
وةزارةتى خويَندنى باآلء تويَذينةوةى زانستى
هةوليَر–زانكؤى سةآلحةدين 

بةشي جوطرافيا-كؤليَذى ئاداب 
بنةماكانى سيستةمى زانيارية جوطرافيةكان: بابةت



مان كردء لةوآ ضةندين سوودى تةكنيكى ئةو زانستء  GISلة وانةى ثيَشوو باسي طرنطرتين تايبةمتةنديةكانى 

ئامرازةمان بؤ روون بؤوة لة رووى دروستكردنى نةخشةء بةرِيَوةبردنى داتاكانء طةرِانةوةى كاتء تيَضووء ضةندانى  

هةندآ سوودى ترى هةية كة ثةيوةندى بة ضؤنيةتى كاركردنى ئةو سيستةمةء GISبةآلم جطة لةمانة . دى

:فةلسةفةى جوطرافيا هةية كة لةمانةى خوارةوة ئاماذة بةهةنديَكيان دةكةين



.GIS –ماذا)لة شويَنة جوطرافية جياجياكاندا هةن ( ضى)وةآلمى ثرسيارى ئةوة دةداتةوة كة ئايا 1

What) أين: )واتة( كوآ ) ، هةروةها وةآلمى ئةوة دةداتةوة كة ئايا ئةو دياردانة كةوتوونةتة–

Where . )

.GIS هةية، ( Dimension)وةآلمى ئةو ثرسيارانة دةداتةوة كة ثةيوةنديان بة ثيَوانةى دووريةكانةوة 2

/ Area–مساحة–رووبةر / Parameter–حميط–ضيوة / Distance–مسافة–ماوة : وةك

. Volume–حجم –قةبارة 



.GIS :وةآلمى ثرسيارى ئةوة دةداتةوة كة ثةيوةنديان بة ناوضة هاوسيَيةكانةوة هةية وةك 3

(a ئةو دياردانة كامانةن كة نزيكن–Adjacencyيان لة دةوروبةرى دياردةى ديارى كراو هةن ؟



.GIS :وةآلمى ثرسيارى ئةوة دةداتةوة كة ثةيوةنديان بة ناوضة هاوسيَيةكانةوة هةية وةك 3

(b سروشتى ئةو ثةيوةنديانةى-Connectivity  كة لة نيَوان دياردةكاندا هةية ضني؟ يان ضؤن دياردةكان

ثةيوةنديان لةطةأل يةكرت هةية؟



.GIS :وةآلمى ثرسيارى ئةوة دةداتةوة كة ثةيوةنديان بة ناوضة هاوسيَيةكانةوة هةية وةك 3

(c سروشتء ذمارةء سيفاتى ئةو دياردانة ضني كة دةكةونة نيَو ماوةيةكى ديارى كراو–Proximity .



.GIS (  Pattern–أمناط–( شيَوازى)تةرزى )وةآلمى ثرسيارى ئةوة دةداتةوة كة ثةيوةندى بة 4

.دابةشبوونى دياردةكان هةية 



.GIS دةداتةوة كة ثةيوةندى بة ئارِاستةكانى طؤرِانى دياردةكانةوة هةية، وةك طؤرِاني  وةآلمى ثرسيارى ئةوة 5

.، يان جيَطريي لة ئارِاستةى رؤيشتنى دياردةكان(نةرييَن)يان طؤرِانى نيَطةتيظ ( ئةرييَن)ثؤزةتيظ 



.GIS دةداتةوة كة ثةيوةندى بة خةسلَةتء تايبةمتةندى دياردةكانةوة هةية، لة وةآلمى ثرسيارى ئةوة 6

.كة بة داتا شويَنييةكان بةسرتاونةتةوةAttributes-ريَطةى ئةو داتا وةسفيانةى 



.GIS وةآلمى ثرسيارى ئةوة دةداتةوة كة ثةيوةندى بة هةلَبذاردنى باشرتين شويَن هةبآ بؤ ديارى كردنى شويَنى 7

.Site Suitability–ثرِؤذةكان وةك قوتاخبانة، نةخؤشخانة، ياريطا، بةستء بةنداو، هتد 



.GIS دروست بكا لةسةر دياردة جؤربةجؤرةكان، Model–منوذج–بوارى ئةوة دةرِةخسيَنى كة مرؤظ بتوانى مؤديَل 8

كةواتة مؤديَل بريتية لة. بةمةبةستى ئاسان تيَطةيشتنيان ء ضارةسةركردنى ئةو طرفتانةى كة ثةيوةنديان ثيَوة هةية

نواندنيَكى ئاسانى جيهانى راستةقيَنة لة ريَطةى كورتكردنةوةى داتاء زانيارية زؤرء ئالَؤزةكانةوةء كةمكردنةوةيان بؤ 

ئةوةى بة ئاسانى بتوانرآ مامةلَةيان لةطةأل بكرآ، بةمةبةستى طةيشنت بة هةندآ طشتاندن كة يارمةتى مرؤظ دةدا 

.  لةو واقيعة تيَبطا كة تيايدا دةذى 
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