
 

 ANP و ارسش های مدل ARC GISساخت نقشه مکان یابی با نزم افشار 

 

 اًجبم هی ANPدس ثؼیبسی اص  دظٍّؾ ّبی جغشافیبیی ٍ سؿشِ ّبی هشسجظ ثب آى کِ سَػظ هذل ّبی سلوین گیشی هثل        

دس ٍاقغ ّذف، یؼٌی ثٌبػز کِ سلوین ّب ثش سٍی یک هکبى سؼییي ؿًَذ ٍ . گیشد، هغبلؼبر دس حَصُ هکبى كَسر هی گیشد

دس ایي حبلز اغلت ثِ جبی ایٌکِ اص هکبًْبی اص دیؾ سؼییي ؿذُ اػشفبدُ کٌٌذ، ًشبیج . اًشخبة ثْششیي هکبى هی ثبؿذ

 ، ثْششیي هکبى سا سـخیق هی ARC GIS ٍ اص عشیق ایجبد ًقـِ دس ًشم افضاس هغبلؼبر خَد سا دس سٍی ًقـِ دیبدُ هی کٌٌذ

ثشای هثبل دس ًوًَِ ای کِ اًجبم گشفشِ اػز، دس حبلز اٍل ّذف، ؿٌبػبیی هکبًْبی هؼشؼذ سَػؼِ اکَسَسیؼن ثَد . دٌّذ

ٍلی ػِ گضیٌِ هؼلن کالیِ، الوَر دبییي ٍ سٍدثبس ثِ ػٌَاى هٌبعق اكلی اًشخبة ؿذُ ٍ ػذغ قبثلیشْبی آى ّب اص ًظش 

 اسصؽ یبثی ٍ دس ًْبیز ّن دس ّوبى هذل، اسصؽ ٍ ضشیت ًْبیی آًْب سؼییي گشدیذ کِ ًـبى هی ANPاکَسَسیؼشی دس هذل 

اهب حبلز دٍم صهبًی . داد کذام گضیٌِ یب هٌغقِ اسصؽ ثیـششی داسد سب ثِ ػٌَاى هٌغقِ ثشسش سَػؼِ اکَسَسیؼن اًشخبة گشدد

دس . اػز کِ گضیٌِ ٍجَد ًذاؿشِ ثبؿذ ٍ ثٌب ثبؿذ سب دس ًقـِ هٌغقِ الوَر، ثْششیي هکبًْبی سَػؼِ اکَسَسیؼن ؿٌبخشِ ؿَد

 ثب ّن سشکیت ؿًَذ ٍ  ًقـِ ًْبیی ثْششیي ANPایي حبلز ثبیذ ًقـِ ّبی ّش ػٌلش، سْیِ ؿذُ ٍ اص عشیق ضشایت حبكل اص 

ثٌبثشایي دیـٌْبد هی . ایي ًَع هغبلؼِ کبهال ثب هغبلؼبر جغشافیبیی ػبصگبس اػز. هکبى سَػؼِ اکَسَسیؼن سا هـخق ًوبیذ

 . ؿَد کِ ّوَاسُ ثْششیي هکبًْب اص عشیق ًقـِ هـخق گشدد

 : ػِ هشحلِ اكلی سا ؿبهل هی ؿَدARC GISهکبى یبثی دس ًشم افضاس 

 سْیِ الیِ ّبی اعالػبسی ثشای ّش ػٌلش -1

 عجقِ ثٌذی ّش الیِ اعالػبسی ثش اػبع هیضاى اسصؽ -2

  ٍ سْیِ ًقـِ ًْبییANPسشکیت ّوِ الیِ ّبی اعالػبسی ٍ اػوبل ضشایت ًْبیی هذل  -3

 

 :تهیه الیه های اطالعاتی بزای هز عنصز

الیِ ّبی عالػبسی ّش ػٌلش اص دادُ ّبی هخشلفی ثِ دػز . هشحلِ اٍل ػبخز الیِ ّبی اعالػبسی ثشای ّش ػٌلش هی ثبؿذ

ًقـِ کبسثشی ٍ ساُ اسسجبعی ًیض اص الیِ ّبی ػشاػشی کـَس .  حبكل هی گشددDEMهثال الیِ ؿیت اص عشیق ًقـِ . هی آیذ

 .حبكل هی گشدد ٍ ثشای سْیِ الیِ ػبیش ػٌبكش، هی سَاى الیِ دشاکٌذگی آًْب سا ػبخز



قجل اص اًشخبة یک هؼیبس، اص ٍجَد الیِ اعالػبسی ثشای آى ثٌبثشایي اگش چٌبًچ ثٌبػز کِ ثب ًقـِ هکبى یبثی کٌیذ، ثْشش اػز 

 .اعویٌبى حبكل کٌیذ

الیِ ّبیی کِ ثشای هکبى یبثی ثِ کبس هی سًٍذ یب الیِ ّبیی اص ًَع ثؼشش هی ثبؿٌذ ٍ یب الیِ ّبیی اص ًظش هٌظَس اص ثؼشش یؼٌی 

ٍلی هٌظَس اص هجبٍسر یؼٌی فبكلِ ای کِ ّش ًقغِ اص یک دذیذُ . ّش ثخؾ اص یک الیِ، حبٍی یک دذیذُ خبف هی ثبؿذ

 .خبف داسد

 . دس ًوًَِ هَسد هغبلؼِ هب، الیِ ّبی ؿیت ٍ کبسثشی صهیي اص ًَع الیِ ثؼشش هی ثبؿذ

 هی سَاى ؿیت DEMػذغ ثب اػشفبدُ اص الیِ .  سا ثشای هٌغقِ الوَر سْیِ کٌیذDEMثشای ػبخز الیِ ؿیت، اثشذا ثبیذ الیِ 

 .سا ًیض سْیِ کشد

 ، گضیٌِ spatial analysisػذغ اص ثخؾ اثضاس .  سا اص ثِ داخل ثشًبهِ اضبفِ ٍ فؼبل کٌیذspatial analysisاثشذا اثضاس 

options سا اًشخبة کٌیذ ٍ دس ػشثشگ general دس ثخؾ ٍ analysis mask الیِ هشص هٌغقِ الوَر سا اًشخبة کٌیذ ، .

 . هحذٍدُ ًوبیؾ خَد سا سٌظین کٌیذsame as display ًیض ثب اًشخبة گضیٌِ Extentدس هحذٍدُ 

 

 

 

 



OKحبل ثشای ػبخشي الیِ ؿیت، اص هٌَی .  سا ثضًیذSurface analysis ٌِگضی ،slopeسا اًشخبة کٌیذ  . 

 

 دسجِ یب دسكذ ؿیت سا هـخق output measurement ٍ ػذغ دس ثخؾ DEM ، الیِ input surfaceدس ثخؾ 

 .الیِ ؿیت ػبخشِ هی ؿَد.  سا اًشخبة هی کٌینOKدس ًْبیز گضیٌِ . هی کٌین

 

 



 

 ثشای هٌغقِ الوَر الیِ clipاثشذا ثب اثضاس . الیِ کبسثشی صهیي، اص الیِ کبسثشی ّبی صهیي ػشاػش کـَس هی سَاى سْیِ کشد

 هجضا جذا هی کٌین ٍ ػذغ الیِ کبسثشی کِ ًـبًگش یک ًَع کبسثشی دس ّش ثخؾ هی ثبؿذ، هی ػبصین

 سب ثشَاى ثب سشکیت آًْب، ًقـِ سَجِ داؿشِ ثبؿیذ کِ ّوِ الیِ ّبی اعالػبسی کِ ؿوب هی ػبصیذ، ثبیذ اص ًَع سػششی ثبؿذ

ثِ . دغ اگش الیِ ؿوب هثل الیِ کبسثشی اساضی اص ًَع ثشداسی ثَد، الصم اػز کِ آًشا ثِ سػشش سجذیل کٌیذ. ًْبیی سا ایجبد کشد

: ایي كَسر

.  سا اًشخبة کٌیذfeature to raster ٍ صیشگضیٌِ convert، گضیٌِ spatial analyst اص اثضاس 

 



 آى فیلذی کِ هی خَاّیذ الیِ ثب field الیِ ثشداسی هَسد ًظش  ٍ دس ثخؾ input featuresدس دٌجشُ ثبص ؿذُ، دس ثخؾ 

ثشای هثبل دس الیِ کبسثشی، دس ٌّگبم سجذیل، ؿوب ثبیذ فیلذی سا کِ . هـخلبر آى فیلذ ثِ سػشش سجذیل ؿَد سا اًشخبة کٌیذ

یب هثال ثشای الیِ ثشداسی خغَط هیضاى، ثبیذ فیلذی کِ حبٍی . حبٍی ًبم ٍ هـخلبر کبسثشی ّب هی ثبؿذ، اًشخبة کٌذ

. الیِ سػششی ػبخشِ هی ؿَد. هؼیش خشٍجی سؼییي کٌیذ. اعالػبر خغَط هیضاى اػز سا اًشخبة کٌیذ

 

دسایي گًَِ الیِ ّب، ؿوب یک .        ّوبًغَسکِ گفشِ ؿذ ثشخی اص الیِ ّبی اعالػبسی ًیض اص ًَع هجبٍسسی ٍ فبكلِ هی ثبؿٌذ

دذیذُ یب هجوَػِ ای دذیذُ ّب سا دس اخشیبس داسیذ ٍلی ّذفشبى ایي اػز کِ ثجیٌیذ هکبًْبی هخشلف چقذس اص ایي دذیذُ ّب 

ثشای هثبل یک اسَثبى دس هٌغقِ خَد . فبكلِ داسًذ ٍ ثش حؼت هیضاى فبكلِ، سَػظ سًگ خبكی آًشا هـخق ٍ هشوبیض ًوبییذ

داسیذ ٍ هی خَاّیذ فبكلِ هکبًْبی دیگش سب ایي اسَثبى سا ثِ كَسر یک ًقـِ ٍ الیِ ایجبد کٌیذ کِ ًـبًگش هیضاى فبكلِ اص 

.  اسَثبى ثبؿذ

ایي کبس سا هی خَاّین ثشای الیِ ساُ ّبی اسسجبعی .  اػشفبدُ کٌینDistance      ثشای ػبخشي چٌیي الیِ ای ثبیذ اص اثضاس 

ایي الیِ اص ًَع هجبٍسر هی ثبؿذ . ساُ ّبی اسسجبعی یکی اص ػٌبكشی ثَد کِ هب دسکبس دظٍّـی خَدهبى داؿشین. اًجبم ثذّین

. یؼٌی قشاس اػز فبكلِ هکبًْبی هخشلف اص ایي ساُ اسسجبعی هـخق گشدد

.  سا اًشخبة کٌیذ Straight line ٍ صیش گضیٌِ  Distance، گضیٌِ Spatial analystاص اثضاس 



 

 هی سَاًیذ یک هقذاس Maximum distanceدس کبدس . ، الیِ ساُ ّبی اسسجبعی سا اًشخبة کٌیذDistance toدس ثخؾ 

فبكلِ دیؾ فشم ٍاسد کٌیذ کِ ًشم افضاس ثیـشش اص ایي فبكلِ سا ًقـِ دسػز ًکٌذ کِ الجشِ دیـٌْبد هی کٌن ایي قؼوز خبلی 

 ّن اگش دٍػز داسیذ هی سَاًیذ یک هؼیش خشٍجی ثشای الیِ فبكلِ Output rasterدس ثخؾ . ثگزاسیذ ٍ چیضی ًٌَیؼیذ

 Temporaryدغ دس حبلز . هی سَاًیذ الیِ سا ثؼبصیذ ٍ دس كَسر سوبیل ثؼذا رخیشُ ًوبییذ. سؼییي کٌیذ اهب اججبسی ًیؼز

. قشاس دّیذ

 

. الیِ فبكلِ اص ساُ ّبی اسسجبعی هٌغقِ الوَر ػبخشِ ؿذُ اػز

 

 

 



 

 

ایي الیِ ًـبى هی دّذ کِ هٌبعقی کِ ثب سًگ صسد ًـبى دادُ ؿذُ اػز، کوششیي فبكلِ سا ثب ساُ ّبی اسسجبعی داسد ٍ ثِ      

. سذسیج ثِ ػوز سًگ قشهض ثش هیضاى فبكلِ ّب افضٍدُ هی ؿَد

اثشذا الیِ .       ػبیش الیِ ّبیی کِ قشاس اػز ثِ كَسر الیِ فبكلِ ػبخشِ ؿَد ًیض ثِ ّویي سشسیجی کِ گفشِ ؿذ ایجبد کٌیذ

ثشداسی دذیذُ یب ػَاسضی کِ هی خَاّیذ ثشایؾ الیِ فبكلِ دسػز کٌیذ  سا ثؼبصیذ ٍ ثِ ثشًبهِ اضبفِ کٌیذ ٍ ػذغ ثب اثضاسی 

دس کبس دظٍّـی هب، ثِ جض الیِ هیضاى ؿیت ٍ کبسثشی صهیي، هبثقی الیِ ّب . کِ اؿبسُ ؿذ، الیِ حشین یب فبكلِ آًشا ایجبد کٌیذ

یؼٌی هثال ثبیذ اثشذا الیِ دشاکٌذگی قلؼِ ّب یب سٍػشبّبی سبسیخی سا سْیِ ؿذُ ٍ ػذغ الیِ فبكلِ اص . اص ًَع فبكلِ هی ثبؿٌذ

. ایي سٍػشبّب یب قلؼِ ّب ػبخشِ ؿَد

: طبقه بندی الیه ها

الیِ ّبی چشا کِ دس ایي هشحلِ، .  هی ثبؿذARC GIS       هشحلِ عجقِ ثٌذی الیِ ّب اص هْوششیي هشاحل دس هکبى یبثی دس 

 هَسد اسصیبثی ٍ ػٌجؾ قشاس هی گیشًذ اهب ایي ثبس ًِ خَد ػٌلش دس اسسجبط ثب ػٌبكش دیگش ANPاعالػبسی یکجبس ّوبًٌذ هذل 

 هب یک ANPثجیٌیذ دس هذل . ثلکِ ّش ػٌلش دس داخل خَدؽ ٍ ًؼجز ثِ خَدؽ ثب سَجِ ثِ هَضَع ٍ ّذف کلی دظٍّؾ هب

اهب ّیچ . ػٌلش سا دس اسسجبط ثب ػٌبكش دیگش هقبیؼِ کشدین ٍ دس ًْبیز ضشیت ٍ اسصؽ ًْبیی آى سا ّن ثِ دػز آٍسدین

 ثشای هثبل .ٍقز دس ایي هذل ثِ خَد ػٌلش دس داخل خَدؽ سَجِ ًکشدین ٍ اسصؽ یبثی سا دس داخل خَد اًجبم ًذادین



هیضاى ؿیت یکی اص ػٌبكشی اػز کِ دس سَػؼِ اکَسَسیؼن هغشح هی ثبؿذ ٍ هب ثِ . ػٌلش هیضاى ؿیت سا دس ًظش ثگیشیذ

اهب ػَالی کِ ایٌجب هغشح هی ؿَد ایي اػز کِ آیب ّش ًَع ؿیجی ثشای اکَسَسیؼن .  دشداخشینANPػٌجؾ اسصؽ آى دس 

.  دسكذ ٍ ثیـشش هشغیش اػز500ؿیت اص كفش دسكذ سب . هٌبػت اػز؟ ػٌلش ؿیت دس دسٍى خَدؽ دسجبر هخشلفی داسد

 دسكذ 20 سب 10 آیب سفبٍسی ثیي ؿیت هثال ٍقشی هی گَیین هیضاى ؿیت دس اکَسَسیؼن هَثش اػز آیب ؿبهل ّش ؿیجی هی ؿذ؟

یب ثشای هثبل دیگش، . ّوِ دسجبر ؿیت ثشای اکَسَسیؼن هٌبػت ًیؼشٌذ.  دسكذ ًیؼز؟ قغؼب سفبٍر داسد100ثب ؿیت ثبالی 

 اسصؽ ًْبیی خَد ػٌلش ساُ اسسجبعی سا ثب دیگش ػٌبكش ػٌجیذین ٍ ثِ دػز آٍسدین ANPدس . ساُ اسسجبعی سا دس ًظش ثگشیذ

ٍلی عجیؼشب ّش هکبًی اسصؽ یکؼبى اص ًظش ساُ اسسجبعی ًذاسد، ثلکِ هکبًْبیی کِ ًضدیک ساُ اسسجبعی ّؼشٌذ، ؿبیذ ثشای 

دس هَسد الیِ کبسثشی . دغ دس دسٍى خَد ایي ػٌلش دسجبر هخشلف ٍجَد داسد. اکَسَسیؼن ثْشش ثبؿٌذ سب هکبًْبی دٍس

اهب آیب ّش ًَع .  کِ ػٌلش کبسثشی صهیي ثِ فالى اًذاصُ ثشای اکَسَسیؼن اسصؽ داسد ANPصهیي ّن هب دس ًْبیز گفشین دس 

عجیؼشب . ثبؿٌذ... کبسثشی ثشای اکَسَسیؼن اسصؽ داسد؟ کبسثشی ّب هی سَاًٌذ ؿْشی، كٌؼشی، هشسؼی، جٌگلی، صساػی، آثی ٍ 

. ّوِ ایي کبسثشی ّب ثشای سَػؼِ اکَسَسیؼن اسصؽ یکؼبًی ًذاسًذ

چَى ػٌبكش دس دسٍى خَدؿبى اص ٍیظگی ّبی یکیبًی ًذاسًذ ٍ .       دغ ثب رکش ایي هثبل فلؼفِ عجقِ ثٌذی الیِ هـخق ؿذ

ّش ثخـی اص یک ػٌلش یک اسصؽ خبف ثشای هَضَع هب هثال سَػؼِ اکَسَسیؼن داسًذ، دغ ثبیذ ثشحؼت ایي اسصؿی کِ 

هٌظَس اص عجقِ ثٌذی، یؼٌی دادى ًوشُ ّب . ثشای هب داسًذ، هب ثبیذ اجضای داخل ایي ػٌبكش ٍ الیِ ّبی آًْب سا عجقِ ثٌذی کٌین

. ٍ اسصؽ ّب ثِ ّش یک اص اجضای یک ػٌلش یب الیِ

سـخیق ایٌکِ چِ ثخـی اص یک ػٌلش ثشای هَضَع هب اسصؽ ثیـششی ًؼجز ثِ ثخـْبی دیگش داسًذ، ّن هی سَاًذ         

سَػظ خَد هب کِ ؿٌبخز ػویقی ثِ هَضَع داسین، اًجبم گیشد ٍ ّن هغبلؼبر دیـیي ٍ ّن سَػظ هلبحجِ ثب کبسؿٌبػبى ٍ 

 ثشای هثبل دس هَسد هیضاى ؿیت، ثبیذ .دیـشْبد هی ؿَد کِ اص سشکیت ػِ سٍؽ اٍل اػشفبدُ کٌیذ. حشی سکویل دشػـٌبهِ

عجق هغبلؼبر دیـیي ٍ . هـخق گشدد چِ دسكذی اص ؿیجْب ثْششیي اسصؽ سا داسًذ ٍ ثؼذ اص آى چِ دسجبر دیگش

دغ ثِ الیِ ای کِ ػبخشین سجَع . اػشبًذاسدّب، ّش چقذس ؿیت یک هٌغقِ کوشش ثبؿذ، ثشای اکَسَسیؼن هٌبػت سش هی ثبؿذ

. هی کٌین ٍ ثش ایي اػبع، عجقِ ثٌذی سا اًجبم هیذّین

.  سا اًشخبة کٌیذReclassify گضیٌِ  spatial analystثشای اًجبم عجقِ ثٌذی الیِ ّب، اص اثضاس 



 

ّوبًغَسکِ دس قؼوز ایي کبدس هی ثیٌیذ دس .  الیِ سػششی ؿیت سا اًشخبة کٌیذinput rasterدس دٌجشُ ثبص ؿذُ، دس کبدس 

ًشم . ، اسصؿْب ٍ عجقِ ثٌذی ّبیی کِ خَد ًشم افضاس دس ٌّگبم ػبخز ًقـِ ؿیت اًجبم دادُ ًـبى هی دّذold valuesثخؾ 

افضاس دس ٌّگبم ػبخشي ّش الیِ سػششی، ًیبص داسد سب ایي الیِ ّب سا ثش حؼت سًگ عجقِ ثٌذی کٌذ سب ًقـِ سػششی حبكل 

اگش ثِ ًقـِ ؿیت ػبخشِ ؿذُ خَد . هیضاى دسجِ ّش سًگ ٍ سؼذاد سًگ ّب ٍ عجقِ ّب، دیؾ فشم خَد ًشم افضاس اػز. ؿَد

 20 سب 10 دسكذ ثب سًگ ػجض ٍ ؿیت 10 سب 5ًگبُ کٌیذ هی ثیٌیذ کِ ّش سًگ، ًوبد یک دسكذی اص ؿیت هی ثبؿذ هثال ؿیت 

اهب عجیؼی اػز کِ ؿوب هوکي اػز ایي عجقِ ثٌذی سا دٍػز ًذاؿشِ ثبیذ ٍ ثخَاّیذ ایي عجقبر سا ... دسكذ ثب سًگ صسد ٍ 

ایي ثخؾ، اسصؽ .  سا هی ثیٌیذNew values ثبص هی ؿَد، ؿوب کبدسی ثب ػٌَاى Reclassifyصهبًی کِ دٌجشُ . سغییش دّیذ

ّوبًغَسکِ گفشین ّش  عجقِ اص ؿیت، اسصؽ یکؼبًی هوکي اػز ثب عجقبر دیگش . ّب ٍ ضشایت جذیذ ثِ ّش عجقِ هی دّذ

دغ ضشٍسر داسد کِ اٍال یک عجقِ ثٌذی هجذد اص . ًذاؿشِ ثبؿذ ٍ ّش عجقِ ّن اسصؽ یکؼبًی ثشای هَضَع هب ًذاؿشِ ثبؿذ

ثشای هثبل اگش هـبّذُ کٌیذ هی ثیٌیذ کِ دس ثخؾ . ًقـِ اًجبم دادُ ٍ ػذغ یک اسصؽ جذیذ ثِ ّش عجقِ اخشلبف ثذّین

Old values ِدسكذ دس کبدس 16 -0 عجق New values  2 دسكذ اسصؽ 26 سب 16 سا ثِ خَد گشفشِ اػز ٍ 1 اسصؽ ٍ  ...

 30 – 0حبل هوکي اػز کِ هثال دس کبس ؿوب سؼییي ؿذُ اػز سَػظ خَدسبى یب هغبلؼبر قجلی یب کبسؿٌبػبى کِ ؿیجْبی 

دس ایي حبلز ؿوب ّن هججَسیذ داهٌِ عجقبر سا سغییش دّیذ، ّن سؼذاد عجقبر سا ٍ ّن ایٌکِ .  ثبیذ داؿشِ ثبؿٌذ5دسكذ اسصؽ 

. اسصؽ جذیذ ثِ آى ّب ثذّیذ



 

اسصؽ عجقبر ّوِ الیِ ّب اص آًجبییکِ قشاس اػز ؿوب الیِ ّبی عجقِ ثٌذی ؿذُ سا ثبّن سشکیت کٌیذ، دغ ثْشش اػز کِ         

 الجشِ هوکي اػز ثِ فشاخَس ّش الیِ کوی . اسصؽ دػشِ ثٌذی کٌیذ5هثال ثْشش اػز کِ ّوِ الیِ ّب سا دس . یکؼبى ثبؿذ

 سَجِ داؿشِ ثبؿیذ کِ ًوشُ دّی ٍ اسصؽ دّی دس  .هشفبٍر ثبؿذ ٍلی ػؼی کٌیذ  سؼذاد اسصؽ ّبی ّوِ الیِ ّب یکؼبى ثبؿذ

.  ثبؿذ5 سب 1 عجقِ ثبؿذ، ثْشش اػز کِ اسصؽ ّب دادُ ؿذُ اص 5اگش قشاس اػز . ایي ثخؾ ثش حؼت سسجِ ّش عجقِ هی ثبؿذ

ثؼذ اص آى عجقِ ای کِ ؿشایظ ثْششی .  ثِ آى عجقِ ای دادُ هی ؿَد کِ ثْششیي ؿشایظ سا ثشای اکَسَسیؼن فشاّن ػبصد5اسصؽ 

 هی 1دس ًْبیز آى عجقِ ای کِ کوششیي سبثیش سا دس اکَسَسیؼن داسد، اسصؽ .  هی گیشد4ًؼجز دیگش عجقبر داسد اسصؽ 

. گیشد

ّوبًغَسکِ گفشین سـخیق ایٌکِ چِ داهٌِ ای اص عجقبر ٍ چِ سؼذاد عجقبر ٍ ایٌکِ ّش عجقِ چِ اسصؿی ثبیذ ثگیشد ثب        

ٍلی دس ّش ؿشایظ ایي ثخؾ ثؼیبس هْن اػز ٍ ثبیذ ثب دقز . ؿٌبخز خَدسبى یب هغبلؼبر قجلی یب ًظش کبسؿٌبػبى هی ثبؿذ

 هی Classification کلیک هی کٌین ٍ ٍاسد دٌجشُ Reclassify ثشای اًجبم عجقِ ثٌذی هجذد، ثش سٍی گضیٌِ .اًجبم ؿَد

 Classes قشاس هی دّین ٍ دس کبدس Natural break اثشذا سٍؽ عجقِ ثٌذی دس حبلز  Classificationدس ثحؾ . ؿَین

 عجقِ ثِ كَسر دیؾ فشم 5 داهٌِ عجقبر ایي Break valuesکبدس  دس.   قشاس هی دّین5سؼذاد عجقبر سا سٍی ػذد 

اهب ؿوب هوکي اػز دٍػز داؿشِ ثبؿیذ ّوبًٌذ سؼذاد عجقبر، داهٌِ عجقبر سا ًیض . سَػظ خَد ًشم افضاس سؼییي ؿذُ اػز

 30هثال هوکي اػز ثِ ؿوب ثگَیٌذ ؿیت ثبالی . ایٌکِ چِ داهٌِ ای اص عجقبر ثبیذ دس ّش عجقِ ثبؿذ هْن هی ثبؿذ. سغییش دّیذ



دس ایي حبلز ؿوب ثبیذ ثِ گًَِ ای داهٌِ ایي عجقبر سا .  دسكذ ّن ًبهٌبػت اػز5دسكذ ًبهٌبػت اػز ٍ ؿیت کوشش اص 

.  دسكذ ثبؿذ30 دسكذ ٍ عجقِ ػَم ٍ چْبسم ٍ دٌجن ثبالی 30-5 ٍ عجقِ دٍم ثیي 5-0سؼییي کٌیذ کِ عجقِ اٍل هثال ثیي 

 اسصؽ 30 -10، عجقِ 5 اسصؽ 10-0هوکي اػز اص قجل داهٌِ عجقبر سَػظ کبسؿٌبػبى سؼییي ؿذُ اػز هثال گفشِ اًذ عجقِ  

.   سا ثِ خَد اخشلبف دّذ1 دسكذ اسصؽ 100 ٍ عجقِ ثبالی 2 دسكذ اسصؽ 100-60، عجقِ 3 اسصؽ 60 – 30، عجقِ 4

 

 

       ؿوب ثبیذ عجق ًظش کبسؿٌبػبى داهٌِ ّب سا سؼییي کٌیذ الجشِ دس هَاقؼی هوکي اػز کِ ثِ ؿوب ثگَیٌذ هثال ّش چقذس 

دس ایي حبلز ؿبیذ داهٌِ، چٌذاى هْن ًجبؿذ ٍ فقظ ؿوب ثبیذ ثش عجق ؿیت کن سب ؿیت صیبد . ؿیت کوشش ثبؿذ ثْشش اػز

داهٌِ دیؾ فشم .  سغییش دّیذBreak valuesداهٌِ عجقبر سا ثبیذ دس کبدس .  سا ثِ آى عجقبر اخشلبف ثذّیذ1 سب 5اسصؽ 

یؼٌی اگش . کِ ؿوب ثبیذ دس ایي کبدس ثخؾ حذاکثشی ّش عجقِ سا ٍاسد ًوبییذ سَجِ داؿشِ ثبؿیذ. دس ایي ثخؾ ًَؿشِ ؿذُ اًذ

 دسكذ 60 سب 30ثِ ّویي كَسر اگش ثیي .  سا ٍاسد ًوبییذ30 دسكذ اػز، ثبیذ ػذد حذاکثشی یؼٌی 30 سب 10عجقِ ؿوب ثیي 

.  کبفیؼز کِ سٍی ّش ػذد کلیک کٌیذ ٍ ثخؾ حذاکثشی ّش عجقِ سا ٍاسد ًوبییذ.  سا ٍاسد کٌیذ60اػز ػذد 



 

 

 

 عجقِ کبّؾ یبفشِ اػز ٍ 5ّوبًغَس کِ هی ثٌیذ سؼذاد عجقبر ثِ .  ثش هی گشدینReclassify ثِ دٌجشُ OKثب صدى گضیٌِ 

.  داهٌِ عجقبر ّن ّوبًغَسکِ سؼییي کشدین ایجبد ؿذُ اػز

 

 

ثیـششیي اسصؽ ثشای .  هی دّین5 سب 1اسصؽ ّش عجقِ دس ایٌجب اص .       حبل ًَثز ثِ دادى اسصؽ ثشای ّش  عجقِ هی ؿَد

دغ ثبیذ . عجق ًظشکبسؿٌبػبى ٍ اػشبًذاسد، ؿیت ّبی کوشش، اسصؽ ثیـششی ثشای سَػؼِ اکَسَسیؼن داسًذ. ثْششیي عجقِ



 دقیقب ثشػکغ اػز ٍ عجقبر ثب ؿیت New valuesثیـششیي اسصؽ سا ثگیشًذ ٍلی اگش هـبّذُ کٌیذ هی ثیٌیذ دس ثخؾ 

 10-0ثِ سشیت اص ثبال ثِ ؿیت عجقِ . دغ ثبیذ خَدهبى اسصؽ جذیذ ثِ آًْب اخشلبف ثذّین. کوشش، اسصؽ کوششی داسًذ

 کِ ثشای اکَسَسیؼن ثی اثش 100 ٍ عجقِ ثبالی 2 اسصؽ 100-60، عجقِ 3 اسصؽ 60-30، عجقِ 4 اسصؽ 30-10، ثِ 5اسصؽ 

 ایجبد هی ؿَد کِ ثْشش اػز آًشا ثب صدى No dataّویـِ یک عجقِ خَدکبس ثب ًبم .  اخشلبف هی دّین1اػز، اسصؽ 

.  حزف کٌیذDelete entryگضیٌِ 

 

:  ًقـِ عجقِ ثٌذی ؿذُ ؿیت ػبخشِ هی ؿَدOKثب صدى گضیٌِ 



 

ّوبًغَسکِ هی ثیٌیذ سًگ كَسسی داسای ثیـششی اسصؽ . دس ایي ًقـِ ّش سًگ، ًوبد یک عجقِ یب سسجِ ٍ اسصؽ هی ثبؿذ    

. ایي هٌبعق دس ًضدیکی دسُ ٍاقغ ؿذُ اػز. ثشای هی ثبؿذ چشا کِ کوششیي ؿیت سا ثِ خَد اخشلبف دادُ اػز

 اسصؽ گزاسی کٌیذ، ضشٍسر ًذاسد کِ حشوب 5 سب 1ثشای ایٌکِ ّوِ الیِ ّب اص رکش ایي دٍ ًکشِ ضشٍسی اػز کِ         

 عجقِ ثبؿذ، ثلکِ ؿوب هی سَاًیذ سؼذاد عجقبر هخشلف سؼییي کٌیذ ٍلی دس ًْبیز دس ٌّگبم اخشلبف 5سؼذاد عجقبر ًیض 

چَى دس ًْبیز، ًقـِ عجقِ ثٌذی ؿذُ ثش اػبع اسصؽ ّب ػبخشِ هی ؿَد ًِ ثش .  ثِ آًْب ثذّیذ5 سب 1اسصؽ ّب، اسصؽ ّبی 

 سب 10 هثال ّن ثشای عجقِ .ایي ثِ ایي هؼٌی اػز کِ ؿوب هی سَاًیذ ثشای چٌذ عجقِ اسصؽ یکؼبى ثذّیذ. اػبع سؼذاد عجقبر

یؼٌی ضشٍسر ًذاسد کِ حشوب اسصؽ ّش عجقِ هشوبیض اص دیگش عجقبر .  ثذّیذ5 دسكذ اسصؽ هثال 10-0 دسكذ ٍ ّن ثشای 30

ایي ثشای صهبًی کِ ؿوب قبدس ثِ سغییش دس سؼذاد عجقبر ًیؼشیذ . یک اسصؽ هی سَاًذ ثِ چٌذ عجقِ ًیض اخشلبف یبثذ. ثبؿذ

اسصؽ ّب حشوب ثبیذ ثِ كَسر ػذد كحیح ثِ یبد داؿشِ ثبؿیذ کِ .  اسصؽ داؿشِ ثبؿیذ، کبسثشد داسد5ٍلی هی خَاّیذ سٌْب 

. دادُ ؿًَذ ًِ اػـبس

 ثشای ایي کبس سٍی الیِ عجقِ ثٌذی ؿذُ کلیک ساػز ٍ .دس دبیبى، حشوب یک خشٍجی اص الیِ عجقِ ثٌذی ؿذُ ثگیشیذ       

ثْشش اػز ایي الیِ ّب سا .  سا اًشخبة کٌیذ ٍ ًبم ٍ هحل رخیشُ الیِ سا هـخق کٌیذExport data ٍ صیشگضیٌِ Dataگضیٌِ 

. دس دَؿِ جذیذی رخیشُ ًوبییذ ٍ ًبم هٌبػت ٍ هـخلی سا ثشایـبى اًشخبة کٌیذ



 

 

هٌشْب عجیؼی اػز کِ ّش الیِ، .        ػبیش الیِ ّب سا ًیض دقیقب هی سَاًیذ ثش حؼت دػشَسالؼول گفشِ ؿذُ، عجقِ ثٌذی ًوبییذ

هثال الیِ کبسثشی صهیي سا کِ ؿوب ثش حؼت ًَع کبسثشی، الیِ دسػز . سؼذاد عجقبر، داهٌِ ٍ اسصؿْبی هشفبٍسی هی گیشد

کشدیذ ٍ آًشا ثِ سػشش سجذیل کشدیذ، ثشای عجقِ ثٌذی آى ًیبصی ثِ اًشخبة سؼذاد عجقبر ًذاسیذ چَى قجال عجقبر آى هـخق 

عجیؼشب ًوی ؿَد کِ کبسثشی ّب سا ثِ ػبدگی سشکیت کشد الجشِ ایي . ّش عجقِ یک ًَع کبسثشی سا ؿبهل هی ؿَد. ؿذُ اػز

ثشای الیِ ّبیی ّوچَى کبسثشی کِ ثب هقذاس ػش ٍ . اهکبى ٍجَد داسد ٍلی ثْشش اػز کِ عجقِ ثٌذی کبسثشی ّب اػشبًذاسد ثبؿذ

. ثلکِ سٌْب یک چیض هغشح اػز ٍ آى ّن اسصؽ اخشلبف دادُ ؿذُ ثِ ّش عجقِ. کبس ًذاسًذ، داهٌِ عجقبر ّن هغشح ًیؼز

دس الیِ هیضاى ؿیت، ثِ ّش عجقِ ای کِ داسای هقذاس ؿیت خبف ثَد اسصؽ هی دادین، ٍلی دس ایٌجب ثِ ّش ًَع کبسثشی، یک 

آى ًَع کبسثشی کِ . الجشِ هی سَاًین ثِ چٌذ ًَع کبسثشی، اسصؽ یکؼبى ثذّین ٍ هبًؼی ًذاسد. اسصؽ اخشلبف هی دّین

 4ثؼذ اص آى ثِ کبسثشی دٍم اسصؽ . 5ثیـششی اسصؽ سا ثشای سَػؼِ اکَسَسیؼن داسد، ثیـششیي اسصؽ سا هی دّین هثال اسصؽ 



ثِ کبسثشی  یب کبسثشی ّبیی کِ کوششیي سبثیش سا دس سَػؼِ اکَسَسیؼن . ٍ ثؼذ ثِ کبسثشی ّبی ثؼذی ثِ سشسیت ًوشُ هی دّین

. دس ًْبیز ًقـِ عجقِ ثٌذی ؿذُ کبسثشی صهیي سا هی ػبصین ٍ یک خشٍجی ّن اص الیِ هی گیشین.  هی دّین1داسًذ، اسصؽ 

ثؼذ اص ػبخز الیِ فبكلِ، اثشذا .         دس هَسد الیِ ّبی فبكلِ ٍ حشین، دقیقب هثل الیِ ؿیت عجقِ ثٌذی كَسر هی گیشد

سؼذاد عجقبر آًشا هـخق ٍ ػذغ داهٌِ آًْب سا سؼییي هی کٌین ٍ ثؼذ ّن ثش حؼت اسصؿی کِ ثشای اکَسَسیؼن داسًذ، اسصؽ 

هثال دس هَسد قلؼِ .  یؼٌی چقذس اص یک دذیذُ فبكلِ ٍجَد داسد. عجقبر، ایي ثبس عجقبر فبكلِ هی ثبؿٌذ. گزاسی هی کٌین

ثٌبثشایي عجیؼی اػز کِ هٌبعقی کِ ثِ ایي هکبًْب ًضدیک ثبؿٌذ، اسصؽ . ّب، ایي ػٌلش ثشای اکَسَسیؼن هفیذ هی ثبؿٌذ

 ٍ 5دغ دس ٌّگبم اسصؽ گزاسی ثِ عجقبسی کِ فبكلِ کوششی سا ثیبى هی کٌٌذ اسصؽ . ثیـششی ثشای سَػؼِ اکَسَسیؼن داسًذ

 هششی ّش دذیذُ ای ثشای سَػؼِ 100الجشِ هوکي اػز عجق ًظش کبسؿٌبػبى، سب . ثِ عجقبر دیگش اسصؽ کوشش دادُ هی ؿَد

  سا ایجبد کٌیذ ٍ ػذغ دس ٌّگبم اسصؽ 100 -0دس ایي حبلز ضشٍسر داسد کِ اٍال یک عجقِ اص . اکَسَسیؼن هٌبػت ًجبؿذ

دغ .  ثذّیذ5 هشش سا اسصؽ 1000-100ٍلی عجقِ ثؼذی آى یؼٌی عجقِ . 2 یب 1دّی ثِ ایي عجقِ اسصؽ کوشش ثذّیذ هثال 

دس ثؼضی هَاقغ ّن هوکي . اسصؽ گزاسی ّش عجقِ ثشحؼت ًظش کبسؿٌبع یب هغبلؼبر دیـیي یب ؿٌبخز خَدسبى هی ثبؿذ

دس ایي حبلز عجیؼی . اػز یک دذیذُ ای ثشای اکَسَسیؼن هضش ثبؿذ ٍ ؿوب الیِ فبكلِ اص ایي دذیذُ سا سْیِ کشدُ ثبؿیذ

دغ دس ایي حبلز، ثِ عجقبسی کِ . اػز هٌبعقی کِ اص ایي دذیذُ دٍس ّؼشٌذ، ثشای سَػؼِ اکَسَسیؼن هٌبػت هی ثبؿٌذ

 اخشلبف 2 یب 1 ٍ ثِ عجقبسی کِ دقیقب ًضدیک ایي دذیذُ ّؼشٌذ، اسصؽ 4 یب 5فبكلِ ثیـششی سا ًـبى هی دٌّذ ثبیذ اسصؽ 

. داد

.  دس ًْبیز دغ اص ػبخز ّش الیِ عجقِ ثٌذی ؿذُ، اص آى الیِ خشٍجی گشفشِ ٍ ثب ًبم ٍیظُ دس یک دَؿِ رخیشُ ًوبییذ

 

: ANPتزکیب و تحلیل الیه ها اس طزیق ضزایب مدل 

ٍ ًشم افضاس  (ANP)ایي هشحلِ، آخشیي گبم دس هکبى یبثی ثب هذل فشایٌذ سحلیل ؿجکِ ای .         ثِ دبیبى کبس ًضدیک ؿذین

ARC GISدس ایي هشحلِ اػز کِ کلیِ فؼبلیشْبی ؿوب دس سؼییي اسصؽ ًْبیی ػٌبكش دس هذل .  هی ثبؿذANP ِثب کلی 

 ARCسالؿْبی ؿوب دس ػبخز الیِ ّبی اعالػبسی ثشای ّش ػٌلش ٍ عجقِ ثٌذی ٍ اسصؽ گزاسی داخلی آًْب دس ًشم افضاس 

GISثِ ّن دیگش دیًَذ هی خَسًذ سب ثب ایجبد یک الیِ ٍ ًقـِ ًْبیی، هکبًْبی هؼشؼذ ثشای هب هـخق گشدد  .

       کلیز کبس ثِ ایي كَسر اػز کِ کلیِ الیِ ّبی اعالػبسی عجقِ ثٌذی ؿذُ دس یک جب ثب ّن سشکیت ؿذُ ٍ ػذغ 

 سؼییي ؿذُ اػز سا ثِ ایي الیِ ّب اػوبل هی کٌین ٍ دس ًْبیز ثب سشکیت ANPضشیت ٍ اسصؽ ًْبیی ّش ػٌلش کِ دس هذل 



ایي سحلیلْب ٍ سشکیجْب سَػظ اثضاس . اص ضشایت ٍ الیِ ّب، ًقـِ ًْبیی هکبًْبی هؼشؼذ سَػؼِ اکَسَسیؼن ػبخشِ هی ؿَد

دس ایي اثضاس کِ کبسثشدّبی ثؼیبس صیبدی دس هکبى یبثی داسد، ثِ سٍؿْبی .  اًجبم هی گیشدRaster Calculatorقذسسوٌذ 

هخشلف هی سَاى الیِ ّب سا سشکیت ٍ سحلیل کشد کِ دس ایٌجب سَػظ یکی اص سٍؽ ّبی آى کِ ّوبى جوغ الیِ ّب ّوشاُ ثب 

:  اػز، ایي فشایٌذ كَسر هی گیشدANPضشة آًْب دس ضشایت 

 . ثبص کٌیذARC GISاثشذا یک دشٍطُ جذیذی دس ًشم افضاس  -1

. ػذغ ػؼی کٌیذ ًوبیؾ ّوِ الیِ ّب سا خبهَؽ کٌیذ. ّوِ الیِ ّبی عجقِ ثٌذی ؿذُ سا ثِ ًشم افضاس ٍاسد کٌیذ -2

 .یؼٌی سیک ّش الیِ سا ثشداسیذ

 

 

 



 

 .  سا ثبص کٌیذRaster Calculator ، اثضاس Spatial analystاص اثضاس  -3

 
اثضاس ّوِ الیِ ّبی سػششی کِ دس ًشم .  ٍجَد داسدlayersدس سلَیش دبییي ّوبًغَسکِ هی ثیٌیذ یک کبدس ثب ًبم  -4

الیِ ّبی . ایي الیِ ّب، ّوبى الیِ ّبی عجقِ ثٌذی ؿذُ هب هی ثبؿذ. افضاس ٍجَد داسد سا دس ایي ثخؾ ًـبى هی دّذ

دس ثخؾ دبییي آى هحیظ ثشًبهِ ًَیؼی ٍ دػشَس ًَیؼی ٍجَد داسد کِ ؿوب فشهَل ّب ٍ دػشَسار .  ػٌلش10ّوبى 

. خَد سا ثش حؼت ًَع کبس ٍ ؿشایظ آى ثِ اثضاس هی دّیذ ٍ اثضاس الیِ ّب سا ثب سَجِ ثِ خَاػز ؿوب سشکیت هی کٌذ

کلیز کبس ثِ آى كَسر اػز .  سشکیت هی ًوبییذANPدس ایي هحیظ اػز کِ ؿوب الیِ ّب سا ثب سَجِ ثِ ضشایت 

 ثِ دػز ANPکِ اثشذا ؿوب الیِ سا ثِ هحیظ سشکیت الیِ ّب، اضبفِ هی کٌیذ ٍ آًشا دس ضشیت ٍ اسصؿی کِ دس هذل 

ضشة سَػظ ػولگشّب ٍ کلیذ اػذاد دس ثخؾ چخ اثضاس ٍجَد داسد، اهکبى دزیش هی . آٍسدُ ایذ ضشة هی کٌیذ

گزاؿشِ ؿذُ ٍ ػذغ الیِ ثؼذی دس اسصؽ خَدؽ ضشة هی +  ػالهز ANPدغ اص ضشة الیِ دس اسصؽ . ثبؿذ

 .  خَدؽ ضشة ؿذُ ٍ ثب الیِ ّبی دیگش جوغ هی ؿَدANPؿَد ٍ ثبص الیِ ّبی دیگش ثِ ّویي كَسر دس اسصؽ 

 



 

ثشای کل دػشَس ٍ  (ؿیَُ دػشَس ًَیؼی ثِ ایي كَسر اػز کِ اثشذا دس هحیظ دػشَس ًَیؼی یک ػالهز دشاًشض  -5

. قشاس ثگیشد)( چَى ثبیذ ّش الیِ دس داخل یک دشاًشض . دیگش ثشای الیِ اٍلی قشاس هی دّین (ثالفبكلِ یک ػالهز دشاًشض 

هثال الیِ هیضاى ؿیت کِ قجال ًبهی . ػذغ ثش سٍی الیِ ای کِ هی خَاّین ثِ هحیظ اضبفِ کٌین، دٍثبس کلیک هی کٌین

حبل ثبیذ الیِ هیضاى ؿیت سا دس . ثشایؾ سؼییي کشدین دٍ ثبس کلیک هی کٌین سب ثؼذ اص دشاًشض ّب ثِ هحیظ اضبفِ ؿَد

 ثشگـشِ ٍ اسصؽ ANPسا اًشخبة هی کٌین ٍ ثِ هذل * ػالهز .  ضشة کٌینANPاسصؽ ًْبیی ثِ دػز آهذُ دس هذل 

هی ثٌذین  )ػذغ دٍثبسُ دشاًشض سا . هی ًَیؼین* ًْبیی ػٌلش هیضاى ؿیت دیذا هی کٌین ٍ آًشا دس هحیظ، ثؼذ اص ػالهز 

ٍ الیِ ثؼذی سا هثال ساُ ّبی اسسجبعی سا اضبفِ هی کٌین ٍ دس  )هی گزاسین ٍ دٍثبسُ یک دشاًشض ثبص هی کٌین + ٍ ػالهز 

دس دبیبى ّن یک دشاًشض .  خَدؽ ضشة هی کٌین ٍ ثبص الیِ ّبی ثؼذی سا ثِ ّویي كَسر اضبفِ هی کٌینANPاسصؽ 

 .ثشای اسوبم سشکیت الیِ ّب هی گزاسین

ّوبًغَسکِ گفشِ ؿذ ایي سٌْب یکی اص ساُ ّبی سشکیت اعالػبر هی ثبؿذ ٍ عجیؼشب ثِ فشاخَس کبس، هی سَاى اص سٍؽ ّبی 

 .دیگش ّن اػشفبدُ کشد کِ دس ایٌجب هجبل ثحث ًیؼز

 



 
 

، الیِ ّب سشکیت ؿذُ ٍ الیِ ٍ ًقـِ ًْبیی هکبًْبی هؼشؼذ سَػؼِ اکَسَسیؼن Evaluateثب کلیک ثش سٍی گضیٌِ  -6

 .ػبخشِ هی ؿَد

 
 

. ثب کلیک ثش سٍی ًوبد الیِ ٍ اًشخبة سًگْبی جذیذ. هی سَاى سًگ ایي ًقـِ سا ثِ دلخَاُ سغییش داد



 
 

دس ایي ًقـِ کِ ًقـِ ًْبیی ٍ دس ٍاقغ آخشیي کبس دس . ؿوب سَاًؼشیذ یک ًقـِ هکبى یبثی ثؼبصیذ.        سجشیک هی گَیین

. هکبى یبثی هی ثبؿذ، هٌغقِ الوَر اص ًظش هیضاى سَاًبیی ثشای سَػؼِ اکَسَسیؼن، ثِ سًگ ّبی هخشلف ًـبى دادُ ؿذُ اػز

دس ایي ًقـِ هٌبعقی ثب سًگ كَسسی ًـبى دادُ ؿذُ اػز، ثْششیي هکبى ّب ثشای سَػؼِ اکَسَسیؼن ثِ حؼبة هی آیذ ٍ 

ثؼذ اص ایي هکبى، ًَاحی کِ ثب سًگ  كَسسی دش سًگ . ضشٍسر داسد کِ ثشًبهِ سیضی اکَسَسیؼشی دس ایي هٌبعق اًجبم دزیشد

ثؼذ اص آى  هٌبعقی ثب سًگ ّبی آثی ٍ ػجض سقشیجب دس ؿشایظ هشؼبدل قشاس داسًذ ٍ دس . هی ثبؿذ، ًیض سب حذٍی هؼشؼذ هی ثبؿذ

اهب هٌبعقی کِ ثب سًگ قشهض ٍ قَُْ ای ًـبى دادُ ؿذُ اػز، ثشای سَػؼِ . ٍاقغ دس اٍلَیشْبی ثؼذی اکَسَسیؼن قشاس داسًذ

هٌبعق هؼشؼذ ایي ًقـِ ّوبى هٌغقِ هؼلن . اکَسَسیؼن هٌبػت ًجَدُ ٍ دشبًؼیل صیبدی دس صهیٌِ اکَسَسیؼن داسا ًوی ثبؿٌذ

. قشاس داسد هی ثبؿذ... کالیِ کِ دسیبچِ اٍاى ٍ سٍػشبّبی سبسیخی قلؼِ الوَر ٍ 

.       حبل اگش قشاس اػز کبس دیگشی ًیض ثش سٍی ایي ًقـِ اًجبم ثذّیذ، ثیـشش ثشای گشفشي خشٍجی  ٍ سٌظین آى هی ثبؿذ

هثال هوکي . ؿوب هی سَاًیذ سًگْبی ًقـِ سا ثِ دلخَاُ سغییش دّیذ ٍ حشی هی سَاًیذ ّویي ًقـِ ًْبیی سا ّن عجقِ ثٌذی کٌیذ

دس ایي حبلز هی سَاًیذ دس . اػز ؿوب ثخَاّیذ کِ هؼشؼذ سشیي هٌبعق دس یک عجقِ ٍ هبثقی دس یک عجقِ دیگش قشاس ثگیشد

ایي ًقـِ ًْبیی ًیض ثش اػبع یک ًوشُ ٍ اسصؽ ًْبیی ػبخشِ ؿذُ اػز ٍ ؿوب هی سَاًیذ . عجقِ ثٌذی، دٍ عجقِ اًشخبة کٌیذ

 خشٍجی گشفشِ ، Layout viewهی سَاًیذ ایي ًقـِ سا دس هحیظ . اص عشیق ّویي اسصؽ ّب عجقِ ثٌذی هجذد سا اًجبم دّیذ

. ثشای آى هقیبع، ػیؼشن هخشلبر، ػٌَاى ٍ ساٌّوبی ًقـِ سْیِ کٌیذ ثِ كَسر ًقـِ اػشبًذاسد چبح کٌیذ



 
 

     آًچِ اص ًظش گشاهیشبى گزؿز فشایٌذ هشؼذد ٍ عَالًی اػز کِ ثشای اًشخبة ثْششیي گضیٌِ یب سلوین یب اًشخبة ثْششیي 

 هَسد سحلیل ARC GISٍ ثؼذ دس كَسر ًجَد گضیٌِ، دس ًشم افضاس  (ANP)هکبى یب صهبى سَػظ هذل فشایٌذ سحلیل ؿلکِ ای 

دس ایي هجوَػِ ػؼی ؿذ کِ ّوِ هغبلت الصم ثِ ًَػی ثب صثبى ػبدُ گفشِ ؿَد اهب . قشاس گشفز ٍ ًشیجِ ًْبیی هـخق ؿذ

عجیؼی اػز کِ ایي فشایٌذّب ًکبر سیض ٍ جضئی هشؼذدی ّن داسًذ کِ هجبل ثحث ًجَدُ یب اص قلن افشبدُ اػز یب ایٌکِ ثخـی 

دس دبیبى ثبص ّن . اص هغبلت ثِ دسػشی ثیبى ًـذُ ثبؿذ کِ ؿوب هی سَاًیذ ثب کٌکبؽ خَد داًؼشِ ّبی خَد سا افضایؾ دّیذ

 دس ًْبیز یک اثضاس خیلی قَی ثشای سحقیق ARC GIS ٍ ًشم افضاس ANPضشٍسی ّؼز کِ ایي هؼئلِ سا ػٌَاى کٌن کِ هذل 

هحؼَة هی ؿَد اهب ثشای دادى خشٍجی ّبی هغوئي ٍ دسػز، ًیبص ثِ ایي داسًذ کِ ؿوب دادُ ّبی هؼشجش ٍ دسػز ثِ آًْب 

 گفشِ ؿذ کِ ثبیذ هؼیبسّب ٍ سٍاثظ ٍ هقبیؼبر صٍجی سَػظ ؿوب ثِ دسػشی اسصؽ گزاسی ANPّوبًغَسکِ دس هذل . ثذّیذ

 ّن سٌْب صهبًی هی سَاى اًشظبس یک ًقـِ هکبى یبثی هٌغقی ٍ ARC GISؿَد، سب ًشیجِ دسػز ایجبد ؿَد، دس ًشم افضاس 

كحیح داؿز کِ ؿوب الیِ ّبی اعالػبسی دسػز سْیِ کٌیذ، عجقِ ثٌذی ٍ اسصؽ گزاسی سا ثِ دسػشی اًجبم دادُ ثبؿیذ ٍ اص 

سٌْب دس ایي كَسر ًقـِ ًْبیی، یک ًقـِ هؼشجش ٍ قبثل .  سا ثِ دسػشی هحبػجِ کشدُ ثبؿیذANPّوِ هْوشش اسصؽ ّبی 



  ؿبد ٍ دیشٍص ثبؿیذ                       

«بانک اشتزاک گذاری جغزافیا » وبالگ   

www.geographybank.blogfa.com 

geographybank@yahoo.com 

ایي هذل، ّن اکٌَى اص هذل ّبی دشکبسثشد دس صهیٌِ هکبى یبثی ٍ سلوین گیشی هی ثبؿذ ٍ . اػشٌبد ثشای هکبى یبثی خَاّذ ثَد

. ثٌبثشایي یبدگیشی آًشا ثِ ّوِ ؿوب دٍػشبى ػضیش سَكیِ هی کٌن. کبسثشد صیبدی ًیض دص صهیٌِ هغبلؼبر جغشافیب داسد
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