوچٌیي ثیبى ٍیظگیّب ٍ هضایبی آى .دس پبیبى ایي تحمیك ًتیزِ هیگیشد وِ ثِ وبس ثشدى ؿیَُ اسصیبثی ػبختوبى اص ساُ
دٍس ،ضوي ثبال ثشدى ػشػت اسصیبثی ٍ ثشًبهِّبی ثبصػبصی ًبؿی اص آى هیتَاًذ ػجت وبّؾ ّضیٌِّبی اسصیبثی دس رَاهغ گشدد.
ٍاشگاى کلیذی :اسصیبثی خؼبست ػبختوبى ،RDA ،فٌبٍسی اعالػبت
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هقذهِ:
اسصیبثی ثِ ػٌَاى یه ٍظیفِ هذیشیتی دس تلوینگیشی هؤحش ،ثشًبهِسیضی ٍ وٌتشل ثِ هٌظَس همبثلِ هٌؼزن ثِ وبس گشفتِ هیؿَد ٍ دس ولیِ
هشاحل لجل ،حیي ٍ پغ اص ػبًحِ ،دس چشخِ هذیشیت ػَاًح ،اػوبل هیگشدد .اهشٍصُ اسصیبثی دس فؼبلیتّبی ػلوی ،تخللی ٍ هذیشیت ػَاًح ًمؾ
هْوی دس رٌجِّبی هختلف ًظبست ،ثشًبهِسیضی ،عشاحی ٍ ارشا داسد ٍ دس ایي هیبى اسصیبثی ػبًحِ ثِ ػٌَاى ثخـی اص هذیشیت ثحشاى ثشای پَؿؾ ػشیغ
ٍ فَسی ػولیبت اهذاد ٍ ًزبت ٍ پبػخگَیی حَادث ٍ ػَاًح اص اّویت ٍیظُای ثشخَسداس اػت(.فالحی)1388 ،
ثِعَسولی اسصیبثی ػبًحِ روغآٍسی ٍ تحلیل اعالػبت هشثَط ثِ ػبًحِ ٍ پبػخگَیی ثِ آى اػت ٍ ّذف اص آى وؼت اعالػبت هٌغمِ آػیتدیذُ،
ثِ دػت آٍسدى رضئیبتی دس هَسد خَد ػبًحًِ ،یبصّبی افشاد ػبًحِ دیذُ ٍ تؼییي هٌبثغ هَرَد رْت پبػخگَیی ثِ ًیبصّبی اٍلیِ افشاد هتأحش اص ًَع
ػبًحِ اػت.
اسصیبثی ػبًحِ ؿبهل اًَاع هختلفی اص اسصیبثیّبػت وِ ثشخی هشثَط ثِ دٍساى پیؾ اص ػبًحِ ٍ ثشخی دیگش ثِ پغ اص ٍلَع ػبًحِ هشثَط هیؿَد.
دس ایي هیبى اسصیبثی خؼبست وِ یىی اص اًَاع اسصیبثیّبػت ثِ دٍساى پغ اص ػبًحِ اختلبف هییبثذ .اسصیبثی خؼبست ًمؾ هْوی دس تخلیق كحیح ٍ
هٌغمی هٌبثغ هحذٍد ربهؼِ دس رْت تحمك اّذاف تَػؼِ دس هشاحل ػبهبًذّی ٍ ثبصػبصی ثبصی هیوٌذ .یه اسصیبثی ربهغ ٍ هؤحش اص خؼبسات ثخؾ
هْوی اص ثشًبهِّبی پبػخگَیی ثِ ػَاًح ٍ ثشآٍسدى ًیبصّبی هشدم آػیتدیذُ اػت وِ هیتَاًذ اص ٍلَع ثحشاىّبی اًؼبًی رلَگیشی وٌذ .هغبلؼبت ًـبى
هیدّذ وِ دس چٌذ دِّ گزؿتِ خؼبسات ًبؿی اص ػَاًح چٌذ ثشاثش ؿذُ اػت ّشگًَِ پبػخگَیی ثِ ؿشایظ پغ اص ػبًحِ ثِ هٌظَس داًؼتي احشات آى ثش
رٌجِّبی هختلف صًذگی ثـشی ًیبصهٌذ اسصیبثی خؼبسات ٍاسدُ اػت .تزشثیبت گزؿتِ ًـبى دادُ اػت وِ خؼبسات ٍاسدُ لبثلاًذاصُگیشی ّؼتٌذ اهب
ثذٍى دس ًظش گشفتي اثؼبد رٌّی ٍ دسًٍی سًذّبی اًؼبًی ًبؿی اص ػبًحِ ثغَسوبهل لبثلدسن ًیؼتٌذ(..فالحی )1388
دس ػبلیبى اخیش هـبّذُؿذُ وِ ثب افضایؾ روؼیت ٍ پیـشفت تىٌَلَطی ٍ دسًتیزِ آى ،گؼتشؽ ٍ تَػؼِ صیؼتگبُّبی ثـشی ثِ ػوت هٌبعك
پشخغش ،ثخؾ ثیـتشی اص رَاهغ دس هؼشم ػَاًح لشاس هیگیشًذ .دسٍالغ ثب افضایؾ تىٌَلَطی ،هیضاى خؼبسات ػَاًح ثِ صیشػبختّب ٍ ػبختوبىّب ّن
ثیـتش هیؿَد .ثب ایي حؼبة ،پیـشفت سٍؽّبی اسصیبثی خؼبسات ّنرْت پبػخگَیی هٌبػت ٍ ػشیغ دس ثشاثش ػَاًح ضشٍسی ّؼت.
اهشٍصُ داًؾ فٌبٍسی اعالػبت دس اسصیبثی خؼبسات ،دس وـَسّبی پیـشفتِ اصرولِ آهشیىب ٍ طاپي ،ثِ هٌظَس تؼشیغ ػولیبت اسصیبثی ٍ وبّؾ ّضیٌِ
آى ثِعَس گؼتشدُ هَسداػتفبدُ لشاس هیگیشد(.سحیوی )1393
ارزیابی خسارت:
اسصیبثی خؼبست فشآیٌذ ثشآٍسد ٍ تؼییي تؼذاد هلذٍهبى ٍ هشدگبى ،خؼبسات ٍاسد ثِ اهَال خلَكی ٍ ػوَهی ،ػبختوبىّب ٍ ٍضؼیت تؼْیالت ٍ
خذهبت حیبتی هبًٌذ هشاوض ثْذاؿتی دسهبًی ،ایؼتگبُّبی پلیغ ٍ آتؾًـبًی ،ؿجىِّبی استجبعبت ،ػیؼتنّبی آة ٍ فبضالة ،خذهبت ؿْشی ٍ
ؿجىِّبی حولًٍمل دس احش یه فبرؼِ عجیؼی یب اًؼبى ػبخت هیثبؿذ.
اسصیبثی خؼبست ،اص اكَل التلبدی پیشٍی هیوٌذ .اسصیبثی خؼبست هیتَاًذ پغ اص یه حبدحِ ٍالؼی اًزبم گیشد ٍ ًِ ثش اػبع هَلؼیتّبی
فشضی .ثشای ػبلّبی صیبدی ،ثِ هٌظَس فشاّن وشدى اعالػبت تغجیمی ٍ ّوچٌیي ثشای تؼییي اٍلَیتّبی الذاهبت تخفیف خغش ،ثیؾتشیي ًوًَِّبی
اسصیبثی خؼبست ثش اػبع حَادث فشضی كَست هیگشفتٌذ  .هتأػفبًِ ،اسصیبثی خؼبست ًیبص ثِ یه ػبًحِ ٍالؼی داسد تب دسن دسػتی اص داهٌِ ٍػیغ
خؼبسات ارتوبػی ٍ التلبدی سا فشاّن وٌذ(.فالحی )1388
ارزیابی خسارت ساختواى:
خبًِ ًِتٌْب یه ػشپٌبُ ثشای اًؼبىّبػت ثلىِ ثِ ػٌَاى هٌجغ دسآهذی ثشای هـبغل هختلف اػت وِ ثِ ػٌَاى یه هٌجغ التلبدی ثشای الـبس
هختلف ربهؼِ هحؼَة هیؿَد اصایيسٍ ؿشایظ خبًِػبصی دسػت ٍ اكَلی یه پیؾًیبص ثشای ربهؼِ ٍ اًؼبىّبػت .ػَاًح دسربت هختلفی اص خؼبسات سا
ثؼتِ ثِ ػَاهلی هبًٌذ ویفیت ػبختٍػبص ،هلبلح هَسداػتفبدُ ،تىٌَلَطی ػبختًَ ،ع ػىًَتگبُ ،هَلؼیت ٍ هحل لشاسگیشی ثِ ػبختوبىّب ٍاسد
هیوٌٌذ ٍ ّوچٌیي هیضاى آػیتپزیشی ػبختوبى ًیض دس ٍػؼت خشاثیّبی ٍاسدُ ثش ػبختوبى هؤحش اػت.
هشهت ٍ تشهین هؼىي ثشای خبًَاسّبی آػیتدیذُ یىی اص اّذاف اٍلیِ الذاهبت ثـشدٍػتبًِ دس ٌّگبم ٍلَع ػَاًح اػت اصایيسٍ تذٍیي یه سٍؽ
هٌبػت ثشای اسصیبثی خؼبسات ػبختوبىّب یىی اص رٌجِّبی حیبتی ثشًبهِّبی پبػخگَیی پغ اص ػَاًح اػت.


دالیل اّویت اسصیبثی خؼبست ػبختوبى



تؼییي لبثلیت ػىًَت ػبختوبىّب



رلَگیشی اص خغشات احتوبلی



تؼییي هٌبثغ هَسدًیبص



تؼییي هؼیبسی ثشای تخلیق ووهّبی هبلی
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ثب تَرِ ثِ هَاسد روشؿذُ دس ثبال اًزبم اسصیبثی خؼبست اص اّویت صیبدی ثشخَسداس اػت ٍ اعالػبت هشثَط ثِ اسصیبثی خؼبسات پبیِّبی اهذاد ثشای
ثبصػبصی سا ؿىل هیدّذ ٍلی هتأػفبًِ اغلت هَاسد ایي اعالػبت ثِ كَست ؿفبف ًیؼتٌذ ٍ ثشای هشدم غیشلبثلدػتشع ّؼتٌذ ثٌبثشایي هٌزش ثِ ایزبد
ػَد ٍ هٌفؼت ثشای افشاد ثبًفَر ربهؼِ هیؿَد .ثشای ارتٌبة اص ایي هَضَع اػتفبدُ اص یه سٍؽ لبثلاعویٌبى ٍ آؿٌب ثشای هشدم الصم اػت.
ارزیابی خسارت ساختواى از راُ دٍر:
دسوـَسّبیی ًظیش طاپي ،اًتظبس ٍلَع صلضلِّبی ثضسگی دس آیٌذُ ًضدیه هیسٍد .خشاثیّبی گؼتشدُ ٍ ثضسگی وِ ثِ ػجت ایي صلضلِّب ثِ ٍرَد
هیآیذ ثبػج ًیبص ثِ اسصیبثی خؼبست ػبختوبى هیؿَد .ووجَد هتخللیي داسای هْبست اسصیبثی وِ ثتَاًٌذ هٌبعك خؼبستدیذُ سا تحت ؿشایظ ثذ
تشافیىی وِ ثِ دلیل ػبًحِ ثِ ٍرَد هیآیذ سا اسصیبثی وٌٌذ ٍرَد داسد .تأخیش دس اسصیبثی خؼبست ػبختوبى تَػظ دٍلت هحلی هیتَاًذ ثشًبهِّبی
ثبصػبصی ػشیغ هٌبعك آػیتدیذُ سا دچبس هـىل ثىٌذ .ایي سٍؽ ػیؼتوی سا وِ ثشای اسصیبثی خؼبست ػبختوبى دس صلضلِ تََّوَ ثب اػتفبدُ اص آپلَد
ػىغّبیی وِ اص خبًِّبی آػیتدیذُ تَػظ ػبوٌیي ٍ یب هأهَساى آتؾًـبًی گشفتِؿذُ اػت سا اسائِ هیوٌذ[4].
هعرفی سیستن ارزیابی:
دس ایي سٍؽ اص ػیؼتن  ITثشای اسصیبثی ػبختوبى اػتفبدُؿذُ اػت .ایي ػیؼتن اص  2تب صیش ػیؼتن تـىیلؿذُ اػت .اٍلی یه ػیؼتن آپلَد
ػىغ دس هٌبعك آػیتدیذُ هیثبؿذ ٍ دٍهی ػیؼتن اسصیبثی تَػظ هؼوبساى ٍ هتخللیي اسصیبثی دس ثیشٍى هٌغمِ آػیتدیذُ اػت.

تلَیش ؿوبسُ  :1هشاحل اكلی سٍؽ اسصیبثی خؼبست اص ساُ دٍس
هفَْم سیستن جذیذ ارزیابی ساختواى از راُ دٍر:
ػیؼتن اص ساُ دٍس ثشای اسصیبثی خؼبست ػبختوبى دس صلضلِّبیی ثب همیبع ثضسي اسائِ ؿذ .هفَْم ایي ػیؼتن دس تلَیش ً 2ـبى دادُؿذُ اػت.
ول ػیؼتن اص  2تب صیش ػیؼتن تـىیلؿذُ وِ اٍلی ػیؼتن آپلَد ػىغّبیی اػت وِ تَػظ ػبوٌیي یب هأهَساى آتؾًـبًی دس هٌبعك آػیتدیذُ
گشفتِؿذُ ٍ ایي اعالػبت ثِ ػشٍس آپلَد هیؿَد ٍ دٍهی ػیؼتن اسصیبثی اص ساُ دٍس تَػظ هتخللیي اػت .هتخللیي وِ دس ثیشٍى هٌغمِ آػیتدیذُ
لشاس داسًذ ایي ػىغّبی آپلَد ؿذُ سا اص عشیك ٍةػبیت تأییذ هیوٌٌذ ٍ ػغح خشاثیّبیـبى سا اسصیبثی هیوٌٌذّ .وِ اعالػبتی وِ ثشای اسصیبثی
خؼبست ػبختوبى اػتفبدُ هیؿَد تَػظ  GISوِ دس فضبی هزبصی ػشٍس هشوضی دس ثیشٍى هٌغمِ آػیتدیذُ لشاس داسد وٌتشل ٍ هذیشیت هیؿَد.
ایي ًَع اص ػیؼتن هذیشیتی دیزیتبل ثِ استمبء دلت سًٍذ اسائِ ؿوبسُ تخشیجی-تؼویشی ػبوٌیي ووه هیوٌذ[4].
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تلَیش ؿوبسُ  :2تَػؼِ ًوًَِای اص ػیؼتن اص ساُ دٍس ثشای اسصیبثی خؼبست ػبختوبى
گسترش سیستن آپلَد عکس در هٌطقِ آسیبدیذُ:
ػىغّبی خبًِّبی آػیتدیذُ تَػظ ػبوٌیي یب داٍعلجبى آتؾًـبًی گشفتِ هیؿَد .ایي ػیؼتن تَػظ ػیؼتنػبهل اًذسٍیذ تلفي ّوشاُ ثش سٍی
ّوِی گَؿیّبی َّؿوٌذ ثِ رضء ثشًذ آیفَى ًلت هیؿَد .ایي اپلیىیـي آپلَد ػىغ ثش سٍی گَؿیّبی َّؿوٌذ اًذسٍیذ ػبوٌیي ٍ داٍعلجبى
آتؾًـبًی دس هٌبعك آػیتدیذُ ًلت هیؿَد.
سًٍذ ػیؼتن آپلَد ػىغّب دس تلَیش ؿوبسُ ً 3ـبى دادُؿذُ اػت .دس اثتذا ػبوٌیي یب هأهَسیي ثِ ػٌَاى ثبصسػبى ،اعالػبت اٍلیِ هبًٌذ اعالػبت ،GPS
آدسع ٍ اػن هبله خبًِ سا ٍاسد هیوٌٌذ ٍ دس هشحلِ دٍم ػىغّبی خبًِی آػیتدیذُ ٍ ارضای آى هبًٌذ پـتثبم ،دیَاسّب ،فًَذاػیَى ٍ لؼوتّبیی وِ
اص تؼبدل خبسدؿذُ اػت سا آپلَد هیوٌٌذ .دسًْبیت اعالػبت ٍاسدؿذُ ٍ ػىغّب سا تأییذ هیوٌٌذ.
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تلَیش ؿوبسُ  :3سًٍذ آپلَد ػىغ
سٍؽ تىویل وشدى آپلَد ػىغّب دس هٌغمِ آػیتدیذُ ثب اػتفبدُ اص اپلیىیـي آپلَد هبًٌذ صیش اػت:
ثبصسػبى (هبلىیي یب هأهَساى) تؼذادی ػىغ اص خبًِ آػیتدیذُ هیگیشًذ وِ تلَیش وبهلی اص توبم رَاًت خبًِ (ًوبی ؿشلی ،غشثی ،رٌَثی ٍ ؿوبلی) ٍ
ًوبیؾ ًضدیىی ( )close up viewsاص ًمبط آػیتدیذُ اػت.
آىّب تؼذادی ػىغ سا ثشای آپلَد وشدى دس ّش هشحلِ اًتخبة هیوٌٌذ؛ ٍ ًظشات خَد سا دس هَسد ػغح خشاثیّب ٍ هَلؼیت خبًِ ٍ دیگش هَاسد دس
لؼوتّبی هشثَعِ پش هیوٌٌذ (تلَیش .)4

تلَیش ؿوبسُ  :4ثشًبهِ ػیؼتن آپلَد ػىغ ٍ اعالػبت
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ثؼذ اص گشفتي ػىغّب ،ثبصسع ثبیذ آىّب سا ثشای یه ػشٍس اًحلبسی دس فضبی هزبصی ثب اػتفبدُ اص اپلیىیـي آپلَدupload
 applicationآپلَد وٌذ .ثب اػتفبدُ اص ایي اپلیىیـي اًتخبة ٍ آپلَد ػىغّبیی وِ تَػظ ثبصسػبى دس هٌغمِ آػیتدیذُ گشفتِؿذُ اػت آػبىتش
خَاّذ ثَد.
تَسعِ سیستن ارزیابی از راُ دٍر برای هتخصصیي:
هتخللیي دس ثیشٍى اص هٌغمِ آػیتدیذُ ػىغّبی آپلَد ؿذُ ثش سٍی ٍةػبیت سا تأییذ هیوٌٌذ ٍ ػغح خشاثیّبی آىّب سا اسصیبثی هیوٌٌذ .توبم
دادُّبی اػتفبدُؿذُ ثشای اسصیبثی ػبختوبى آػیتدیذُ تَػظ پبیگبُ اعالػبتی  GISوِ ثش سٍی ػشٍس اكلی دس ثیشٍى هٌغمِ آػیتدیذُ ٍ دس فضبی
هزبصی اػت هذیشیت ٍ وٌتشل هیؿَد.
ثب تَرِ ثِ تلَیش ؿوبسُ  5دس اثتذا هتخللیٌی وِ هؼوبساى ٍ تىٌؼیيّبی ثبتزشثِ ّؼتٌذ دس ثیشٍى اص هٌغمِ آػیتدیذُ اعالػبت اٍلیِ هبًٌذ فشم ولی
خبًِ آػیتدیذُ ،هَلؼیت ٍ ػغح لشصُای سا ثش سٍی ٍةػبیت ػیؼتن تأییذ هیوٌٌذ ٍ توبهی ػىغّبی خبًِ آػیتدیذُ سا ثبصدیذ هیوٌٌذ .دس دٍهیي
هشحلِ ،آىّب ػغح خشاثی سا ثب اػتفبدُ اص ػىغّبی خبًِ آػیتدیذُ ،اًحشافبت خبًِ ٍ ًمبط خشاثی ثبمّب ،دیَاسّب ٍ صیشػبختّب اسصیبثی هیوٌٌذ.
دسًْبیت هتخللیي اعالػبت ٍاسدؿذُ ٍ ػىغّب سا تأییذ هیوٌٌذ .ػپغ ًتیزِ اٍلیي اسصیبثی ثِ هتخلق ثؼذی ثشای ثبصسػی حبًَیِ فشػتبدُ هیؿَد.

تلَیش ؿوبسُ  :5سًٍذ ػیؼتن اسصیبثی اص ساُ دٍس
تلَیشّبی ؿوبسُ ً 6 ٍ 7وًَِای اص ثبصسػی اٍلیِ تَػظ ایي ػیؼتن ثشای صلضلِ  2111تََّوَ طاپي ّؼتٌذ .ػغح خشاثی ولی یه خبًِ ثش اػبع 3
فبوتَس تلوینگیشی هیؿَد :هحَعِ خبسری ،اًحشافبت ٍ ػٌبكش ػبختوبى.
اسصیبثی ثشای یه خبًِ آػیتدیذُ ثبیذ ثِ ٍػیلِ  2یب  3هتخلق ثشای حفظ دلت ،ػذالت ٍ ٍالؼیت اًزبم ؿَد .آىّب هیتَاًٌذ اص ػىغّبی ًوبی ًضدیه
( )close upدس كَست لضٍم اػتفبدُ وٌٌذ .آىّب ػىغّب سا اسصیبثی هیوٌٌذ ٍ ػغح خشاثیّب سا تلوینگیشی هیوٌٌذ (تلَیش ؿوبسُ .)6 ٍ 7
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تلَیش ؿوبسُ  :6ػیؼتن اسصیبثی اص ساُ دٍس (كفحِ اسصیبثی ثبم) تلَیش ؿوبسُ  :7ػیؼتن اسصیبثی اص ساُ دٍس (كفحِ اسصیبثی دیَاس)
دس كفحِی ثشًبهِ اسصیبثی ایي ػیؼتن ،هتخللیي ػغح خشاثی سا اًتخبة هیوٌٌذ .ثؼالٍُ آىّب هیتَاًٌذ تمبضبی ػىغّبی اضبفی ثشای اسصیبثی دلیكتش
دس ّش كفحِی اسصیبثی اص ثبصسػبى دس هٌغمِ آػیتدیذُ داؿتِ ثبؿٌذ .دس كفحِ پبیبًی ،لؼوت هشثَط ثِ اظْبسًظشّبی ّـذاساًِ ٍ ٍیظُ ثشای اسصیبثی
خؼبست خبًِ سا پش هیوٌٌذ ٍ ثِ هتخلق اسصیبثی ثؼذی هیفشػتٌذٍ .لتیوِ اسصیبثی دس ایٌزب توبم ؿَد ،وذ تخشیجی-تؼویشی ثشای ػبوٌیي اص ػَی
دٍلت هحلی اػالم هیؿَد.
دس ایي سٍؽ هـىالت اسصیبثیّبی گزؿتِ تب حذٍدی سفغ ؿذُ اػت ٍ پبػخگَی ػَاًح ثضسگی وِ دس آیٌذُ احتوبل ٍلَع داسد هیثبؿذ .وبسثشد
تىٌَلَطیّبی رذیذ وِ ؿبهل ٍػبیل الىتشًٍیىی اصرولِ  ،GPS,GISدٍسثیي دیزیتبل ٍ گَؿیّبی هَثبیل َّؿوٌذ ّؼتٌذ دس ایي سٍؽ اػتفبدُؿذُ
اػت .ثب تَرِ ثِ ایٌىِ هتخللیي اسصیبثی دس خبسد اص هٌغمِ آػیتدیذُ ّؼتٌذ ٍ اعالػبت هشثَط ثِ خبًِّب دس فضبی هزبصی ٍ ّویـِ دس دػتشع
هتخللیي هیثبؿذ ،اهىبى چٌذیي ثشسػی ٍ اسصیبثی سا ثِ ٍرَد هیآٍسد ٍ ًتبیذ ثِ ٍالؼیت ًضدیهتش هیؿَد ٍ اص هیضاى ًبسضبیتی ػبوٌبى خبًِّب
هیوبّذ[4].
هسایای استفادُ از رٍش ارزیابی از راُ دٍر:


پبػخگَیی ثِ ػَاًح ثضسي آیٌذُ ثب پیـشفت تىٌَلَطی



وبسثشد تىٌَلَطی ّبی رذیذ ؿبهل ،GPS,GIS :دٍسثیي دیزیتبل ٍ گَؽ ّبی َّؿوٌذ



ٍرَد هتخخج اسصیبثی ثِ تؼذاد وبفی دس ثیشٍى هٌغمِ



ػذم ًیبص ثِ حضَس هتخلق دس هٌغمِ ثب تَرِ ثِ هـىالت تشافیىی



اًزبم اسصیبثی حبًَیِ لجل اص دسخَاػت حبًَیِ



اهىبى اًزبم هىشس اسصیبثی ثذٍى كشف ٍلت صیبد



ًضدیه ؿذى ًتبیذ ثِ ٍالؼیت ٍ ون ؿذى ًبسضبیتی هبلىیي



اهىبى ًلت ایي ػیؼتن ثشسٍی ػیؼتن ثش سٍی توبم گَؿی ّب ثِ رض آیفَى



استمبء دلت سًٍذ اسائِ وذ تؼویشی -تخشیجی ثب ووه ػیؼتن هذیشیتی دیزیتبل



ثبالثشدى ػشػت اسصیبثی ٍ ثشًبهِ ّبی ثبصػبصی
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ًتیجِگیری
اسصیبثی یه ػولیبت هْن ٍ رضء ضشٍسی صًزیشُ آهبدگی ٍ هذیشیت ثحشاى اػت .اص عشیك سٍؽّبی هختلف اسصیبثی ،اعالػبت الصم ثشای ؿٌبخت
ٍیظگیّبی ػبًحِ ٍ احشات آى ثش ثخؾّبی هختلف ربهؼِ ٍ ًیض تؼییي ٍضؼیت ربهؼِ ٍ ًیبصّبی افشاد ٍ ػبصهبىّب ،روغآٍسی ٍ تحلیلؿذُ ٍ ثِ كَست
گضاسؿی دس اختیبس هؼئَالى ٍ ثشًبهِ سیضاى لشاس هیگیشد ایزبد ثبًه اعالػبت  GISاص اهالن ٍ ػبختوبىّب دس هحیظّبی ؿْشی ؿبیذ ثِ ّضیٌِ اٍلیِ
احتیبد داؿتِ ثبؿذ ،اهب ػالٍُ ثش هضایبی فشاٍاًی وِ خَاّذ داؿت ،اهىبى اػتفبدُ اص سٍؽ اسصیبثی اص ساُ دٍس سا فشاّن هیوٌذ .دس حمیمت ،دس هشحلِ
اسصیبثی ٍ تلوینگیشی پغ اص ػَاًح ّوشاُ ثب وبّؾ ّضیٌِ ٍ افضایؾ ػشػت اسصیبثی ،ثِ ٍػیلِ هـبسوت دادى افشاد دس فشآیٌذ اسصیبثی ،دٍسُ ثبصتَاًی ّن
ػشػت ثیـتشی خَاّذ داؿت[5].
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