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  چکیده

  نحـوه تـدوین کتـاب درسـی و مطالعـات جغرافیـایی بـا       است تا در این مقاله سعی شده    
  در دوره باســتان در. توجــه بــه روشــها و ابزارهــاي مــورد اســتفاده بررســی شــود       

   امـا در قـرون وسـطی       ؛شـد   ضیات و هندسه بهـره گرفتـه مـی        مطالعات جغرافیایی از ریا   
ــه علــت نگــرش ارســطویی و بطلمیوســ     اســتفاده از ، تــسلط مــسیحیت کلیــساییی وب

ــ 1950هــاي  از قــرن هفــدهم تــا دهــه. ی جــاي خــود را بــه تخــیالت دادروشــهاي کم  
ــد از     1960و  ــت و بع ــیفی یاف ــه توص ــی جنب ــب جبرگرای ــأثیر مکت ــت ت ــا تح    جغرافی

ـ       آن تاکنون    امـا بـه علـت اشـکاالت        . شـود   ی اسـتفاده مـی    در این زمینه از روشـهاي کم  
ـ              ی، امـروزه مطالعـات جغرافیـایی و کتـب          ناشی از تأکید بـیش از حـد بـر روشـهاي کم  

 گـروه جغرافیـاي سـازمان    .پوزیتیویـسم و پدیدارشـناختی قـرار دارد    مکتـب   درسی بین   
  مـسیر گامهـایی برداشـته و     نیـز در ایـن      ) سـمت (مطالعه و تدوین کتـب علـوم انـسانی          

ی و روشـهاي کیفـی منتـشر کـرده اسـت                   کتب درسی متعددي مبتنی بر روشهاي کمـ. 
جویـد و در   بندي فضا از روشهاي کمی بهـره مـی   جغرافیا در تحلیل فضا و تبیین سازمان     

هـاي انـسانی از روشـهاي کیفـی      تحلیل موضوعات بر اساس ارزشـها و مفـاهیم و تجربـه           
  .کند استفاده می

  
  ها کلیدواژه

ی، روشهاي کیفی، جغرافیاي توصیفیروشهاي کم.  

                                                                                                                                  
  »سمت«سازمان مرکز تحقیق و توسعه ادیار  است ∗

  7/8/1390تاریخ پذیرش     22/6/1390: تاریخ دریافت      
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  مقدمه
ـ  از دوره باستان  در آن دوره. ی و ریاضـیات در جغرافیـا شـروع شـد    استفاده از روشهاي کم ،

ریاضـیات و هندسـه    5بطلمیـوس  و 4 اسـترابو 3دوت،و هر2 آناکسیماندر،1یعنی از زمان تالس، 
ي و آثار و احتماالت در آب و هواشناسـی کـاربرد   بردار در کارتوگرافی، و مساحی و نقشه    

براي مثال، تالس با اسـتفاده از هندسـه در خـصوص نحـوه      ). 59، ص   1375هاگت،  (داشت  
گیري و موقع اشیاء روي سطح زمین اظهارنظر کـرد، آناکـسیماندر نقـشه جهـان را بـا              اندازه

ه زمـین را محاسـبه و    محیط کر 6سمقیاس ترسیم و شاخص آفتاب را اختراع کرد، اراتوستن        
ــی ترســیم کــرد،          نقــشه ــوبی و شــرقی ـ غرب ــا شــبکه خطــوط شــمالی ـ جن   اي از جهــان ب

راهنمـاي جغرافیـا   اي صحیح توصیف کرد، بطلمیوس کتاب   مسیلهاي نیل را به گونه     استرابو
 هرچند اشـتباهات  ؛در هشت جلد را تدوین کرد که متشکل از جداول و اشکال و نقشه بود             

، 6، 5، ص 1375نظري، (یل درست نبودن عرض جغرافیا داشت و تخمینی بود   به دل بسیاري  
  ).31 و 29، 23

سو، با غلبه بر نگرش ارسطویی، یعنی قائل شدن زمین به  اما در قرون وسطی، از یک   
نیز تحت تأثیر مسیحیت کلیسایی و از سوي دیگر، اعتقاد بـه    و  عنوان مرکزیت جهان هستی     

 جاي خـود  ٧ی اجرام آسمانی بر امور انسان، استفاده از روشهاي کم      بینی و تأثیر اوضاع     طالع
کـشی زوال یافـت و کـارتوگرافی بـا ترسـیم درختـان و        را به افـسانه و تخـیالت داد و نقـشه    

  ). 66، ص 1375شکویی، (اي را فراهم آورد  اي زمینه رشد جغرافیایی افسانه حیوانات افسانه
.  مطالعات جغرافیایی جنبـه توصـیفی یافـت   1960 و  1950هاي    از قرن هفدهم تا دهه    

 کـه  9گـرا بـود و چـه هماننـد ریتـر،       که الادري8دانان این دوره، چه همانند همبولت      جغرافی
دانست، در مطالعـات محیطـی خـود بـه توصـیف جغرافیـاي         ی م جهان را مظهري از خداوند    

را  و افتراقهـا  پرداختنـد و وجـوه تـشابهات       طبیعی یا وحدت ارگانیگی انـسان و طبیعـت مـی          
، »بـد  هـواي خـوب یـا   «، »جمعیت کم یا زیاد«هایی مانند   رو، واژه   از این . کردند  مشخص می 

در این دوره علم . و از این قبیل متداول بود» محصول کم یا زیاد«،  »آب مناسب یا نامناسب   «
                                                                                                                                  
1.  Thales 
2.  Anaximander 
3.  Herodotus 
4.  Strabo 
5.  Ptolemy 
6.  Eratosthenes 
7.  quantitative methods 
8.  Humboldt 
9.  Ritter 



 81 /  بزارهاي مطالعاتی در منابع جغرافیاییا

  .نگاري تبدیل شد  یعنی تک1جغرافیا به علم کورونولوژي
 جغرافیا در مسیرهاي تـازه علمـی   1960 و 1950هاي   هاما به دنبال تحوالت ژرف ده     

 2 در مکتـــب پوزیتیویـــسم1920یکـــی از ایـــن مـــسیرها کـــه زمینـــه آن از . قـــرار گرفـــت
ـ     ) گرایی  اثبات( 3 شـفر 1953در . ی بـود محیطی وین فراهم شده بود، استفاده از روشهاي کم 

 کـرد و اسـاس تبیـین در    هاي جغرافیایی دفاع کارگیري قوانین فضایی در آرایش پدیده   از به 
کـارگیري جغرافیـاي    ؛ یعنـی بـه    )33، ص   1375شـکویی،   (دانست    جغرافیا را تنها در آن می     

قانونمند در مطالعات جغرافیایی و بررسی و شـناخت تـشابهات و اختالفـات بـین مکانهـا بـا               
  .ها توجه به رابطه علت و معلولی بین پدیده

هـاي معیـاري و     کنیکهاي آمـاري، نظریـه    ترتیب، استفاده از روشهاي ریاضی، ت       بدین
گیري از سایر علوم در مطالعات جغرافیایی، مانند آب و هوا، اشکال ناهمواریها، فعالیتهاي  وام

 ایـن شـیوه بررسـی و    .اقتصادي و چگونگی سکونتگاههاي انسانی و از این قبیل متداول شد          
 قرار دارد 4نربا دیدگاه هارتشوکند، در تقابل      مند می   ابطهضتحلیل که تصمیمها و قوانین را       

  ). 21، ص 1367شکویی، (که فقط به توصیف متغیرهاي مکانی از مکان دیگر معطوف بود 
تحلیـل   (6، هاگـت )اي جغرافیاي نظریـه  (5جنوجغرافیاي قانونمند در تثبیت تفکرات ی    

بـسیار  ) سـازمان فـضایی   (8و گولـد ) تبیین در جغرافیا  (7، هاروي )مکانی در جغرافیاي انسانی   
  ).131، ص 1375شکویی، (مؤثر بوده است 

   نیـز مطـرح  ٩امروزه در تدوین کتب درسی و مطالعـات جغرافیـایی روشـهاي کیفـی         
ــی   ــت و جغراف ــده اس ــی   ش ــعی م ــان س ـ    دان ــهاي کمـ ــی از روش ــد از ترکیب ــی کنن   ی و کیف

  . استفاده نمایند
ـ       فیـایی  ی و کیفـی در مطالعـات جغرا  با این توضیح مختصر بـه بررسـی روشـهاي کم

  .انجامد پردازیم که در نهایت به تدوین کتب درسی می می
  

یروشهاي کم  
دانان ایرانی براي کاربردي  دانان پیشگام کشورهاي غربی و در سالهاي اخیر جغرافی  جغرافی

                                                                                                                                  
1.  coronology 
2.  positivism 
3.  Schaefer 
4.  Hartshorn 
5.  Young 
6.  Hagget 
7.  Harvay 
8.  Gould 
9.  qualitative 
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. جویند ی بهره میبندي فضا از روشهاي کم    کردن جغرافیا در تحلیل فضا و در تبیین سازمان        
 افزارهاي جغرافیایی، استفاده از  کارگیري رایانه، انواع نرم فیا شامل بهی در جغرا روشهاي کم

هـا و الگوهـاي     و شـیوه 1(GIS)اي، سیستم اطالعات جغرافیایی  هاي ماهواره اطالعات و داده 
شناسانه الگـو پـی بـرد     توان به ارزش و امتیاز معرفت     با استفاده از این روشها می     . ی است کم

گیـري   تـوان مناسـبات وابـستگی پدیـده را انـدازه      ؛ زیرا می)94ـ 93 ، ص1375نژاد،   حاتمی(
  ).23 ص ،1383ضیاء توانا، (کرد 

  
  )مدل(روشهاي آمار و الگو 

ـ ها و الگوهـاي       همچنان که گفته شد، اکنون شیوه      ی، یعنـی روشـهاي آمـاري و الگوهـا        کم
تـوانیم واقعیتهـا    نها می، یکی از ابزارهاي مورد استفاده در جغرافیاست که به وسیله آ   )مدلها(

را تحلیل کنیم و عوامل و روندهاي پیچیده را بهتر بشناسیم؛ زیـرا الگـو تمـامی وجـوه یـک         
گـذارد، بلکـه بعـضی از وجـوه عینـی را بـه صـورت           واقعیت عینی را به معرض نمایش نمی      

شـایان و  (شـود   تـر شـدن یـک واقعیـت مـی         کند؛ امري که موجب ساده      تجریدي عرضه می  
  ).103 ص ،1385شریفی، 

سـازمانی  ابزارهاي اي،  مقایسهابزارهاي  توانند به عنوان ابزارهاي تجسمی،        الگوها می 
). 104، ص 1385شایان و شریفی، (تئوري عمل کنند یک ابداع و ریزي  برنامهیا ابزارهاي و 

  ،1389پورطـاهري،  (انـد از   روشها و الگوهایی که در جغرافیا کاربرد بسیاري دارند عبـارت          
  ):210 و 202، و 184ـ103، 61ـ41 ص

  :گیري شاخصه بندي در تصمیم انواع روشهاي طبقه) الف
عنوان کلی براي یک سـري از روشـهاي   این روش  : 2اي  تحلیل خوشه روش  . 1

  .رود  شباهت بین مناطق در یک مجموعه به کار مییافتنریاضی است که براي 
شود کـه   ددي را شامل می   این روش، فنون تحلیلی متع    : 3روش تحلیل عاملی  . 2

  .پذیر است هاي عامل ا تلخیص روابط بین متغیرها با سایر پدیدهیهدف آنها بررسی 
تحلیـل واریـانس یـک طرفـه شـیوه مناسـبی جهـت           : 4 تحلیل واریانس  روش. 3

بندي مناطق براساس یک متغیر مبنایی از طریـق محاسـبه تفـاوت بـین میانگینهـاي چنـد                  پهنه

                                                                                                                                  
1.  Geographic Information System 
2.  cluster analysis method 
3.  factor analysis method 
4.  variance analysis method 
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  .آید ق مقایسه واریانس بین مناطق و درون مناطق به دست میمنطقه است که از طری
  :1گیري چند شاخصه روشها و مدلهاي تصمیم) ب

تـوان گزینـه مـسلط را تحـت تـسلط گزینـه            ایـن روش مـی    در  : 2روش تسلط . 1
 در صورتی که گزینه غیرمسلط حـداقل در یـک شـاخص بهتـر و در سـایر               ،غیرمسلط نامید 

ها را به غیر مسلطهاي مـستقل       بدین صورت تعداد گزینه   . ط باشد شاخصها برابر با گزینه مسل    
  .هاي محدودتري انتخاب کند گیرنده بتواند از میان گزینه تقلیل داد تا تصمیم

حداکثر کردن حداقل سـودآوري  این روش، یعنی : 3روش حداکثر ـ حداقل . 2
شاخـصها بـا هـم    در این روش چند شاخص مهم یـا تمـام       . در مواقعی که احتیاط الزم باشد     

  .شوند مقایسه می
زان ــــ اس میــراســاي عمل بــدر این روش مبن  : 4رــرـ حداکث ــداکثـروش ح . 3

  .حداکثرهاي مشاهده در هر گزینه و متناسب با شاخصهاي از پیش تعیین شده است
در ایـن روش سـطوح اسـتانداردي بـراي هـر      : 5روش رضایت بخـش شـمول     . 4

ینه براي مورد پذیرش قرار گـرفتن بایـد امتیـازش بـراي هـر        شود و هر گز     شاخص تعیین می  
  .تر از سطح استاندارد، نامشخص باشد شاخص پایین
انتخاب گزینه در این روش بر اساس اسـتثنایی         : 6 خاص  رضایت بخش روش  . 5

  .پذیرد بودن آن در یک شاخص صورت می
د کـه  شـو   این روش در موقعیتهایی به کار گرفتـه مـی        :7لکسیکوگرافروش  . 6

 انتخـاب  ؛ بنـابراین، کنـد  بندي مـشخص مـی   گیرنده، اهمیت شاخصها را از طریق رتبه    تصمیم
  :شود بندي موجود است و به دو صورت انجام می ها بر اساس رتبه گزینه

  8بندي ساده رتبهروش ـ 
  9ترتیبیروش ـ 

تــرین روشــها و تکنیکهــاي    دهــی از ســاده   روش وزن:10دهــی روش وزن. 7
  .شود هاي ذیل انجام می ب  و به شیوهیابی محسو مکان

                                                                                                                                  
1.  multiple attribute decision making methods and models 
2.  dominance method 
3.  maximin method 
4.  maximax method 
5.  conjunctive-satisfying method 
6.  disjunctive-satisfying method 
7.  lexicograph method 
8.  simple ranking method 
9.  ordinal method 
10.  weighted method 
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  2تکنیک حرکت ـ مسافت •
  3بندي عامل مکانی رتبه •
  4بندي بر اساس تشابه به حل ایدئال تکنیک رتبه •

هـاي رقیـب      در این روش گزینه   : 5روش حذف و انتخاب سازگار با واقعیت      .  8
  .شوند  میاي ارزیابی و سنجش هاي غیررتبه با استفاده از مقایسه

ایــن روش نیـــاز بــه مقیاســـهاي مــشابه یـــا    : 6روش مجمــوع ســاده وزنـــی  . 9
  .مقیاس شده دارد که بتوان آنها را با یکدیگر مقایسه کرد گیریهاي بی اندازه

بنـدیهاي مختلـف در    آنالیز تاکسونومی براي طبقه: 7روش آنالیز تاکسونومی . 10
ارزیـابی  (دي است کـه بنـا بـه تعریـف       نوع خاص آن، تاکسونومی عد    . درو  میعلوم به کار    

بنــدي آن عناصــر بــه  بــین واحــدهاي تاکــسونومیک و درجــه) عــددي شــباهتها و نزدیکیهــا
  .شود تقسیم می) تاکسون(گروههاي تاکسونومیک 

این روش یکی از روشـهایی اسـت کـه بـراي       : روش میزان انحراف از اپتیم    . 11
ـ   بندي دو یا چند جامعه از نظر بع    مقایسه و رتبه   ی ضی صفات که به صـورت شاخـصهاي کم

  .شود شوند، استفاده می بیان می
ها بـا توجـه بـه       بندي گزینه   این روش مبتنی بر رتبه    : 8بندي تجمعی ساده    رتبه. 12

ها نیـازي   در این روش به استاندارد کردن داده. شاخصهاي تأثیرگذار بر هر یک از آنهاست   
ارزش . هاسـت  خصیص داده به هر یـک از گزینـه  هاي ت  زیرا مبناي کار بر اساس رتبه ،نیست

 اولویـت هـر   ،مجموع شاخصها به هر گزینه که از بیشترین میزان برخـوردار باشـد     حاصل از   
  .کند گزینه را مشخص می

این تکنیک به عنوان یک مدل خطی : 9بندي چند معیار و ساده    تکنیک رتبه . 13
تـرین   شود و در حقیقت سـاده  میتجمعی در جهت برآوردن عددي هر گزینه به کار گرفته         

  .روش از نظریه مطلوبیت چند شاخصه است
گاه با روش تحلیلی سلسله مراتبی      : روش فرایند تحلیلی سلسله مراتبی ساده     . 14

                                                                                                                                  
1.  center of gravity 
2.  load-distance technique 
3.  location rating factor 
4.  techninque for order preference by similarity to ideal solution 
5.  elimination and choice translating reality method 
6.  simple additive weighting method 
7.  taxonomy analysis method 
8.  simple addition ranking 
9.  Simple Multi-Attribute Rating Technique (SMART) 
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  .بندي کرد توان اولویت ها را بر اساس شاخصهاي از پیش تعیین شده می ساده، گزینه
 شباهت بسیاري دارد، بـا ایـن   وزنی ه مدل جمع باین مدل   : 1مدل تولید وزنی  . 15

هر گزینـه بـا گزینـه    . شود تفاوت که در این روش به جاي جمع از روش ضرب استفاده می           
  .شود دیگر از طریق ضرب کردن عدد ضرایب بر هر شاخص مقایسه می

  . کند حل ایدئال را بررسی می فاصل راهحدروش نقطه بهینه : 2روش نقطه بهینه. 16
گیـري    گیـران در فراینـد تـصمیم       تـصمیم : مراتبی  لسلهروش مجموع وزنی س   . 17

اي و در سـطوح   گیریهاي خود را به صـورت رده  خود عوامل و زیرعاملهاي مؤثر در تصمیم    
دهنـد و   اي بـه آن وزن مـی   آنها متناسب بـا ارزش هـر رده     . توانند بیان کنند    مراتبی می   سلسله

  .کنند سپس محاسبه می
هـا    ایـن روش کـه بـه مقایـسه گزینـه          : 3خـصها روش نرخ نهایی جانشینی شا    . 18

کند، به مقدار تغییر الزم در ارزش موجـود از     خصها به صورت عینی توجه می     امتناسب با ش  
یک شاخص در مقابل یک واحـد تغییـر از شـاخص دیگـر بـه ازاي وجـود شـرایطی معـین                 

وز اساس ایـن روش مبتنـی بـر تغییـرات شاخـصی بـه ازاي هـر واحـد و بـر            . شود  تعریف می 
  .گیري به ازاي کاهش در شاخص دیگر است یممتفاوتی در تص بی

در . این روش در جایگاه مدلهاي غیرجبرانی قرار دارد       : 4روش جاي گشت  . 19
گیـري چنـد    گیري براي مدلهاي تصمیم     حقیقت روش جاي گشت یکی از روشهاي تصمیم       

نـدي خطـی   ب گیـري و اوزان شاخـصها، رتبـه     شاخصه است کـه بـر اسـاس مـاتریس تـصمیم           
  .کند ها را مشخص می گزینه

بندي ممکن   در استفاده از روشهاي متفاوت اولویت   :بندي  استراتژي اولویت . 20
بندیهاي واحـدي،    مواجه شود که در یک مسئله واقعی، رتبه        یگیرنده با شرایط    است تصمیم 

ت در آن صـورت الزم اسـ  . از کاربرد روشهاي مختلف نسبت به آلترناتیوها حاصـل نـشوند          
  : مانند،گیري نهایی از روشهاي ادغامی استفاده کند گیرنده براي تصمیم تصمیم

  5ها ـ روش میانگین داده
  6دارـ روش ب

  7ـ روش کپ لند
                                                                                                                                  
1.  Weighted Product Model (WPM) 
2.  Ideal Point Method (IPM) 
3.  marginal rate of substiution of attributes 
4.  trade-off method 
5.  average data method 
6.  borda method 
7.  the land cap method 
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ــتفاده از رویکـــرد فـــازي در  :1گیـــري چندشاخـــصه فـــازي   تـــصمیمروش) ج  اسـ
. گیریهاي چنـد شاخـصه بـه اهمیـت نـسبی شاخـصهاي مـورد اسـتفاده وابـسته اسـت               یممتص
بعـضی از عوامـل مهـم در    . بنـدي ارقـام فـازي وجـود دارد       یکردهاي متفاوتی بـراي رتبـه     رو

شـوند،   اند و مناسب براي این فعالیت محسوب مـی  بندي گیري که جزء روشهاي رتبه      تصمیم
پذیري آن، دقت، سهولت تفسیر و شکل ارقام         به درجه پیچیدگی الگوریتم، قابلیت انعطاف     

  :شود د که به دو روش عمل مینارفازي مورد استفاده بستگی د
  2ـ روش تاپسیس فازي

  ـ روش جمع وزنی فازي
  گیري چند شاخصه فازي روشهاي تصمیم. 1
  .این مدل مبتنی بر اعداد فازي است: مراتبی تحلیلی فازي مدل فرایند سلسله. 2
در ایـن مـدل گزینـه حـداکثر سـطح مطلوبیـت را            : 3مدل تولیـد وزنـی فـازي      . 3

  .رمول آن به دست آوردبایستی مطابق ف
  : درنظر داشت نکات ذیل راددر استفاده از الگوهاي فوق بای

در بعـضی از مواقـع   . توان از تمامی این الگوها به طور کامل بهره برد          همواره نمی . 1
بـه  ابتدا، براي دسـتیابی  . الزم است تغییراتی روي شاخصها و عوامل به دو منظور انجام شود        

داد بـا مقـادیر    ی مقدار تفاوت مقادیر برآورد شده بـه عنـوان بـرون          سطح دقت مطلوب بایست   
تـوان ناشـی از    دقتی الگـو را مـی   دقت یا بی. گیري مشخص شود مشابه قابل مشاهده یا اندازه    

 ساختاري الگو؛ براي مثال، ممکن  بندي یا دقت اول، درست بودن فرمول   : چند عامل دانست  
دوم، کیفیت . ل غیرمنطقی یا غلطهاي ریاضی باشداست الگو داراي فرضهاي نادرست، دالی 

رو، اسـتفاده از    از ایـن  .هـاي الگـو     هاي ورودي و سوم، تعیـین مقـادیر مشخـصه           یا دقت داده  
شود؛ یعنی تعریف اطالعات مورد نیاز، تعریـف هـدف      هاي مشاهدات علمی الزامی می      داده

طالعه کنترل و اداره تحقیـق و    مطالعه، انتخاب نوع مطالعه، طراحی، نمونه، طرح راهبردي، م        
  ).267ـ265، ص 1387اپنهایم، (پردازش اطالعات 

دوم آنکه، شاخصها و عوامل الگوها بایستی با توجه به شـرایط طبیعـی، اجتمـاعی و           
براي مثال، در ارزیابی و تهیـه  . سازي  هر مکان و هر زمانی تعیین شوند؛ یعنی بومی        اقتصادي  

 فقرآباد ـ مهریـز محققـان اصـالحاتی در شاخـصها و عوامـل       زایی منطقه نقشه وضعیت بیابان
 نـد بنـدي کرد  زایـی ایـن منطقـه را طبقـه      انجام دادند و سپس بیابان     MICD و   ICDبندي    طبقه

                                                                                                                                  
1.  fuzzy multiple attribute decision making method 
2.  fuzzy topsis method 
3.  fuzzy weighted product model 
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  ).180، ص 1384احمدي و دیگران، (
 و از ایـن قبیـل   GISدر بسیاري از مواقع بایستی از چند الگو یا ترکیبـی از الگـو و      . 2

یـابی بازارهـاي روز شـهر اصـفهان، از سیـستم          ریـزي و مکـان      براي مثال، در برنامه   .  برد  بهره
استفاده شده و در نهایت،  1(AHP)مراتبی  و الگوي تحلیل سلسله  ) GIS(اطالعات جغرافیایی   

میزان مطلوبیـت سـازگاري مکانهـاي جدیـد بـراي ایجـاد بازارهـاي روز تعیـین شـده اسـت             
  ).27، ص 1388وایی و دیگران، تق(

همواره سعی شود از الگوهاي تکمیلی استفاده شود تا نتایج حاصل مطلوبیت بهتر      . 3
 بـه جـاي   2(ANP)اي  شـبکه  فراینـد تحلیـل   ي ماننـد اسـتفاده از الگـو       ؛و بیشتري داشته باشند   

  ضـمن حفـظ تمـام     ANP الگـوي زیـرا بـا اسـتفاده از        . (AHP)مراتبـی      تحلیـل سلـسله    الگوي
کـارگیري    پذیري، به   از جمله سادگی، انعطاف   ) مراتبی  الگوي تحلیل سلسله   (AHPقابلیتهاي  

 زمـان، قابلیـت بررسـی سـازگاري در قـضاوتها و امکـان        ی و کیفی به طور هم    معیارهاي کم
ي ایـن الگـو ماننـد در نظـر نگـرفتن        دتواند بر محـدودیتهاي جـ       ها می   بندي نهایی گزینه    رتبه

مراتبـی   ل بین عناصر تصمیم و فرض اینکه ارتباط بین عناصر تصمیم سلسله وابستگیهاي متقاب 
یک طرفه است، فایق آید و چهارچوب مناسبی را براي تحلیل مـسائل شـهري فـراهم آورد          

  ).88، ص 1389زبردست، (
انتخاب دقیق : ی بایستی به مواردي چونبنابراین، در مطالعات جغرافیایی به روش کم

سیستم اطالعات   ترکیبی از چند الگو یا الگو و روشهاي آماري یا الگو و   سازي،  الگو، بومی 
  .نتیجه به دست آیداي و غیره توجه کرد تا بهترین  هاي ماهواره  و داده(GIS)جغرافیایی 

  
  سنجش از دور

هـاي   داده. (www.isa.ir)هـا از فاصـله دور    آوري داده سنجش از دور یعنی تشخیص و جمـع  
لیـل یکپارچـه و وسـیع بـودن، تنـوع طیفـی، تهیـه پوشـشهاي تکـراري،          سنجش از دور بـه د   

دسترسی سریع به نقاط دور دسـت، دقـت بـاال و ارزان بـودن در مقایـسه بـا سـایر روشـهاي          
  .(dpe.agi-jahad.ir)اي برخوردار است  گردآوري اطالعات از قابلیتهاي ویژه

هـاي   عنـی در رشـته  سنجش از دور کاربردهاي بسیاري در مـدیریت منـابع طبیعـی، ی          
ــین   ومحیطــی، هواشناســی، کــشاورزي  شناســی، معــدن، شــیالت، زیــست  شناســی، آب زم
هاي کاربري   همچنین در کارتوگرافی، جغرافیا، توسعه اراضی، تهیه نقشه      ؛داري دارد   جنگل

  .شود  استفاده می(GIS)اراضی شهري و سیستم اطالعات جغرافیایی 
                                                                                                                                  
1.  Analytic Hierarchy Process 
2.  Analytic Network Process 

http://www.isa.ir)


 پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی / 88

  (GIS)سیستم اطالعات جغرافیایی 
هـاي   منظـور از داده . هـاي جغرافیـایی اسـت     مبتنی بر داده(GIS)تم اطالعات جغرافیایی    سیس

هـاي مربـوط بـه جهـان واقعـی       هـایی اسـت کـه نمایـشگر پدیـده      جغرافیایی یا فـضایی، داده    
  :برحسب موارد ذیل باشد

  ـ موقعیت آنها نسبت به سیستم مختصات شناخته شده،
  ع از سطح دریا، نوع خاك و پوشش گیاهی، ـ ویژگیهاي توصیفی آنها مانند ارتفا

هـا   دهنده چگونگی اتصال و ارتباط پدیده ـ روابط فضایی آنها نسبت به هم که نشان        
شـود و مـشخص کننـده فـضا و      این ویژگی به عنوان توپولوژي شناخته می. با یکدیگر است  

  .)11، ص 1388محمدي،  علی(ها مانند متصل بودن است  فضایی پدیدهویژگیهاي 
 توانـد بـراي      مکـانی مـی    يهـا   بنابراین، سامانه اطالعات جغرافیایی با اسـتفاده از داده        

ــصادي راه    ــه دهــد  مــسائل محیطــی و اجتمــاعی ـ اقت ــال، در . حلهــاي مناســبی ارائ ــراي مث ب
 مشخـصات عمـومی   ،پایـه ریزي توریسم با استفاده از اطالعات جغرافیایی ابتـدا نقـشه              برنامه
هـاي توریـستی، آب و هـوایی، حمـل و نقـل زمینـی و              بـه جاذبـه    اطالعـات مربـوط      ،مناطق

مـسافرتی و غیـره      دریایی، رستورانها، مراکز خرید، پروازها، هتلها، اجاره خودرو، تورهـاي         
. شـود  توریستی تحلیل مـی  آوري شده و سپس مسیرهاي بهینه تعیین و جریانهاي    تهیه و جمع  

تی و آثار و صدمات آن بر سایر فعالیتهـا      هاي زیست محیطی فعالیتهاي توریس      همچنین، جنبه 
  ).118 و 78 ـ61، ص 1384زاده،  فرج(شود  گیري، پایش و نظارت می اندازه

تواند نقش مهمی در تهیـه نقـشه،    می) GIS(ترتیب، سیستم اطالعات جغرافیایی       بدین
  ، 1388دي، علـی محمـ  () 1شـکل  (گیري، نظـارت، الگوسـازي و مـدیریت ایفـا کنـد        اندازه

  ).19 و 18ص 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   اطالعات جغرافیاییۀاي از جریان عملیات در مدیریت مبتنی بر استفاده از سامان  خالصه  1شکل 

  سازي جهان واقعی مدل
  

  برداري زمینی نقشه
  مطالعات میدانی
 سنجش از دور

 ها منابع داده

 ورود ها پایگاه داده

  سازي و مدل
 تجزیه و تحلیل

 نتیجه

 ارزیابی

 بازنگري

 سئلهطرح م

 جهان واقعی
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اي،  گیـري از کـارتوگرافی رایانـه       امروزه با استفاده از روشهاي آماري و الگو، بهـره         
ها را بـه اطالعـات تبـدیل،     دهتوان دا  می(GIS)سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی  

صحت و سقم فرضیات و صحت روابـط متغیرهـا را اثبـات و در نهایـت بـا توجـه بـه نتـایج              
 براي همین جغرافیا توانسته است در چهار   .گیري منطقی و اساسی اتخاذ کرد       حاصل تصمیم 

، 1382شـکویی،   (اي، محیطی و منابع طبیعی مشارکت جویـد     ریزي شهري، ناحیه    نوع برنامه 
  .ده استشنگر  به صورت یک طرفه کاربردي و آینده؛ در نتیجه، علم جغرافیا )265ص 

  
  روشهاي کیفی

   شوند بندي می ی طبقهروشهاي کیفی در مقابل روشهاي کم .ی و کیفـی  تفاوت روشهاي کم
  .گردد به چهارچوب مفهومی آنها برمی

  شـوند؛ امـا در    یی، موضوعات با آمـار و ارقـام بررسـی و تحلیـل مـ          در روشهاي کم
در . شـوند  هاي انسانی تحلیـل مـی      کیفی موضوعات بر اساس ارزشها، مفاهیم و تجربه       روش  

هـاي شـفاهی، متنـی و     هاي فردي و سـاختارهاي اجتمـاعی از طریـق شـیوه     این روش، تجربه 
  ).40، ص 1388، 1هاي(شود  بندي، تأیید و تفسیر می مشارکتی طبقه

روش نوشـتاري بـه دلیـل    . اي اسـت  اري و مـشاهده شیوه شفاهی مانند مصاحبه، نوشت    
ـ           آوري و دسته    جمع ی کـاربرد  بندي اطالعات و قراردادن آنهـا در جـداول در روشـهاي کم

تـرین مـشکل    مهـم . اندازها، منابع خالق و مـستند اسـت      شیوه متنی شامل چشم   . بیشتري دارد 
ده مـشارکتی اسـت    مـشاه ،شیوه مشارکتی که به معنی قرارگیري محقق در بطن وقایع است         

  ).32ـ28، ص 1388هاي، (
تـک پاسـخهاي داده شـده، نـوع و طـرز نگـرش        از آنجا که در روش کیفی به تـک    

توان گفت روش کیفی بیشتر بر نقش  شود، می  ئل مطرح توجه می   اگر و جزئیات مس     مشاهده
د این، با وجو. کند هاي انسانی و محیط زیست بشر تأکید می    ارزشها، افکار و عقاید و تجربه     

گاه آمار دقیقـی از جامعـه مـورد      شود که هیچ    ها سبب می     اطالعات و داده   روش کسب این  
کننـدگان   بـسیاري از شـرکت  «مطالعه به دست نیاید، بلکه جـاي آن را عبـاراتی کلـی ماننـد        

در این صـورت، اطالعـات   . و از این قبیل بگیرد» هرگز«یا  » کس  تقریباً هیچ «،  »اظهار کردند 
براي برطرف شدن این مـشکل  . تواند براي جوامع بزرگ مفید واقع شود         نمی به دست آمده  

شود  گرفته می ی نیز بهرهاز روشهاي کم.  
امروزه، هرچند در مطالعات جغرافیایی انسانی در چهـارچوب مکتـب اصـالت زن و          
                                                                                                                                  
1.  Hay 
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از روشـهاي کیفـی بهـره بـرده        ) 1390افتخـاري،   (استعماري و همچنین توسعه مـدیریت        فرا
دانـان در    بلکـه جغرافـی   ؛رد اسـتفاده کـرد    مجـ تـوان از آن بـه صـورت           ، همیشه نمی  شود  می

کیفـی  مطالعات خود به تلفیقی از روشهاي کمی متکی بـر مکتـب پوزیتیویـسم و روشـهاي             
  .پرهیزند  توجه دارند و از تأکید بیش از حد بر یکی می1متکی بر مکتب پدیدارشناسی

  
  گیري نتیجه

در دوره : نـد تکـاملی خـود داراي فـراز و نـشیبهایی بـوده اسـت             مطالعات جغرافیـایی در رو    
باستان متکی بر روشهاي کمی؛ در قرون وسطی مبتنی بر افسانه و تخیل؛ از قـرن هفـدهم تـا       

 بر اساس توصیف وضعیت موجود و تفاوتها و اشـتراکات مکانهـا و        1960 و   1950هاي    دهه
ي کیفیی و به دنبال آن روشهاسپس استفاده از روشهاي کم.  

ــا بهــره ــ ب ــد در  صیالن رشــته جغرافیــا توانــستهحــالت ی فــارغگیــري از روشــهاي کم ان
هـاي اجرایـی مـشارکت جوینـد و جغرافیـا جنبـه        ریزي آمایـشی و دسـتیابی بـه پـروژه          برنامه

هرچنـد امـروزه بـا کـاربردي شـدن جغرافیـا اسـتفاده از انـواع الگوهـا             . کاربردي یافته است  
 این موضوع توجه داشت که الگوهاي مورد استفاده دقیق، صحیح و      متداول شده، بایستی به   

. شرایط محیطی، اجتماعی و اقتصادي مکـان مـورد بررسـی آمـوزش داده شـوند               متناسب با   
زمان از چند الگو، ترکیبی از الگـو و     همچنین در کتب و آموزشهاي دانشجویان استفاده هم       

اي جغرافیایی بهترین نتیجه را به دنبال داشته ابزارهاي دیگر جغرافیایی توصیه شود تا بررسیه   
ـ    . باشند در ایـن  .ی و کیفـی هـر دو توصـیه شـده اسـت     در این مهم اسـتفاده از روشـهاي کم 

خصوص کتب متعددي در گروه جغرافیـاي سـازمان مطالعـه و تـدوین کتـب علـوم انـسانی         
  .منتشر شده است) سمت(

  
  منابع درسی جغرافیا

  ب علوم انـسانی بـه عنـوان یکـی از مراکـز تولیـد کتـاب درسـی        سازمان مطالعه و تدوین کت   
ــه  ــا  در زمین ــابع درســی جغرافی ــه تعبیــر دیگــر .  برداشــته اســتهــاییگاممن    ایــن ســازمان،ب

   هـم بـا توجـه بـه روشـهاي      ،کتب درسی و کمک درسـی بـراي دانـشجویان رشـته جغرافیـا        
  ی کتــب  در خــصوص روش کمــ: بــه چــاپ رســانیده اســت،ی و هــم روشــهاي کیفــیکمــ

ــددي  ــدمتع ــنجش از دور مانن ــی،  ( س ــزاده ربیع ــه ؛)1388علی ــراي    برنام ــامپیوتر ب ــازي ک س
ــر کــارتوگرافی  مقدمــه ؛)1372 یونــوین و داوســون، (ندانــاایجغراف  ؛)1379زاهــدي، ( اي ب

                                                                                                                                  
1.  phenomenology 
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  جغرافیا ترکیبـی نـو  ؛)1385لونسبري و آلدریچ،     (درآمدي بر روشها و فنون میدانی جغرافیا      
سیـستم  ؛ )1381لیندسـی،  ( روشهاي تحقیـق در جغرافیـاي انـسانی    ؛)1388 و   1387هاگت،  (

 تکنیکهـاي  ؛)1384ه، دزا فـرج  (ریـزي توریـسم   برنامـه اطالعات جغرافیایی و کـاربرد آن در   
روشـهاي تحقیـق کیفـی در     و درخصوص روش کیفی کتب    )1386زاده،    فرج(شناسی    اقلیم

 )1381یزدي و ابراهیمـی،   پاپلی( وستاییتوسعه رهاي    نظریه ؛)1388هاي،  ( جغرافیاي انسانی 
  . غیرهو

  
  منابع

 ترجمه و اضافات منوچهر طبیبان، ،اي مدلهاي کاربردي در تحلیل مسائل و منطقه    ،  )1387(اپنهایم، نوربرت   
  .دانشگاه تهران: چاپ دوم، تهران

 MICD و ICD از مدل زایی با استفاده ارزیابی و تهیه نقشه وضعیت بیابان  «،  )1384(احمدي، حسن و دیگران     
  .10 شماره ،بیابان، »در منطقه فخرآباد ـ مهریز

  سازمان سمت: ، تهران)بنیانهاي نظري (مدیریت توسعه روستایی، )1389(الدین  افتخاري، عبدالرضا رکن
  سازمان سمت:  تهرانهاي توسعه روستایی، نظریه، )1381(پاپلی یزدي، محمد حسین و محمد امیر ابراهیمی 

  .سمتسازمان : تهران ، در جغرافیا گیري چندشاخصه کاربرد روشهاي تصمیم، )1389(ري، مهدي پورطاه
یابی بازارهاي روز شهر اصفهان بـا اسـتفاده از مـدل     ریزي و مکان برنامه«، )1388(تقوایی، مسعود و دیگران    
  .19 شماره ،جغرافیا و توسعه، »(AHD)تحلیل سلسله مراتبی 

قـات جغرافیـایی،   یتحق، »شـهري هاي نفوذ  ی کنش متقابل حوزهجغرافیاي کم«،  )1375(نژاد، حسین     حاتمی
  .42شماره 

 ،تحقیقـات جغرافیـایی  ، »مـدل رفتـار احتمـالی خریـدار     : ی مدل هاف  جغرافیاي کم «،  )1376 ( ــــــــــــــــ
  .47شماره 

  سازمان سمت: ، تهراناي بر کارتوگرافی مقدمه، )1379(زاهدي، مجید 
، »اي ریـزي شـهري و منطقـه     در برنامـه (ANP)اي  کاربرد فرایند تحلیـل شـبکه    «،  )1389(اسفندیار  زبردست،  

  .41، شماره هنرهاي زیبا
 فـصلنامه ، »مـدل بـه عنـوان تکنیکـی در ژئومورفولـوژي     «، )1385بهـار  (شایان ، سـیاوش و محمـد شـریفی         

   .80 شماره ،تحقیقات جغرافیایی
  .گیتاشناسیمؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی : چاپ سوم، تهرانیا، فلسفه جغراف، )1367(شکویی، حسین 

 مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی:  جلد اول، تهران ،جغرافیافلسفه هاي نو در      اندیشه،  )1375 ( ــــــــــــــــ
  .گیتاشناسی

 غرافیایی و کارتوگرافیمؤسسه ج : جغرافیا، جلد دوم، تهران   فلسفه  هاي نو در      ، اندیشه )1382(  ــــــــــــــــ
  .گیتاشناسی

 تحقیقـات جغرافیـایی،  ، »گاه تکامل میان دانشی جغرافیاي اجتماعی تجلی «،  )1383(ضیاء توانا، محمدحسن    
  .70شماره 

  .سازمان سمت: ، تهران)اصول و کاربرد(سنجش از دور ، )1388(علیزاده ربیعی، حسن 
  .سمتسازمان : تهران ، اطالعات جغرافیاییمبانی علوم و سیستمهاي، )1388(علی محمدي، عباس 
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سازمان :  تهران،ریزي توریسم سیستم اطالعات جغرافیایی و کاربرد آن در برنامه، )1384(زاده، منوچهر  فرج
  .سمت

  .سازمان سمت: ، تهرانشناسی تکنیکهاي اقلیم، )1386(ـــــــــــــــــ 
:  چاپ دوم، تهرانریزي توریسم، یی و کاربرد آن در برنامهسیستم اطالعات جغرافیا، )1387(ـــــــــــــــــ 

  .سازمان سمت
، ترجمه بهلول درآمدي بر روشها و فنون میدانی جغرافیا، )1385(آلدریچ . و فرانک تی. لونسبري، جان اف

  سازمان سمت: علیجانی، تهران
:  محمدرضا رضـوانی، تهـران  ترجمه دکترروشهاي تحقیق در جغرافیاي انسانی، ، )1381. (لیندسی، جیمز ام 

  .سازمان سمت
  .دانشگاه پیام نور: چاپ سوم، تهران ،تاریخ علم جغرافیا، )1375(اصغر  نظري، علی

  .سمتسازمان :  تهران، چاپ پنجم،جلد دومجغرافیا ترکیبی نو، ، )1387(هاگت، پیتر 
سـازمان  :  ج اول، چاپ دهم، تهـران نژاد، ، ترجمه شاپور گودرزيجغرافیا ترکیبی نو، )1388(ــــــــــــــــ  

  .سمت
 ترجمه احمد پوراحمد و صـمد اسـکندري    ،روشهاي تحقیق کیفی در جغرافیاي انسانی     ،  )1388(هاي، ایان   

  .سمتسازمان : نوده، تهران
سـازمان  : تهـران سازي کـامپیوتر بـراي جغرافیادانـان،         برنامه،  )1372(داوسون  . و جان آ  . یونوین، دیویدجی 

  .سمت


