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فهرست مطالب

پیشینه

چالش ها

فضاییآماریچارچوب

مکانیداده هایتولیدبنیادینموضوعات



پیشینه

مورددرمحورمکاناطالعاتبرایتقاضاافزایش
مکان ها،•
افراد،•
انسانی،فعالیت های•
تجارت،•
اقتصادی،رشد•
...ورفاه•

اباجتماعی-اقتصادیاطالعاتدادنپیوندارزشواهمیتشناختبهمنجر
.شدمکانیموقعیت های



چالش

:متحدمللسازماناجتماعیواقتصادیشورایدبیرکل،۲۰۱۲سالدر

سال هایدرمکانیجهانیاطالعاتمدیریتزمینهدرفعالیت»

مکانیتاطالعابهترادغاماساسی،چالش هایازیکیکهاستکردهتأییدگذشته
«.ستاشواهدبرمبتنیوصحیحگیریتصمیمبرایایپایهعنوانبهآماریو



چالش

:استرالیاآمارمرکز

ادایجوفضاییوآماریجوامعبینبهترارتباطایجادمشکلاینحلکلید
بایاجتماع-اقتصادیاطالعاتازمکانیبرداریبهرهامکانکهاستچارچوبی

.ندکتضمینراسازگاروشدهتوافقمکانیروش هایوزیرساخت هاازاستفاده



اطالعات
-اجتماعی
اقتصادی

اطالعات
چارچوبآماریمکانیمکانی

آموزش

تحلیلگران
سیاست

منابعطبیعی

کشاورزی

دولتهای
محلی

سالمت

خدماتانسانی

هوشتجاری

امنیتملی

خدمات
اضطراری

پژوهشگران
دانشگاهی حملونقل

اقتصادمدیریتزمین



اطالعاتآماریاطالعاتمکانی
چارچوبآماری

فضایی



مدیر و مرزهای آماری

آدرس دهی و نام مکان ها

حمل و نقل و آب

زمین و امالک

ارتفاع و عمق

تصویر سازی

ثبت موقعیت

چارچوبدادههایفضایی

:

اقتصادی-مجموعهدادههایاجتماعی

کاربریوارزشزمین

انتخاباتی

...سایر

دادههایمرکزآمار

سرشماری، جمعیت شناختی، 
...کشاورزی، نیروی کار، 

مالیات

درآمد و مالیات

خدماتانسانی

خدماتپزشکیو
دارویی

پرداختهایحمایتی
بیمهبیکاری،ناتوانی،
حمایتازخانوارها

پل
چارچوب
آماری
فضایی

اطالعاتآماری اطالعاتمکانی



SSFچشمانداز

SSF اهداف
کلیهاطالعاتآماریبهصورت
یمستمرهمراهبااطالعاتمکان

هستند

کاربرانمیتواننداطالعاتآماریرا
ی،براینواحیموردعالقهخوددسترس
دادغام،تحلیلونمایشداشتهباشن

گاهانهگیریتصمیم کیدرمکانیاطالعاتازاستفادهباآ
اطالعاتیمنابعیکپارچهادغامامکانبامشترکچارچوب

.یابدمیافزایشمکانیوآماری،اداری



SSF اصول
زیرساختها
یمکانی
معتبر

مدیریت
دادهها

محدوده
جغرافیایی
مشترک

قابلیتتعامل
فرادادههای
آماریو
مکانی

آمارهای
مکانیدر
دسترسو
قابلاستفاده



SSF 
دستاوردهای

وآدرسهاسازگاری•
مکانیاطالعات

نتایجسازگاری•
بامرتبطمدیریت•

مکانیاطالعات

اطالعاتجغرافیایی•
یرسازگاروقابلتفس

سادهسازیادغام•
یاطالعاتمکانیوثبت

یدانعطافپذیریدرتول•
آمارهایناحیهای

سادهسازینمایشو•
تحلیلدادهها

یاستفادهازاستاندارها•
بینالمللیامکان
بهکارگیری

تکنولوژیهایجدیدتر
هوافزایشدسترسیب

دادهها



اطالعاتوآماریاطالعاتادغامزمینهدرمتحدمللسازمانتخصصیگروه
UN)مکانی EG-ISGI)ردمللسازمانخبرگانکمیتهوامنیتشورایتوسط
تدوینماموریتبا(UN-GGIM)مکانیاطالعاتجهانیمدیریتزمینه

.شدتاسیس۲۰۱۴سالدرالمللیبینآماریفضاییچارچوب

• United Nations Committee of Experts on Global Geospatial
Information Management



چارچوب جهانی زمین آماری

دمی کنفراهممکانینظرازاداریوآماریداده هایارتباطبرایمشترکروشیک
اساسبرمی توانندمنابعازوسیعیطیفازداده هامی کندحاصلاطمینانکه

.شوندیکپارچهمکانیاطالعات



مزایا

تصمیم گیریفرایندوتحلیلبرایبهتروجدیدیکپارچهاطالعات•

بیشترهماهنگیباکشورهابینودرونمقایسه هاانجام•

کوچک ترجغرافیاییمناطقدراطالعاتافزایش•

داده هااشتراک گذاریبهویکپارچه سازیمتداولروش هایوابزارهاتوسعه•

ایتحمبیشترراداده هایکپارچه سازیکهآماریزمینابزارهایتجاریتوسعه•
کند

کاراتراطالعاتتولید•



مکانی اصول اساسی چارچوب جهانی آمارهای 

جغرافیاییکدگذاریوزمین آماریاساسیزیر ساخت هایازاستفاده•

داده هامدیریتمحیطدرمکانیشدهکد گذاریداده هایثبت•

آمارهاانتشاربرایمشترکجغرافیاییمحدوده•

فرایندهاواستانداردهاداده ها،مکانی،آمارهایتعاملقابلیت•

باشنداستفادهقابلودسترسدرمکانیبه صورتکهآمارهایی•



چهارده موضوع بنیادین

دراروپامتحدمللجهانیمکانیاطالعاتمدیریتمنطقه ایاجراییکمیته•
بنیادینمکانیداده هایموضوعاتپیشنهادیلیستحداقل۲۰۱۷سال

.نمودارائهراجهانی



چهارده موضوع بنیادین

اراضیکاربریوزمینپوشش-۸
زمینقطعات-۹

ماهواره ایتصاویر-۱۰
فیزیکیزیر ساخت های-۱۱
جمعیتتوزیع-۱۲
نقلوحملشبکه-۱۳
آب-۱۴

ژئودزیکچارچوب-۱
آدرس ها-۲
مکان هاوساختمان ها-۳
عمقوارتفاع-۴
عملکردیمناطق-۵
جغرافیاییاسامی-۶
خاکوزمین شناسی-۷



منابعآب
سالمتو
آموزش

شهرنشینی

صنعت

فقرتغییراتآبوهوا اقیانوسهاوساحلها

تنوعزیستی

امنیتغذایی

جنگلها

اطالعاتمکانیدرگذرزمان



ارائهشاخصهایتلفیقی



آدرس

.استسطوحهمهدردولتادارهزیربنایآدرس

.شودمیارائهآنواسطهبهآبمانندعمومیخدمتیککهاستواحدیمعموالآدرس

.می کنندکمکشهروندانباارتباطبرقراریبههمچنینآدرس ها

.می شوندلینکآدرس هاباغالباخانواده هاوافرادبهمربوطداده هایمجموعه

طمرتبجغرافیاییمکان هایبهرااطالعاتیچنینجغرافیایی،کدهایباهمراهآدرس ها
.می کند

.ی شودمفراهمکاویدادهومکانبرمبتنیداده هایتحلیلوتجزیهبرایامکاننتیجهدر



آدرس

رفاهیامکاناتوصنعتیامکاناتشاملفیزیکیزیرساخت هایبامرتبطآدرس
ماننداجتماعی،وادارایدولتیسرویس هایبهمربوطخدماتارائهامکاناتو

 هابیمارستانومدارسمدنی،حمایتنقل،وحملامکانات،عمومی،سیاست های
.است



اضافه کردن اطالعات مکانی به آمارها

دسترسی به فضای 
سبز

تراکم جمعیت رفت و )مسافت ارتباطی 
(آمد

دسترسی به خدمات 
سالمت

پیوندآدرسهااز
آمارگیریسالمتبا
اطالعاتمکانی



توزیع جمعیت

برجمعیتتأثیرهمچنینوآنخصوصیاتوجمعیتمکانیتوزیعدرک
.استحیاتیبسیارپایدارییامنطقه ایتوسعهشهرنشینی،

یایبالاثردرآوارگییاپناهندگی،گروهی،مهاجرتدلیلبهجمعیتازبخشی
.هستندگذراجنگ،یاطبیعیبزرگ

نینهمچجمعیت،رشدومهاجرتبرچگونهبرنامه هاوسیاستکهمسئلهایندرک
.استهمممی گذارد،تأثیرزندگیکیفیتواجتماعیرفاهاقتصادی،فعالیت های



توزیع جمعیت

:داردوجودمرتبطجمعیتنوعدو

مقیمجمعیت-۱

قانونیجمعیت-۲

اوریگردناحیهمانندمنطقه،واحدیكداخلافرادتعدادعنوانبهجمعیتمعموالً
.شودمیبیانسرشماریاطالعات



توزیع جمعیت

کهداردوجودجهانسطحدرجنسیتتفکیکبهساله۵سنیگروه هایآلایدهحالتدر
:مانندخاصجمعیتگروهبندی امکان

سالمندان ،
خانواده،ترکیب

کودکان،
بومی،جمعیت

مهاجران،مبدا
اقلیت ها

آموزشو
.می کندفراهمرا

ایطشروخانواردرامدشخصی،درامداشتغال،نرخشاملشناسیجمعیتمباحثسایر
.استمسکونیواحدهایدراستفادهموردموادانواعیعنیزندگی،

اطالعاتوجودعدمصورتدر

تخمینگروهها،ایندقیق

.استنیازموردجمعیت



بحث و نتیجه گیری

یستمستولیدبهمنجرشدهتعیینجهانیچارچوباساسبرمحورمکاناطالعاتتولید
.می کندتلفیقاطالعاتسایرباراجمعیتیاطالعاتکهمی شودملیاطالعات

ثبتی مبناسرشماریاجرای

سومهزارهتوسعهاهدافشاخص هایمحاسبه

بیشترکاراییباهاییآمارگیریاجرایوطراحی

فضاییهمبستگیالگویگرفتندرنظرباداده هاتحلیل



کلسازمانمللمتحددبیر
هادادهاتصالچگونهدهدمی نشان(کروناشیوع)وضعیت

تاکندکمکمابهتواندمیمکانیاطالعاتبه
تغییرحالدرسرعتهبکهراجهانوضعیتپویایی
.کنیمردیابیورصداست،



باتشکرازتوجهشما






