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دمدیران و برنامه ریزان به حجم باالیی از اطالعات نیاز دارند که بای
ه در نتیجه ب. در زمان مناسب و بطور موثری در اختیارشان قرار بگیرد

.پایگاه های اطالعاتی در این خصوص نیازمندیم 

GIS

(181مهندس بابک داریوش ، صفحه -تالیف دکتر محمد فاتح2و 1کتاب معماری روستایی )

ل، در اینجا سیستمی بنام        داریم که برای جمع آوری ، تجزیه تحلی
ذخیره و بازآوری و ارائه اطالعاتی درباره ی مختصات جغرافیایی مفید

است 
از سخت افزار و نرم افزار کامپیوتری و اطالعات جغرافیایی و افراد 

.متخصص تشکیل شده است

توسط دکتر تاملینسون در کانادا مطرح 1960ایده ی      ابتدا در سال 
.شد 

تحقیق میکرد و بخاطر حجم ( کانادا)وی در زمینه ی کشور خودش 
وسیع اطالعات ، آنها را در کامپیوترش ذخیره می کرد سپس این ایده

را به دولتمردان کانادا پیشنهاد داد 
.که مورد قبولشان واقع شد

1980به دلیل گسترش سخت افزارها از سال 
.رشد      سرعت بیشتری گرفت

(181مهندس بابک داریوش ، صفحه -تالیف دکتر محمد فاتح2و 1کتاب معماری روستایی )

GIS

GIS

در     اطالعات الیه بندی شده اند و از مزیت های آن این است 
یکه میتوان اطالعات را الیه به الیه مطابق با موارد مورد نیاز بررس

کرد و یا ارتباط بین الیه ها را مورد توجه قرار داد

GIS

GISاطالعات

:مکانی یا گرافیکی یا فضایی-1
موقعیت و مکان عوارض مشخص میشود 

:غیرمکانی یا توصیفی-2
مشخصات عوارض مکانی مشخص میشود

GISقابلیت های

سواالت مربوط به یک مکان 1-
سواالت شرطی-2
ترکیب دو سوال اولبررسی روند-3

الگو-4

6-
چه خواهد شد اگر؟مدل سازی 5-

افزایش توان تصمیم گیری

:روستایی  GIS

سیستم اطالعات جغرافیایی تخصصی که مکان داده های آن روستا و
ی کاربران آن مدیران و برنامه ریزان توسعه روستایی مثل شورای اسالم

است که دقت در جمع آوری و دسته بندی .... روستا ، دهیاران و 
.اطالعات در آن بسیار مهم است

GIS در بانک اطالعاتی     میتوان با اشتراک گذاری الیه های اطالعاتی در
ثل فضای اینترنت به سایر ارگان هایی که با امور روستایی درگیرند م

کمک کرد و به روند فعالیت .... دهیاری ها ، آب و برق، بهداشت و 
.آنها سرعت بخشید
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GISیه نرم افزارهایی دارد که دارای ابزار کارتوگرافی سطح باال هستند که در ته
میکندنقشه های تخصصی با کیفیت باال و قابل تجزیه تحلیل به ما کمک

ه پس نقشه های به روز و دقیق آن میتواند به کسانی که حتی دسترسی ب
.روستا به سختی برای آنها مقدور است نیز یاری رساند

GIS مطالعات . مهم ترین بخش     روستایی بخش کشاورزی آن است
زمینی و ماهواره ای ، گزارش های آماری ساالنه و 

سایر موارد در این زمینه به ما کمک میکند که 
میتوان به وسیله ی آن به تجزیه تحلیل 

دالیل تغییرات تولید ، شبیه سازی رشد یک 
.پرداخت....محصول ، بازار یابی و 

GIS

:مدیریت بحران روستایی
قلیم به دلیل زلزله خیز بودن  و شرایط توپوگرافی متنوع  و داشتن ا

.های متفاوت ایران همواره در معرض خطرات  طبیعی میباشد
چون روستا هم در دل طبیعت است و هم ابزار خانه سازی در آن 

.ابتدایی و ساده است پس خطر بیشتری آن را تهدید میکند
چون معموال روستاها به دور از اماکن اداری هم هستند به وسیله      

میتوان به سرعت به مکان دقیق سکونت گاهها ، رودخانه ها ، راه های 
پی برد و شرایط امداد رسانی و یا جلوگیری از بحران را .... ارتباطی و 

.بهبود بخشید

:مدیریت خدمات رسانی به روستاها

برخی از موانع ، مشکالت و بازدارنده های عدم توسعه روستایی مرتبط با خارج روستا و 
برخی دیگر متوجه داخل روستاست

از عوامل بیرونی  مثل عدم توازن توسعه منطقه ای ، روابط شهر وروستا، عدم توزیع 
عادالنه منابع ملی بین شهر و روستا مشکالتی را برای مدیریت روستایی فراهم آورده 

به ، است ولی از سویی ، روستاهایی که با منابع ، امکانات و پتانسیل های نسبتا مشا
ل ها وضعیتی کامال متفاوت دارند چراکه در یک روستا از این منابع ، امکانات و پتانسی

نهایت استفاده به عمل آمده و در دیگری این منابع و امکانات و پتانسیل ها مورد کم 
وسعه توجهی قرار گرفته و یا حتی به هدر رفته، در اینجاست که نقش مدیریت روستایی در ت

.روستایی مشخص میشود
(187و 186مهندس بابک داریوش ، صفحه -تالیف دکتر محمد فاتح2و 1کتاب معماری روستایی )

:کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی در توسعه روستایی 

اطالعات جغرافیایی رکن اصلی سیستم       که استفاده
از آن ، مدیران و برنامه ریزان را در تصمیم گیری یاری 

.میرساند
در نقشه برداری ، علوم زمین ، جغرافیا ، 

مهندسی معدن، منابع طبیعی، سنجش از دور ، هواشناسی،
محیط زیست ، مخابرات ، شهر سازی ، مکان یابی 

.روستایی و کشاورزی دقیق مورد استفاده قرار میگیرد

(187مهندس بابک داریوش ، صفحه -تالیف دکتر محمد فاتح2و 1کتاب معماری روستایی )

GIS

GIS

:در توسعه روستاییمهم ترین کاربردهای 
نقشه برداری -1
فوتوگرامتری-2
تهیه نقشه از آمارهای سرشماری و سایر آمارها-3
برنامه ریزی و مدیریت استفاده از زمین-4
مطالعات برخورد محیطی -5
نقشه سازی و مدیریت منابع طبیعی -6
مطالعات بیولوژیکی و اکولوژیکی-7
برنامه ریزی منطقه ای و محلی-8
برنامه ریزی توسعه-9
مطالعت محیطی و جغرافیایی -10

(187مهندس بابک داریوش ، صفحه -تالیف دکتر محمد فاتح2و 1کتاب معماری روستایی )

GIS
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طراحی های سه بعدی بعنوان مثال تهیه مدل ناهمواری زمین ، شیب زمین و جهت ناهمواری -11
برنامه ریزی خدمات ویژه و مدیریت ریسک و بحران-12
کنترل و مدیریت پوشش گیاهی و منابع آب -13
مطالعات پایه کشاورزی  مثل مطالعات توان محیطی طبیعی ایران در تولید محصوالت -14

کشاورزی از طریق مطالعات خاک و طبقه بندی خاک ها 
تهیه نقشه های توزیع اراضی کشاورزی ،کاداسترها  و مالکیت اراضی کشاورزی ، اندازه -15

قطعات و فواصل آنها 
یر بررسی عوامل موثر بر تعادل اکولوژیکی و هیدرولوژیکی محیط های روستایی و ارزیابی و تاث-16

آن به ریسک بروز سیالب در مناطق شهری و آلودگی آب شرب شهری به نهاده های شیمیایی

(188مهندس بابک داریوش ، صفحه -تالیف دکتر محمد فاتح2و 1کتاب معماری روستایی )

مدیریت آبیاری زمینه ای کشاورزی-17
مکانیزاسیون کشاورزی  که یکی از مهم ترین عوامل تحول در کشاورزی و مناطق روستایی -18

بشمار می آید
توجه به مکان یابی خدمات و تسهیالت زیرساختی-19
نت گاه مکان یابی سکونت گاه های روستایی در مطالعاتی مانند ساماندهی مکانی و فضایی سکو-20

ها ، جابجایی روستاهای پشت سد ، تجمیع ، ساماندهی روستاهای در معرض خطر یا آسیب دیده از 
.بالیای طبیعی بسیار با اهمیت است

ی میباشند همچنین تعیین مکان مناسب برای صنایع روستایی که در ارتباط با سایر تولیدات روستای
اهمیت بسزلیی دارد  

(189مهندس بابک داریوش ، صفحه -تالیف دکتر محمد فاتح2و 1کتاب معماری روستایی )

امین روستاها و مناطق کشاورزی بعنوان کانون تولید غذای کافی و سالم نقش بسزلیی در ت
موادعذایی جمعیت کشور و تحقق اهدلف خودکفایی ذر تولیدات کشاورزی به عهده دارند

تالش در جهت توسعه پایدار و عمران روساایی می تواند باعث افزایش تولید ، اشتغال زایی
، مدیریت وکنترل مهاجرت به شهرها شودو      معرفی رویکردی نوین و دیدگاه خالقانهبرای 

یر را توسعه نواحی روستایی با در نظر گرفت سناریو های محتلف توسعه می تواند میتواند مس
برای توسعه پایدار هم از جنبه اقتصادی و هم از جنبه زیست محیطی و

نیز اطالعات طرح هادی و روند انجام آن را به نشان 
.دهد

(190مهندس بابک داریوش ، صفحه -تالیف دکتر محمد فاتح2و 1کتاب معماری روستایی )

GIS

:آنبررسی آثار متقابل شهر و روستاهای نزدیک به 
ر روابط متقابل و پیوند میان شهر ها و نواحی روستایی به عنوان عامل اصلی د

فرایند تغیرات اجتماعی و فرهنگی مطرح است واز واقعیت های زندگی روزانه 
.یک خانوار ساکن روستا است
سیاستهایاین پیوندها در تنظیم و بیان 

ازتوسعه با هدف کاهش فقر و حمایت 
نقش مثبت مراکز شهری در توسعه 

.روستایی تاثیرگذار استنواحی 

عوامل در پیدایش شهرهای خاورمیانه و به خصوص ایران 
عی و و اجتماعی با توجه به شرایط محیط طبیفرهنگی _اقتصادی_متعددسیاسی

حوزه های نفوذ شهری که روستاها هستند نقش موثری داشته است و درشکل 
.گیری و توسعه و رشد روستاها و سکونتگاه های روستایی اثرگذار بوده است

کننده در غالب بررسی های شهر و روستا شهر به عنوان جزءتعیین 
که نزدیک شهرها هستند از امکانات محدودیت ها فرصت ها روستاهایی .است

.و چالش های متعددی برخوردارند
گسترش تدریجی شهر و ارزانتر بودن زمین های اطراف شهر و کوچ روستاییان 
به روستاهای نزدیک شهر باعث شده این روستاها ماهیت کشاورزی و تولیدی 

خود را از دست داده و به مکانی بی هویت تبدیل شوند و باعث پیامدهای 
.مخربی بر روستا میشود

(مهندس بابک داریوش ، صفحه -تالیف دکتر محمد فاتح2و 1کتاب معماری روستایی )

:روستا آثار و پیامدهای مخرب تحمیل شده از شهر به 
:محیط زیستیدیدگاه -1

به دلیل افزایش جمعیت در روستاهای اطراف شهر بهداشت محیط و 
مدیریت مواد زاِید دچار اختالل میشود و از دیگر معضالت آن اینکه به 
دلیل کاهش سطح اراضی کشاورزی و درنهایت چشم انداز طبیعی که 
طی میتواند فرصتی برای گذراندن اوقات فراغت و گردشگری باشد به محی

.مصنوعی تبدیل میشود

: دیدگاه جمعیتی-2
نزدیک شهرها به دلیل ارزان بودن زمین و کوچ مسافران روستاهایی 

.پرجمعیت میشوند



(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir

4/28/2020

(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir 4

:اجتماعی و فرهنگیدیدگاه -3
ها و سنت های موجود در روستا کم کم از بین رفته و متاثر از فرهنگ 

ز تحوالت اجتماعی و فرهنگی برآمده از شهر میشود و باعث میشود روستا ا
.حالت سنتی و ارگانیک خارج شود

: بعد اقتصادی-4
ر ساخت اقتصادی روستا از فرایندهای اقتصادی حاکم در شهتاثیرپذیری 

ی است که در طی زمان منجر به تغییر ساختار معیشت روستایی از کشاورز
است و باعث تغییر ....( معامله زمین و)به فعالیت های غیر کشاورزی

.الگوهای مصرف و افزایش مصرف انرژی میشود

:  کالبدی-بعدقصایی-5
گویای نزدیک شهرها با تراکم جمعیت مواجه میشوند و این امرروستاهای 

وسعه ی آنها فعالیت و منابع موثر در ت_قصایی جمعیت انباشت تمرکز و 
.در مقیاس شهر و روستاهای دیگر میباشد

: کالبدیمنظر 
اقتصادی حاکم در فضای شهر منجر به _ها و فرایندهای اجتماعیجریان 

هرها تغییرات شگرف کالبدی در ساخت و بافت کالبدی روستاهای حریم ش
مصالح به-الگوی معماری مساکن)میشود و از جمله این تغییرات بافت

(ردیتغییر در شکل و دسترسی های درون بافت و تغییرات کارب-کار رفته

به دلیل تراکم جمعیت این روستاها و پیدایش : سیاسی و نهادیبعد -6
اقتصادی این روستاها از مهمترین عرصه های مبارزات _مسائل اجتماعی

ها انتخاباتی احزاب رقیب به شمار می آید و در هنگام انتخابات این روستا
میشونددچار تقسیم بندی اجتماعی و سیاسی 

(194-197مهندس بابک داریوش ، صفحه -تالیف دکتر محمد فاتح2و 1کتاب معماری روستایی )

:نتیجه گیری
: دیدگاه زیرساختی

ند دلیل خریدن زمین های کشاورزی به عنوان زمین مسکونی با نبود سبه 
.مواجه میشوند

: دیدگاه قانونی
ا کالبدی روست_مقررات و ضوابط متناسب با شرایط اقتصادیفقدان 

میباشد که به ویژه در مورد سیاست های کاربری زمین و احداث بنابر 
اساس طرح هادی در روستا موجب شده که مدیریت کالبدی در روستاهای 

د ابزاری برای حفظ کاربری ها در اختیار نداشته باش( بنیاد مسکن)حریم
واین موارد خود گویای مشکالت روستاهای حریم شهرها میباشد

(198مهندس بابک داریوش ، صفحه-تالیف دکتر محمد فاتح2و 1کتاب معماری روستایی )

از توجه شما سپاسگذاریم


