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:.بة زانستى هة ستكردن لة دوورة وة Gisثة يوة ندى
بريتية لة كؤمة ليَك رِيَطا وئامرازى زانستى كة دة  توانيَتت بتة هؤيتة وة هتة نتديَك      هة ست كردن لة دوورة وة  مة بةست لة •

زانيارى ديارى كراو لة ماوة ية كى دوور وة ربطريَت بة بىَ ئة وة ى ثة يوة ندى رِاستة خؤ ياخود دة ستت ليَتدانان بتؤى هتة     
ى داتا هة ست كردن لة دوورة وة مة بة ستى كؤكردنة وة ))كة واتة لة رِيَطاى هة نديك ئاميَرويَنة طرتنى ثيَشكة وتوو بيَت 

ست كردن لة دوورة وة بة ية كيَك لة سة ضتاوة طرينطتة كتانى سيستتة     هة ((  . و زانيارى و رِيَكخستنى وضارة سة ركردنى داتاية 
ديتاردة  ) دادة نريَت بؤ كؤكردنة وة ى زانيارى لة سة ر رِووى زة وى و لة سة ر ئة وشتانة ى  لة ستة ر رووى زة وى هتة ن     Gisمى 

كتة  Gisهة روة ها هة ستكردن لة دوورة وة كاريطة رى دة بيَت لة سة ر ثيَشكة وتنتى  ( سروشتية كان بن يان دياردة مرؤيية كان 
لتة م خاالننتة ى ختوارة    Gisدة توانني دة توانريَت بة باشرتين شيَوة و بة ورد ترين شيَوة دة ر ئة جنامة كانى بة دة ستة وة بدات 

:.وة كؤبكة ين وة 
تيَضوونى ئابوورى  كة م دة كاتة وة  ضونكة داتا و زانيارى ية كان كة لة مانطة دة ست كردة كانة وة ديَتن ثيَويستتى بتة    -1•

.زؤرة كجار خة رجى ية كى ية 
.دة توانريَت بة ئاسانى ئة و ويَنانة ى كة لة ئاميَرة كانى هة ست كردن بؤمان ديَت بيطوازينة وة-2•
.وردى و وردة كارى  و  كواليَتى بة رز لة ويَنة ئامسانية كان-3•
طشتطريى و هة مة الية نى لة و داتا و زانياريانة هة ية كة لة ويَنة ئامسانية كان دا هة ن بؤدياردة كانى سة ر رووى زة -4•

.وى لة ماوة ية كى ديارى كراودا



.:(احصْا  )بة ئامارGisثة يوة ندى -2
كؤكردنتتة و )ذميَرياريتتةكان وةكتتوبتتة زانياريتتة طرينطتتى دةدات وة ك دة زانريَتتت ئامتتار •

شةى ريطاكانى ذميّريارى  يان ديارى كردنى رِيَذة و ناوة ندى ذمارة كان وة ئاراستة ى طة 
هاوكيَشة ئاماريية كان ضة نتدين بتوارى جتوطرافى و زانستتى     دياردةكانى بةكارهيَنانى 

بتتؤ طرفتتتة ستتةرى طوجنتتاو ضتتارة وةى بتتؤ دؤزينتتة يارمةتيتتدةرة ئامتتار هتتةروةها ديكتتة 
كانى رةكية سة بنةما لة يةكيَك بة (شيكردنة وة ى داتاكان)ذميَرياري ية كان بؤ نونة 

Gis بة بى َبوونى ئامار ناتوانريَت كردارة كانى ثيَويست لتة بتوارى   روةها دادة نريَت هة
Gis بنة ماى سة رة كى لة ثرِؤطرامى ))ئة جنام بدريَت بؤية دة توانني بلننيGis بريتية

.))لة ئامار



:.بة زانستى نة خشةGisثة يوة ندى -3
سةرةكىبةكارهيَنةرىهةية،هةروةهابةهيَزيانثةيوةنديةيكنةخشةولةطةلGisثةيوةندي•

كانجوطرافيةديادةرخستنىدةبؤركاريطةئاميَريَكىبةببيَتكردووةنةخشةلةواىكةنةخشةية
دوورىوكاركردن(خيَرايىوراوردىبةووةشيكردنة)زانينىبؤهاوكاتروةهاهةيىذمارةريَطاىبة
بةدةررادةلة

اليةنةىلةمتايبةتبةهةبيَتنةخشةرلةسةزانيارىبيَتدةكارديَنيَتبة(Gis)كةكةسةىوئة•
:.وةخوارة

•

.كردنيانوثؤلنيخشةنةكانىجؤرةرسةلةزانيارى-1•
يةزانيارخستنىرردةلةسةرىكاريطةوخشةنةرىوثيَوةطرينطىسةرلةزانيارى-2•

جوطرافيةكان
.يىذمارةىخشةنةوجؤرىنةخشةىلةسةرزانيارى-3•
.نةخشةىرووخستنةريَطاكانىلةسةرزانيارى-4•
.نةخشةكانىثيَكهاتةوبنضينةرسلةزانيارى-5•
دياردةنيَوانلةندىيوةثةىوةشيكردنةويىناوضةبوارىلةبيَتهةواوىتةزانيارى-6•

(مرؤيىيانبنسروشتى)ىدياردة وىزةرووىسةكانىجوطرافية



:.بة جوطرافيا(Gis)ثة يوة ندى -4

ةلزةوىرووىرسةكانىدياردةبةبداتطرينطىئيَستانيةزانستيَكنياتةجوطرافيا•
طةللةكةيةزانستةوئةجوطرافيالنكوبةكانىنديةيوةثةوشويَنرووى

كردنثيَوانةوئاميَرىشيكردنةوةىرووىلةزانستضوونىوثيَشبةرةهةنطاوةكانى
ثراكتيكىشيَوةيةكىبةنوونةكانودؤزوبريوبةكارهيَنانىووةيةكبةستنةبةو

جوطرافياوة(Gis)بؤطرينطئامرازيَكىبؤتةوهؤيةوةهةربةدةداتئةجنامكارةكان
وسروشتىداردةنيَوانلةشويَنىيوةندىثةبةداتدةطرينطىكةيةزانستةوئة

بؤيةداتاكانشيكردنةوةىريَطاىلةومرؤظذينطةلةسةركاريطةريانوةيةكانمرؤيى
ووةشيكردنة)بؤزانيارىلةسيستةمىدادةنريَتسةرةكىبةبنضينةيةكى
.نيَوانيانلةيةهةباشيةكىثةيوةندىواتةبرِياروةرطرتىلة(هاوبةشكردن



GISهؤكارةكاني ثةرةوثيَشضووني 
زؤر بتتوون و فتتراوان بتتووني بةكاربتتةراني كتتة ئةمتتة وايكتترد ذمارةيتتةكي زؤرى    1.

دانيشتوان لتة هتةموو ووالنتتان بتةكارى بهيَتنن و بةتايبتةتيش لتة ئتةوروثا و         
.ئةمريكادا

لة هةشتاكاني سةدةى رِابردوو طؤرانكاريتةكي طتةورة لتة بتوارى تةكنتةلؤذيا و      2.
ئاميَرةكاني كؤمثيوتتةر هاتتة كايتةوة كتة ئةمتة راستتةوخؤ كاريطتةرى هتةبوو         

<(GIS)لةسةر ثيَشكةوتين سيستةمي زانيارى جوطرايف 

ئيَستتا ستاالننة لةستةر    GISزؤربووني كؤنطرة و كؤنفرانسي زانستى لتة بتوارى   3.
.GISئاستى جيهاندا كؤنفرانسي دةبةسرتيَت بؤ ثيَشكةوتين 

لةماوةى رابردوو شؤرشيَكي طةورة لة بوارى داتاو ئامارةكتان هاتتة كايتةوة كتة     4.
ئةمتتة راستتتةوخؤ كاريطتتةرى هتتةبوو لةستتةر ثيَشتتكةوتين سيستتتةمى زانياريتتة  

.جوطرايف
GISثيَشكةوتن لةبوارى ثةيوةندى لةنيَوان بةرهةم هيَنةران و بتةكارهيَنراني  5.

.لة رِيَطاي تؤرةكاني ئينتةر نيَت و ئامرازةكاني ثةيوةندي



و دةرضووني ذمارةيةكي زؤر لة طؤظارى زانسيت و طؤظارى تايبتةت  ضاثكردن -6
GISبة 

سيستةمي نوىَ لةيةك كاتدا دةتوانيَتت دوو كتار ئتةجنام بتدات     دةركةوتين -7
.سيستةمي كيَشاني ويَنة و سيستةمي ضارةسةر كردنى زانياريةكان

لتتة دواى رؤذ كتتردارى نتتويَ زيتتاد دةكريَتتت لةستتةر سيستتتةمي زانيتتارى     رؤذ -8
كة هةموويان ئاماجنيان بةرةو ثيَشربدني سيستتةمةكةية و وةك  GISجوطرايف 

.ويَنة و ويَنةى ظيديَؤ و شيَوة هيَلكاريةكان) 
.لة زانكؤ و ثةميانطاكانGISطرنطي دان بة وانةى بابةتي زياتر -9
سيستةمي زانيارى شتويَين كتة كتةواى كترد     (GPS)ئاميَرى بةكارهيَناني -10

.يارمةتى دةر بيَت بؤ ووردى لة كار كردن و دروستكردنى نةخشة
1987لةسالني GISريَكخراوى تايبةت بة دروستكردنى -11

طترنطرتين ثرؤطرامتةكاني سيستتةمي زانيتارى جتوطرايف لتة       دةركةوتين -12
( Arc GIS)كة  ئةويش ثيَك ديَت لة كؤمةلنيَك ثرؤطرامي 2005سالني 


