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چكيده
اين مقاله در پاسخ به كنسرسيوم دانشگاهى علوم اطالعات جغرافيايى(UCGIS)(1) در تابستان 1999 آماده 
شد. هدف اين چالش بازبينى موفقيت ها و استنباط هاى علم اطالعات جغرافيايى مربوط به برنامه ريزى شهرى و 

منطقه اى مى باشد. 
اطالعات  داده اى  پايگاه  توسعه  مى كند.  مشخص  را  جغرافيايى  اطالعات  علم  توزيع  زمينه  پنج  مطالعه  اين 
جغرافيايى براى تحليل برنامه ريزى ادغام تكنولوژى هاى ژئوفضايى با مدل هاى شهرى و ساخت سيستم هاى پشتيبانى 
در  علمى  پيشرفت  كه  حالى  در  مى باشد.  مفيد  تحصيلى  و  پژوهشى  چالش هاى  در  تسهيل شركت  برنامه ريزى، 
ابزارهاى ساخت براى پشتيبانى از فرايند برنامه ريزى مؤثر است، تالش كمى در زمينه هدايت كاربردى در  مديريت 
اطالعات استراتژيكى انجام شده است. اين نقطه ضعف در زمينه انتشار ابزارهاى برنامه ريزى استفاده از علم براى 
سياست و تصميم گيرى كه براى توسعه محيطى، اجتماعى و اقتصادى الزم است را محدود مى كند. فرآيند آموزشى 
كه اولين مرحله مهم در انتقال تكنولوژى مى باشد، چالش هاى بسيارى را در بردارد. مثًال وجود امكانات مناسب 
براى آموزش مشاغل برنامه ريزى و شركت كنندگان ديگر در فرايند برنامه ريزى و تدارك فراساختار مورد نياز براى 
پشتيبانى  سيستم هاى  عملكرد  زير،  زمينه هاى  در  توسعه خط مشى  و  بيشتر  پژوهش  بنابراين،  پژوهش.  و  آموزش 
برنامه ريزى و ابزارها را افزايش مى دهد: آموزش و انتقال تكنولوژى، ساختمان پايگاه داده ها، حفاظت و دسترسى، 

استانداردسازى و قانونمندكردن.
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مقدمه

دامنه و توضيح چالش عملكرد برنامه ريزى شهرى و ناحيه اى 
برنامه ريزى يك فعاليت جهتيابى شده براى آينده است كه به شدت توسط گذشته و حال تحت تأثير قرار 
مى گيرد. بطور مطلوب از طريق گفتگوى عمومى بين تمامى گروهها اتفاق مى افتد و افراد عالقمند و يا تحت تأثير 
قرار گرفته توسط رشد شهرى و فعاليت هاى مديريتى توسط بخش دولتى و يا عمومى در نظر گرفته مى شوند. 
در عمل، چنين تقسيم اطالعات و تصميم گيرى گسترده به ندرت پيدا مى شود، آژانس هاى برنامه ريزى شهرى و 
ناحيه اى پهنه هاى ثروتمند و پويايى هستند كه بسيارى از مشكالت و راه حل هاى اجتماعى را به روش مستقيم و 
ملموس عنوان مى نمايند. مثال هايى از چنين مشكالتى به اين صورت هستند: رشد شهرى، بيكارى و تجديد حيات 
اقتصادى، حمل و نقل، تجزيه و حمايت محيطى، حراست تاريخى، حفظ زمين و منابع طبيعى و تدارك فضاى باز، 
پارك ها و تسهيالت تفريحى. تصميمات مربوط به برنامه ريزى به طور روزانه از طريق يك فرايند سياسى و پيچيده 
با جمعى از عالقمندان ايجاد مى شوند. هر چند در بسيارى از مناطق جهان فرايند برنامه ريزى نتايج برنامه ريزى حوزه 
گروه هاى عالقمند به قدرت مى باشد و از نماى فرايند دموكراتيك به دورافتاده است. نقش اطالعات جغرافيايى 
صحيح و منتشر شده نسبت به فرايند برنامه ريزى الزم االجرا مى باشد. عالوه براين،  اجراى تصميمات برنامه ريزى 
در طوالنى مدت تغييراتى را در ساختار، قابليت عملكرد و كيفيت زندگى در محيط هاى شهرى ايجاد مى كند. در 
حاليكه اغلب برنامه ريزى منطقه اى و شهرى در سطح محلى انجام مى گيرد، سياست هاى ملى و دولتى و قانونگذارى 
افزايش  ابزارهايى براى  تأثير قرار مى دهند.برنامه ريزان هميشه به دنبال  برنامه ريزى را تحت  اغلب فعاليت هاى 
قابليت هاى تصميم گيرى، حل مشكل و تحليل هاى خود هستند. در آغاز سال 1950 برنامه ريزان شروع به توسعه و 
استفاده از مدل هاى كامپيوترى، برنامه ريزى سيستم هاى اطالعات و سيستم هاى پشتيبانى از تصميم گيرى براى بهبود 
عملكردشان نمودند. پذيرش يك سيستم اطالعات جغرافيايى (GIS) و سيستم هاى اطالعات زمينى جديدترين جلوه 

تالش هاى مشابهى براى ايجاد ابزارها و تكنولوژى هاى جديد مى باشد.
سازمان هاى برنامه ريزى پيشرو استفاده از GIS در ميان آژانس هاى دولت محلى بوده اند. عالقه برنامه ريزان 
رشته اى  ميان  ماهيت  از  و  پديده هاى شهرى  فضايى  ماهيت  از  ديگر  فضايى  ژئو  تكنولوژى هاى  و   GIS به 
تمامى  در  جغرافيايى  اطالعات  تكنولوژى هاى  از  مى توانند  برنامه ريزان  مى گيرد.  نشأت  شهرى  برنامه ريزى 
ابعاد فرايند برنامه ريزى مثل جمع آورى و ذخيره اطالعات، تجزيه و تحليل و ارائه اطالعات، برنامه ريزى و 
سياست گذارى، استفاده نمايند. ارتباط با تصميم گيرندگان و دولت و برنامه ريزى يا اجراى سياست و مديريت 
تحليل هاى  و  مكان  مطلوبيت  ارزيابى هاى  منطقه بندى،  برنامه ريزى،  براى  گسترده  طور  به   GIS تكنولوژى 
اجتماعى- دموگرافيكى استفاده شده و به طور كل براى اهداف نقشه كشى به كار مى رود. ارزش نقشه ها در 
درك و تجزيه و تحليل مسائل برنامه ريزى به خوبى شناخته شده است. عمليات  تحليلى بسيار پيشرفته ترى 
كه به ابعاد ديگر فرايند برنامه ريزى نسبت داده مى شوند زياد توسعه نيافته اند. پژوهش ها حاكى از اين است 
بوده و  نامناسب  برنامه ريزى  براى  به داليل مختلف  يافته اند  GIS كه توسط فروشندگان توسعه  ابزارهاى  كه 
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قابليت كمى دارند. در مطالعه GIS بر پايه گروهى براى منابع زمينى و كنترل 
ظرفيت، ورنز مودن و هابنر(2000) اين قابليت كم تكنولوژى GIS را به ظرفيت 
نادرست و ساختار سازمان هاى برنامه ريزى نسبت مى دهند كه نسبت به اشكال 
جديد و فرايندهاى الزم براى كاربرد مؤثر برنامه ريزى و سيستم هاى پشتيبانى 
تصميم گيرى جايگاه مناسبى را كسب نكرده اند. اين مشكل از زمان تالش هاى 
اوليه در كامپيوترى كردن كنترل منابع زمينى در دهه 1980 به وجود آمد. داليل 
ديگر براى استفاده كم GIS در برنامه ريزى وجود دارد اما محدود به پيچيدگى 
تكنولوژى، فقدان كاركنان آموزش ديده، كمبود منابع سازمانى و عدم هماهنگى 
برنامه ريزان  توسط  كه  كارهايى  با  ژنريكى  جغرافيايى  اطالعات  محصوالت 
شهرى و منطقه اى انجام مى دهند نمى شود. توانايى ايجاد مدل هاى شهرى و 
نقص  دو  گذارى  سياست  فرايندهاى  و  تصميم گيرى ها  از  مستقيم  پشتيبانى 
براى  ابزارهاى ژئوفضايى اخير هستند. رشته كامپيوترى  مهم تكنولوژى ها و 
برنامه ريزى شهرى و منطقه اى به طور مداوم از طريق زمينه هاى رشته اى متفاوت 
مثل علم اطالعات جغرافيايى توسعه مى يابد. در نهايت علم GIS همانطور كه 
در برنامه ريزى شهرى و منطقه اى استفاده شده بايد اهداف زير از برنامه ريزى 

شهرى و منطقه اى را مرتفع نمايد:
* كيفيت بهتر محيط هاى شهرى

*گروه هاى ماندگار به لحاظ اجتماعى و محيطى
* سازمان فضايى مؤثر فعاليت هاى شهرى

*رشد هوشمند نواحى شهرى
* رابطه مناسب بين كاركردهاى شهرى گوناگون

* تجديد حيات نواحى فرسوده
* گوناگونى گزينه هاى ساخت مسكن
*فرصت هاى شغلى و رشد اقتصادى

*دموكراتيك كردن برنامه ريزى و فرايند سياست گذارى.
اين مقاله تالش GIScience را نسبت به برنامه ريزى شهرى و منطقه اى 
پژوهشى  و  آموزشى  چالش هاى  مقابل  را  آن  تالش هاى  و  كرده  بررسى 
كنسرسيوم UCGIS ارزيابى مى كند، تعابير سياسى را مورد بحث قرار داده و 

زمينه هايى را براى توجه و توسعه بيشتر تعريف مى كند.
 

اهميت و تالش هاى علم اطالعات جغرافيايى نسبت به برنامه ريزى 
شهرى و منطقهاى

و  منطقه اى  برنامه ريزى  در  تكنولوژى  و   GIScience نقش  درك  براى 
و  ابزارى  عقالنيت  كه  برنامه ريزى  تئوريكى  بناهاى  زير  به  اشاره  شهرى، 
ارتباطى را به عنوان دو قالب مهم براى برنامه ريزى در نظر مى گيرد مفيد است. 
عقالنيت ابزارى (كاربردى) بر پايه يك عقيده مثبت قرار دارد كه جمع آورى 
اطالعات و تحليل هاى علمى را در هسته برنامه ريزى قرار مى دهد و رابطه اى 
مستقيم را بين اطالعات موجود و كيفيت تصميمات براساس اين اطالعات 
كه  باز  برنامه ريزى  فرايند  يك  روى  بر  ارتباطى  عقالنيت  مى گيرد.  نظر  در 
مى شود،  يكپارچه سازى  و  موافق  ساخت  ديالوگ،  عمومى،  شركت  شامل، 
توجه دارد. در حالى كه دو ديدگاه تئوريكى اغلب به عنوان رقابت در نظر 
مى باشد. اهميت  داراى  مورد  دو  هر  براى  اطالعات  نقش  مى شوند،  گرفته 
شركت كنندگان در فرايند برنامه ريزى بر چند نوع از اطالعات تكيه دارند 
مثًال  گزارشات تحليلى رسمى و ارزيابى هاى كمى و معانى مربوط به مسائل و 
فعاليت هاى برنامه ريزى در واقع، GIScience  و تكنولوژى شركت در عمليات 
 GIScience برنامه ريزى را آغاز نموده اند. موارد زير بازبينى از زمينه هاى اصلى

است كه مفيدترين ها براى عملكرد برنامه ريزى شهرى و منطقه اى هستند :

1- عمليات توسعه داده هاى اطالعاتى GIS براى تحليل مربوط به برنامه ريزى
2- ادغام تكنولوژى هاى ژئوفضايى با مدل هاى شهرى

3- ساخت سيستم هاى پشتيبانى برنامه ريزى
4- تسهيل شركت در فرايند برنامه ريزى

5- ارزيابى عملكرد برنامه ريزى و تأثير تكنولوژيكى
 

عمليات توسعه پايگاه اطالعاتى GIS براى تحليل هاى مربوط 
به برنامه ريزى

جمع آورى اطالعات قسمت قابل توجهى از برنامه ريزى را در برمى گيرد. 
در حقيقت، تالش انجام شده در جهت توسعه پايگاه داده ها برخى اوقات آن 
قدر عظيم است كه زمان كمى براى تحليل ها و فعاليت هاى خالق در طراحى 
براساس  بايد   GIS پايگاه داده  يا سياست ها صرف مى شود. توسعه  برنامه ها 
دركى واضح از مشكالت، فرايندها و مفاهيم برنامه ريزى باشد. عالوه براين 
به علت اينكه پايگاه داده هاى برنامه ريزى معموالً توسط گردآورى اطالعات 
از چند منبع با كيفيت و مقياس هاى متفاوت ايجاد مى شوند، استفاده از قوانين 
اطالعات  مجموعه  سريع  ادغام  است.  ضرورى  همكارى  قابليت  و  ادغام 
مى باشد.  داده  پايگاه  توسعه  و  حفاظت  زمان  كاهش  براى  راه  يك  موجود 
براى مثال اطالعات سنجش ازدور كه توسط ماهواره ها يا دوربين هاى هوايى 
بدست آمده اند، تراكم جمعيت و فعاليت هاى انسانى و نتايج آنها بسيار مفيد 
مى باشند. در نهايت الحاق اطالعات در چند از زمان اغلب مفيد است امانياز 

به اين دارد كه طراحان سيستم با ساخت GIS پويا آشنا باشند.
در پوزيتيويسم(2) منطقى حلقه وين، پايگاه داده هاى GIS به طور گسترده 
براى انجام تحليل هاى مربوط به برنامه ريزى علمى استفاده مى شوند. وبستر 
(1993،1994) بايسته هاى علمى الزم در مراحل گوناگون فرايند برنامه ريزى 

را به شكل زير منطبق مى نمايد :
ايجاد  هدف،  تنظيم  دارد.*  پيش بينى  و  توضيح  به  نياز  مشكل  شناسايى   *
برنامه ريزى، ارزيابى تفاوت ها و انتخاب راه حل نياز به تجويز دارد.* اجرا نياز 

به توضيح، پيش بينى و تجويز دارد.*كنترل نياز به توضيح و پيش بينى دارد.
براى  محدودى  توانايى   GIS تكنولوژى  كه  مى دارد  اظهار  وبستر 
تحليل هاى پيش بينى كننده دارا مى باشد كه براى درك پيامدهاى ايجاد شده 
بر  ابزارهاى  كه  حالى  در  است.  آينده ضرورى  برنامه ريزى  عملكردهاى  از 
پايه GIS براى درك فيزيكى و فرايندهاى محيطى به صورت مفيدى كارايى 
دارند، مدل سازى يا شبيه سازى اجتماعى- اقتصادى كه پويا هستند هنوز هم 
مشكالتى به همراه دارد. براى عنوان كردن اين نقطه ضعف، تالش هايى در 

جهت ايجاد تحليل هاى آمارى در محيط GIS انجام شده است.
 

ادغام تكنولوژى هاى ژئوفضايى با مدل هاى شهرى
براى پيشبينى پديده ها و فرايندهاى شهرى، نرم افزارGIS بايد روش هاى 
اتفاقى  طور  به  اين  نمايد.  ايجاد  را  خود  محيط  در  اجرا  براى  سازى  مدل 
يكى از گسترده ترين نقص هاى GIS مى باشد. در حالى كه مدل سازى شهرى 
تاريخچه اى غنى در خود داشته است و سطح پيشرفت بااليى را بدست آورده 
است، و تنها به طور پراكنده با تكنولوژى هاى ژئوفضا ادغام شده و بصورت 
پيش  پشتيبانى تصميم گيرى فضايى ساخته شده است. مدلسازى  ابزارهاى 
از  به سيستم  با شدت كمى  انجام شده و   GIS از  بيرون  بينى كننده معموالً 
طريق روش هاى برنامه نويسى متصل مى شود. جايگزينى مدل هاى شهرى در 
 GIS در پروژه هاى پژوهشى پيشرفته ايجاد شده اما بخشى از نرم افزار GIS
گوناگونى  تحليل هاى  كاليفرنيا،  شهرى  آينده  مدل هاى  است.  نشده  تجارى 
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زيستى و شهرى كاليفرنيا شايد تا به امروز سه تالش گسترده در شبيه سازى 
دموگرافيكى،  و  اقتصادى  روندهاى  پايه  بر  زمين  كاربرى  از   GIS پايه  بر 
فشارهاى محيطى و سياست هاى  توسعه شهرى باشند. مدل هاى ارائه شده 
توسط النديس و كالسترمن بسيار ارزشمند هستند زيرا آنها كار فوق العاده اى 
از ادغام GIS با مدل هاى شهرى را انجام مى دهند. مدل هاى شهرى گسترده تر 
ديگرى وجود  دارند كه به راحتى در دسترس مى باشند اما مدل هاى مستقل 
هستند. در نهايت پيشرفت در تغيير مدل سازى كاربرى زمين مؤثر بوده است 
اما هنوز هم قابليت استفاده آن در آژانس هاى برنامه ريزى در سطوح متفاوت 

دولت در حال بررسى است.
 

ساخت سيستم هاى پشتيبانى از برنامه ريزى
طريق  از  برنامه ريزى  فرايند  به  برنامه ريزى  از  پشتيبانى  سيستم هاى 
پيشرفت هاى ادغام شده كه معموالً بر پايه تكنولوژى هاى چندگانه قرار دارند 
كمك مى كنند. سيستم هاى پشتيبانى از برنامه ريزى، مديريت اطالعات، تجزيه 
و تحليل ها، حل مشكالت، طراحى، تصميم گيرى و فعاليت هاى ارتباطى را 
پشتيبانى  سيستم هاى   (1999:333) هاپكينز  نمونه،  براى  مى نمايند.  تسهيل 
برنامه ريزى،  براى طرح  ابزارهايى  ارائه «ديدگاه ها و  براى  را  برنامه ريزى  از 
ساخت مدل، ساخت سناريو، ارزيابى و عمل بر پايه برنامه» طراحى نمود. 
هاپكينز دريافت كه مفاهيم برنامه ريزى GIS براى ساخت سيستم هاى پشتيبانى 
جزء  يك   GIS محدوديت ها،  برخى  على رغم  نيستند.  كافى  برنامه ريزى 
تشكيل دهنده مفيد و يك قسمت داخلى PSS شده است كه تمايل به داشتن 
مهارتى،  سازى،سيستم هاى  مدل  روش هاى  است:  زير  ويژگى  چند  يا  يك 
يا  كامپيوتر  به كمك  اطالعاتى، شاخه هاى تصميم گيرى، طراحى  پايگاه هاى 
هيپرتكست(3)، نقشه كشى، دخالت هاى كاربرى براى شركت عمومى، واقعيت 

مجازى و شبكه گسترده جهانى.
همانطور كه توسط كالسترمن(1997) مشخص شد، سيستم هاى پشتيبانى 
از برنامه ريزى به همراه تكرار برنامه ريزى و استفاده از علوم كاربردى در دهه 
1960 و خط مشى ها در دهه 1970 و ارتباط در دهه 1980 شكل گرفته است. 
مشابه اين تكامل،علم اطالعات است كه مربوط به اطالعات، داده ها و دانش 
مى گردد. طراحى هوشمند و جمعى روش جديد ابزار پاسخ برنامه ريزى شهرى 
هستند؛ در رديف ماهيت گروهى شناخته شده تحليل هاى برنامه ريزى، طراحى، 
ارتباط و تصميم گيرى، دهه 1990 كه توسعه سيستم هاى برنامه ريزى مشترك، 
برنامه ريزى ابزار گروهى و سيستم هاى كار مشترك را نشان مى دهد. لورينى 
پايه  بر  تكنولوژى هاى  از  مجموعه اى  عنوان  به  را  گروهى  ابزار   (1998:315)
كامپيوتر- شبكه- كار تعريف مى كند كه به چندين كاربر اجازه مى دهد تا در 
مكان هاى متفاوت قرار بگيرند و از عمليات  كارى مختلف استفاده و با يكديگر 
در جهت هدف مشتركى كار كنند. با اشاره به يك موقعيت برنامه ريزى گروهى، 
با دسترسى به رسانه ها و  شيفر شناخت گروهى را مورد بحث قرار داده، و 
ابزارهاى تحليل كامپيوترى به عنوان جزئى از يك فرايند برنامه ريزى كل نگرانه 
دست پيدا مى كند. شيفر چند سيستم پروتو تيپ(4)را براى ادغام ساخته و اين 

مفاهيم را در بافت برنامه ريزى مورد بررسى قرار داد.
پيشرفت تكنولوژى سيستم هاى پشتيبانى گروهى و سيستم هاى پشتيبانى 
تصميم گيرى گروهى و مطالعات تئوريكى و تجربى كه كاربرد آن در مديريت 
و علوم تصميم گيرى بيش از 10 سال مى باشد. اخيرآ، تكنولوژى هاى اطالعات 
مثل GIS، سيستم هاى پشتيبانى تصميم گيرى فضايى و سيستم هاى پشتيبانى 
درك فضايى به عنوان كمك هاى تكنولوژى اطالعات براى تسهيل درك و 
ارائه شده است. واضح  براى گروه ها  تصميم گيرى در مشكالت ژئوفضايى 

است، از طرف تصميمگيران، تحقيقاتى در جهت حل مشكالت جغرافيايى 
براى نيل به پيشرفت ادامه دارد.

 
تسهيل گفتگو و شركت در فرايند برنامه ريزى

همانند تكنولوژى هاى ديگر، GIS به لحاظ اجتماعى از طريق مذاكرات 
برنامه ريزى،  مورد  در  است.  شده  ايجاد  مختلف  اجتماعى  گروه هاى  ميان 
گروه هاى  توليدكنندگان،  گيرنده ها،  تصميم  ماهر،  كاركنان  شامل  گروه ها 
 GIS تكنولوژى  مى باشند.  ديگر  سهامداران  و  همشهريان  ويژه،  عالقمند 
در  را  عمومى  شركت  و  داده  افزايش  را  اطالعات  به  عموم  دسترسى 
اين  با  مقايسه  در  مى نمايد.  تسهيل  گذارى  سياست  فرايند  و  برنامه ريزى 
را  را زياد كرده و گروه هاى محروم  يكپارچگى دموكراسى   GIS استثناء كه 
 GIS توانايى مى بخشد، كالرك (1998) در مورد خلق برگزيدگان تكنوكرات
ندويك  ويرجينيا،  برنامه ريزى  آژانس هاى  از  او  مطالعه  در  مى دهد.  هشدار 
افزايش دسترسى عمومى  بهبود و  باديك (1998) شواهد كمى را در مورد 
به اطالعات پيدا نمود. سيبر(1997) مشكالت ايجاد شده توسط سازمان هاى 
زيان ده را كه دستيابى به اطالعات GIS ندارند گزارش نمود. در ضمن روند 
روبه رشدى در جهت قدرت بخشيدن به گروه ها براى برنامه ريزى از طريق 
تهيه نرم افزار GIS ادغام شده براى برنامه ريزى پايگاه داده ها وجود دارد. نسخه 
جديد بسته 2020CD-ROM، توسط HUD (5) براى دولت هاى محلى بر پايه 
ملى، به همراه اطالعات برنامه نويسى، دموگرافيكى و جغرافيايى در دسترس 
براى گروه هاى  را  مواردى  داده هاى مجاور سياتل،  قرار گرفت. جستجوگر 
برنامه ريزى مجاور خود ارائه كرد كه شامل Arc View و يك پايگاه داده اى 
ديگر  برنامه ريزى  اطالعات  و  جنايت  زمين،  كاربرى  نقشه هاى  از  گسترده 
مى باشد. چندين نويسنده مثال هايى از تأثير مثبت GIS و تكنولوژى هاى ديگر 
را در زمينه شركت گروهى در فرايند برنامه ريزى ارائه مى كنند. پيشرفت هاى 
زمينه  GIS در  مبناى  بر  سيستم ها  اطالعات  شامل  كه  دارند  جديدى وجود 
به  براى كمك  ژئوفضا  وابزارهاى  تكنولوژى   منظور رشد  به  عقايد،نظرات 

شركت گروهى در فرايند برنامه ريزى هستند.
 

ارزيابى عملكرد برنامه ريزى و تأثير تكنولوژيكى
پژوهش ارزيابى با دو مورد ايجاد مى شود: يكى ارزيابى با كمك GIS از 
 GIS كيفيت جوامع شهرى و از عملكرد برنامه ريزى و ديگرى ارزيابى تأثير
بر روى فرايند، عملكرد و نتايج برنامه ريزى. با توجه به عملكرد برنامه ريزى، 
به  عمومى  خدمات  توزيع  يكپارچگى  بررسى  براى   GIS از  تالن(1998) 
بخش هاى مختلف جامعه و پژوهش براى زمينه هايى كه مورد توجه برنامه 

ريزى صحيحى قرار نگرفته اند استفاده نمود.
اهداف  موفقيت  به  GIS براى دستيابى  از  تالن(1996)  اوليه،  مطالعه  در 
فضاى باز با مقايسه پروژه هاى برنامه ريزى شده و انجام شده استفاده نمود.
استفاده  آنان  برنامه ريزى  نتايج  و  ارتباط  ارزيابى  در    GIS از  كناپ(1998) 
نمود. آنها سؤال كردند كه آيا برنامه ريزى مهم است و در جواب اين سؤال، 
فرايند توسعه اراضى را به عنوان رابطه ميان خط مشى هاى دولت محلى و 
اجتماعى  رفاه  در  تغيير  عنوان  به  برنامه ريزى  تأثير  ارزيابى  براى  شركت ها 
گسترش  براى  را  پروژه اى  شهرى  سازمان  نهايت  در  نمودند.  مدل سازى 
ارزيابى  براى  شده  استفاده  نشانگرهاى  از  ملى  سيستم  يك  ايجاد  احتمال 
كيفيت زندگى در سطح مجاور ايجاد نمودند. در آغاز پژوهشى ديگر بايد با 
تعيين اين نكته انجام شود كه آيا استفاده از تكنولوژى ها و ابزارهاى تكنولوژى 
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يا  ايجاد كرده است  برنامه ريزى  اطالعات جغرافيايى تفاوتى را در عملكرد 
نه. برنامه ريزان هميشه پيشرو معرفى GIS بوده اند اما مزاياى GIS براى آن ها 
هنوز بخوبى روشن نشده است. براى فهميدن تأثير GIS و استفاده از اطالعات 
در طراحى سيستم هايى كه با عملكرد برنامه ريزى سازگارى خواهند داشت، 
نووديك باديك(1999،1998) چهارچوب هاى ارزيابى، روش ها و مطالعات 
تجربى را مورد بررسى قرار دارد. ابعاد ارزيابى شامل كيفيت سيستم، كيفيت 
اطالعات، استفاده از اطالعات، رضايت كاربر، تأثيرفردى، عملكرد سازمانى 
و تأثير اجتماعى بود. نويسنده دريافت كه پردازش اطالعات هنوز هم مزيت 
هنوز  برنامه ريزى  و  تصميم گيرى  در  توانايى  كه  حالى  در  است   GIS اصلى 
بدست نيامده است. مونتاگو(2000) هماهنگى ميان تكنولوژى GIS و فرايند 
برنامه ريزى منابع طبيعى را دريافت دولت محلى پاپونيوگينه بررسى نمود. او 
دريافت تأثير كمى بر روى نتايج برنامه ريزى شده مديريت محيطى در سرتاسر 
كشور وجود دارد و اظهار داشت كه چيرگى اقتصاد سياسى گسترده مديريت 
كه  است   GIS از  نادرست  استفاده  براى  دليل  برنامه ريزى  فرايند  در  محيطى 
بخوبى طراحى شده است. آشكار است كه تجربيات و ديدگاه هايى در ساخت 
موفق GIS در سازمان هاى برنامه ريزى در سطوح مختلف، تعهدهاى متفاوت و 
شرايط گوناگون، اطالعات مفيدى را براى بسيارى كاربران فراهم خواهد نمود. 
پژوهش بر پايه GIS در برنامه ريزى تمامى پنج زمينه توزيع فهرست شده در باال 
و زير مجموعه هاى برنامه ريزى مختلف مثل مديريت رشد شهرى، برنامه ريزى 
كاربرى زمين، منطقه بندى، خانه سازى، رشد اجتماعى و اقتصادى، برنامه ريزى 

نقل و انتقال، مسائل محيطى و ارائه خدمات عمومى را در برمى گيرد.
 

UCGIS چالش هاى پژوهش
چالش هاى پژوهش UCGIS، سال 1996 در انجمن كلمبياى اهيو تعيين 
گرديد. ده اولويت چالش هاى پژوهشى از سوى سازمان هاى عضو با بحث 
اوليه  هدف  و  شد  مطرح  انجمن  اين  در  حاضر  نماينده   29 ميان  گسترده 
توجه  و  داشته  آن  به  بيشترى  نياز  پژوهش  كه  بود  زمينه هايى  تعريف  آن 
تمامًا  پژوهشى  چالش هاى  مى شود.  گرفته  كار  به  مؤثرترى  طور  به  عموم 
براى زمينه برنامه ريزى شهرى و منطقه اى قابل اجراء هستند. جمع آورى و 
ادغام اطالعات، وقت گيرترين فعاليت هاى برنامه ريزى هستند و GIS ابزارى 
مناسب براى كمك به فعاليت هاى مربوط به اطالعات مى باشد. درك مربوط 
بهبود  است  ممكن  كه  است  زمينه اى  مهندسان  و  طراحان  بين  اطالعات  به 
بيشترى را طلب كند. يك مبادله دو جانبه با طراحانى كه از دقت مهندسى 
برخوردار هستند و مهندسانى كه توانايى استفاده از اطالعات نامطمئن و كلى 
بر  بايد  كه  مى شود  محسوب  چالشى  هم  هنوز  دارند،  برنامه ريزى  براى  را 
آن غلبه نمود. اگر ارتباط برنامه ريزان سنتى بامهندسان و ديگر سازمان هاى 
اينكه  براى  شود؛  درك  كامپيوترى  بندى  شبكه  توسط  خصوصى  و  دولتى 
و  انتشار  مقياس  باشند  داشته  را  اطالعات  مبادله  قابليت  محلى  متخصصين 
نياز  برنامه ريزان  مى باشد.  ضرورى  شبكه  طريق  از  اطالعات  مبادله  توانايى 
و  برنامه ريزى  براى  كه  دارند  تحليل هايى  و  كيفيت  با  اطالعات  دريافت  به 
در  موجود  زياد  تحليلى  توانايى هاى  كنند.  تكيه  آنها  روى  گذارى  سياست 
پيشرفت هاى  است.  مفيد  موجود  ابزارهاى  براى گسترش  نيز   GIS نرم افزار 
فراساختارى اطالعات فضايى ملى (NSDI) (6) و ابزارهاى شبكه اى داراى 
نيازهاى  و  برنامه ريزى  اطالعات  به  عموم  دسترسى  افزايش  براى  قابليت 
ابعاد  شناخت  درك  هستند.  برنامه ريزى  فرايند  در  شركتى  و  دموكراتيك 
ابزارهاى GIS توانايى برنامه ريز در استفاده از اين ابزارها براى برقرارى ارتباط 
با تصميم گيرندگان و عموم را افزايش خواهد داد. اين درك همچنين منجر به 

توسعه ابزارهايى مى شود كه شناخت ساختارهاى گروه هاى متفاوت موجود 
نظر گرفتن جامعه  نهايت در  را هماهنگ مى كند. در  برنامه ريزى  فرايند  در 
ماهيت عمومى  با  تكنولوژى هماهنگ  تأثير  ارزيابى  براى  به عنوان مرجعى 
غالبًا از فعاليت هاى برنامه ريزى شهرى و منطقه اى مى باشد كه براى افزايش 
رفاه جامعه و كيفيت زندگى گام برمى دارند. عمليات برنامه ريزى شهرى و 
UCGIS سود  زمينه هاى چالش  در  موجود  پژوهش هاى  از  مطمئنًا  منطقه اى 
مى جويند. هر چند اين چالش ها ابعاد ژنريكى(7) ابزارهاى GIS را مى سازند 
اغلب  نمى كنند.  عنوان  را  برنامه ريزى  عملكرد  خاص  نيازهاى  هميشه  اما 
زمينه هاى بحرانى كه به نيازهاى برنامه ريزى شهرى و منطقه اى توجه دارند 

شامل اين موارد هستند:
- توسعه سيستم هاى پشتيبانى از برنامه ريزى

- پيوند پيشرفت هاى ابزارى با سازمان هاى برنامه ريزى، فرايند، تئورى و روش ها
- درك تأثير بر روى فرايند و نتايج برنامه ريزى 

- تصويرسازى فرايندها و پديده هاى فضايى
 

توسعه سيستم هاى پشتيبانى از برنامه ريزى
با  جغرافيايى  اطالعات  ادغام  شامل  برنامه ريزى  از  پشتيبانى  سيستم هاى 
تكنولوژى هاى ديگر مى باشد. اگرچه گام هايى در آن  مسير برداشته شده است 
اما بسيارى از چالش ها هنوز حل نشده هستند. پيشرفت هاى اخير اطالعات 
پشتيبانى  به  به طور جزئى  فقط  ابزارهاى ديگر  و  جغرافيايى سفارشى است 
تحليلى، طراحى، اجرايى، ارتباطى و تصميم گيرى مورد نياز پاسخ مى دهند. ادغام 
اين واحدها به صورت يك سيستم پشتيبانى از برنامه ريزى و سفارشى سازى آنها 

بصورت سازمان هاى برنامه ريزى مختلف هنوز تحقق نيافته است.
 

پيوند پيشرفت هاى ابزارى با سازمان هاى برنامه ريزى، فرايند، 
تئورى و روشها

به طور مشابه اغلب پژوهش هاى مشترك در زمينه سيستم هاى پشتيبانى 
 GIS) بوده و بين اين دو GIS بيشتر از استفاده GIS تصميم گيرى در توسعه
نتيجه  در  ندارد.  وجود  قوى  تئورى  ارتباط   (Development and GIS Use
گسترش و ايجاد زير بناهاى مفهومى در اطراف تصميم گيرى جمعى پشتيبانى 
و   GIScience پيشرفت  براى  مى باشد.  پژوهش  اصلى  هدف   ،GIS توسط 
بايد  گسترش  اين  منطقه اى،  و  شهرى  برنامه ريزى  عملكرد  در  بودن  مفيد 
و  ابزار  و  تأثير  ارزيابى  بگيرد.  بهره  جغرافيايى  اطالعات  كاربرد  ديدگاه  از 
تكنولوژى هاى ژئوفضايى شايد مسير مستقيمى براى ايجاد پيوند ميان علم و 
عملكرد برنامه ريزى باشد. ارزيابى سيستماتيك و تئوريكى مى تواند موجب 
اجراى  به  براى دستيابى  استراتژى ها  در  اطالعات جغرافيايى شده و  انتشار 
ابزارهاى اطالعات جغرافيايى مورد استفاده قرار گيرد.  مؤثر تكنولوژى ها و 
به  به معرفى مؤثر  نياز  آنها  برنامه ريزى توسعه مى يابند،  ابزارهاى  زمانى كه 
سازمانى برنامه ريزى دارند. بنابراين انتقال تكنولوژى و مشاركت تكنولوژى 
در فرايند برنامه ريزى مشكلى است كه مربوط به ساخت سيستم هاى پشتيبانى 
از برنامه ريزى مى باشد. اين فرايند معموالً تغيير سازمانى مهمى را براى ايجاد 
اشكال اجتماعى جديد، فرايندها، روش ها، جريان هاى اطالعاتى و مسئوليت ها 
ارائه مى كند. تغيير اجتماعى شامل موافقت دوجانبه ميان تكنولوژى و سازمان 
مى باشد. با اينكه دانش پايه در مورد فرايند اجراى GIS در طول دهه گذشته 
درحال تثبيت شدن مى باشد، دروس يادگرفته شده كلى بوده و براى اجراى 

مفاهيم برنامه ريزى مستقيمًا قابل اجراء نيستند.
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 درك تأثير بر روى فرايند و نتايج برنامه ريزى
درك رابطه ميان تئورى و روش هاى برنامه ريزى و تكنولوژى هاى ژئوفضايى 
براى ابزارهاى ساخت و اجرا كه براى عملكرد برنامه ريزى مناسب هستند حياتى 
است. اسنارد و مك دوگال (1997) اظهار داشتند كه زمينه اى مشترك براى ادغام 
تئورى برنامه ريزى و GIS در خلق اطالعات، تجزيه و تحليل و ارائه آنها وجود دارد. 
آنها گفتند كه اين ادغام به عنوان بخشى از يك تجربه آموزشى است. گاهاتاكورتا 
(1999) نيز دريافت كه مدل سازى شهرى و ابزارهاى پشتيبانى از تصميم گيرى 
را مى توان براى كمك به عملكرد و پيوند زيربناهاى تئوريكى آن توسعه داد. 
نويسنده به شكل جديدى از عقالنيت اشاره كرد كه هر دو شناخت شناسى اثبات 
ابزارهاى  گرا و تفسيرى را دربرگرفته و قالبى را براى توسعه تكنولوژى ها و 
برنامه ريزى فراهم مى كند. عالوه بر تئورى عقالنى، تئورى اجتماعى و پست 
مدرنيسم به شكل گيرى شالوده هاى حياتى براى تئورى برنامه ريزى كمك مى كنند. 
اين تئورى ها انتقادى را در زمينه استفاده از تكنولوژى در فرايند برنامه ريزى فراهم 
كرده و موضوعاتى كه به تنهايى از طريق تكنولوژى اطالعات ايجاد مى شود را رد 
مى كند. هر دو تئورى مربوط به ساخت و جهانى سازى هستند، موضوعاتى كه به 
خوبى در برنامه ريزى و جغرافى پوشش داده شده و توسط تكنولوژى هاى فضايى 
هدايت شده اند. تأثيرات نمونه اى كه در زمينه تكنولوژى هاى توسعه سيستم هاى 

اطالعاتى شناخته شده اند. 
كه  كاركردگرايى  داشتند:  اعالم  را  تأثير  چهار  كلين(1992)  و  هيرچم 
بر تجربى نگرى و تحليل تكيه دارد، نسبيت گرايى اجتماعى كه فرايندهاى 
پديده اى را در رابطه و تعابير اجتماعى در نظر مى گيرد، ساخت گرايى بنيادى 
كه واقعيت فيزيكى نسبت به روابط عينى را در فرايند توليد كاهش مى دهد 
و انسانگرايى جديد كه واقعيت فيزيكى را از اجتماعى تفكيك مى كند. بدون 
ايجاد اين پيوندها بين تئورى و عملكردهاى موجود در سيستم هاى اطالعات 
در  بايد  تكنولوژيكى  پيشرفت هاى  تصميم گيرى،  از  پشتيبانى  و  برنامه ريزى 
يك فضاانجام شده و در نتيجه توسط موضوعات كوتاه مدت هدايت شوند.

 
تصويرسازى پديده ها و فرايندهاى فضايى

در نهايت، تصويرسازى فرايندها و پديده هاى شهرى موجود و شبيه سازى 
نتايج طرح ها و سياست هاى پيشنهادى در هسته عملكرد برنامه ريزى مى باشد. 
تصاوير،  مشاركت  مجازى،  واقعيت  بعدى،  سه  سازى  مدل  در  بيشتر  توسعه 
تغييرات گرافيكى آسان اجزا شهرى متفاوت، حركت از ميان فضا، تغيير ديدگاه ها، 
پيوند با برنامه ريزى و مستندسازى سياسى و بيانات توصيفى و ابزارهاى حاشيه 
نويسى، ظرفيت ارتباطى برنامه ريزان شهرى را افزايش خواهد داد. همانند تمامى 
براى  تصويرسازى  ابزارهاى  از  گرفتن  بهره  اجراء،  قابل  تكنولوژى هاى 
عملكرد برنامه ريزى، سفارشى كردن و ادغام آنها بصورت فرايند برنامه ريزى 

بعد مهمى از توسعه خواهد بود.
 

UCGISچالش هاى آموزش
اعضاء  ميان  در  ساالنه  گفتگوى  طول  در   UCGIS آموزشى  چالش هاى 
بارهاربور  در   1997 تابستان  جلسه  طول  در  فرايند  اين  است.  شده  انجام 
و  شهرى  برنامه ريزى  زمينه  در  آموزشى  چالش هاى  تمامى  رسيد.  پايان  به 

منطقه اى قابل اجراء هستند.
چالش هاى زيرنگرانى هاى اخير در مورد برنامه ريزى منطقه و شهرى را 

عنوان مى كنند :
- توسعه موضوعات آموزشى براى سازگارى با مشاغل برنامه ريزى

- فراساختارى مناسب براى تكنولوژى GIS به منظور آموزش و پژوهش
- دستيابى و برابرى 

GISتوسعه اى به شكل كدى از رفتارهاى اخالقى براى توسعه و كاربرد -
GIS به عنوان انقالب كامل ديگرى در عملكرد برنامه ريزى توضيح داده 
دروس  در  مهم  دهنده  تشكيل  جزء  يك  عنوان  به   GIS گفتگوهاى  و  شده 
و  تكنيك ها  قابليت ها،  است.  شده  معرفى  التحصيالن  فارغ  برنامه ريزى 
مثل  حرفه اى  برنامه ريزان  مهارتى  ناحيه  چند  به   GIS به  مربوط  روش هاى 
پردازش تحليلى/پژوهشى، ارتباطات و اطالعات نسبت داده مى شوند، كه به 
عنوان فراساختارى براى آموزش، حياتى است. حفظ آن مشكل بوده و در 
مدارس و سازمان هاى برنامه ريزى كامًال در دسترس قرار دارد. تقاضا براى 
تحصيل و آموزش مستمر مشاغل برنامه ريزى كه در تكنولوژى هاى اطالعات 
جغرافيايى ظاهر مى شوند نيز بايد برآورده شوند. هرچند موضوعات آموزشى 
بايد بطور مداوم نسبت به چهارچوب منظم برنامه ريزى شهرى و منطقه اى 
تأثيرات  بايد  برنامه ريزى  التحصيالن  فارغ  براين،  عالوه  شوند.  سازماندهى 
توزيعى تكنولوژى GIS و دستيابى به تكنولوژى توسط گروه هاى جمعى ديگر 
اولويت هاى  فهرست  در  كه  بدهند. همانطور  قرار  بررسى  و  توجه  مورد  را 
آموزشى مطرح شده است، ارائه مناسب GIS از طريق پژوهش يك عملكرد 
آموزشى مطلوب در ميان موضوعات برنامه ريزى مى باشد. در نهايت با توجه 
به گواهينامه هاى APA(8) و AICP (9) كه هر دو شروع به شناخت آموزش 
GIS به عنوان يك نياز حرفه اى نموده اند در حال حاضر احتمال كمى وجود 
دارد كه گواهينامه هاى مربوط به GIS تحت تعقيب قانونى قرار گيرند. اگرچه 
 (10)URISA اين عمل ممكن است در آينده تغيير يابد، سازمان هاى ديگر مثل
شروع به بحث جّدى در مورد مسائل آموزش حرفه اى نموده اند. ناحيه اى كه 
روابط برنامه ريزى حرفه اى ممكن است نقش قدرتمندى تلقى شود در فرايند 
به چالش پژوهشى  نيزمربوط  برنامه قرار دارد. مسائل اخالقى  اعتبارگذارى 
UCGIS، «جامعه و GIS» است كه اظهار مى دارد احتمال كاهش سو استفاده از 
تكنولوژى هاى اطالعات جغرافيايى وجود دارد. به هر حال تمرين رفتارهاى 
اخالقى و احتمال توسعه و پيوند آن هابه يك كد اخالقيات حرفه اى مى تواند 

در حوزه آموزش و استانداردسازى قرار بگيرد.
عملكرد  براى  كه  رفتارهايى  به  و  اخالقى  كدهاى  به  اسنارد(1998) 
برنامه ريزى دولت ضرورى هستند اشاره كرد. اسنارد سؤال كرد كه ما چطور 
به طور جّدى رهنمودهاى ساخت كه به عنوان يك زبان عمومى ساده از رفتار 
اخالقى استفاده مى شوند را مورد توجه و بررسى قرار بدهيم. آيا امكان دارد 
نيز  كاربران  ديگر  كه  كنند  استفاده  از همان كد مشترك   GIS انجمن هاى  كه 
كدهاى  براى  پس  است  مثبت  كه جواب  در صورتى  مى جويند.  بهره  آن  از 
حرفه اى كه طراحان از آن استفاده مى كنند چه اتفاقى مى افتد و در مورد طراحان 
AICP/APA روش كلى طراحى اخالقى برنامه ريزى چيست: اسنارد دريافت كه 
مقررات جارى موجود در مورد تجزيه و تحليل داده ها و اطالعات قديمى شده 
و گاهى نيز ضد و نقيض هستند. او از كارشناسان در زمينه كابردهاى اخالقى 
و همچنين مثال هاى اشتباهى كه به عنوان منبع آموزش هستند، براى مطالعه 
دعوت كرد. تعيين يك چهارچوب مى تواند براى اجراى GIS كمك نموده، 
همچنين مرزهاى رفتارى و قضاوت درباره مسئولين آن ها و اعمالشان را در 

اولويت قرار دهد.

 مفاهيم سياسى
يك محيط سياسى كه براى فعاليت هاى GIScience الزم بوده و توسعه 
برنامه ريزى  و  علمى  فرايند  براى  مى كند  تحريك  را  جغرافيايى  اطالعات 
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تقويت كننده مى باشد. سياست هايى كه به پيشرفت عملكرد تكنولوژى ها و 
ابزارهاى ژئوفضايى در عملكرد برنامه ريزى شهرى و منطقه اى كمك مى كنند 
به  دستيابى  استانداردسازى،  داده ها،  پايگاه  توسعه  در  زمينه هايى  از  عبارتند 

اطالعات، ساخت و ادغام ابزار، انتقال تكنولوژى و چهارچوب قانونى.
 

پشتيبانى براى توسعه و حفاظت از پايگاه داده هاى محلى 
يكى از وظايف وقت گير و مشكلى كه توسط برنامه ريزان انجام مى شود 
جمع آورى اطالعات در پشتيبانى از يك پروژه خاص مى باشد. عالوه بر جمع 
مثل  فراوانى  ثانويه  اطالعاتى  منابع  داراى  برنامه ريزان  اوليه،  اطالعات  آورى 
آژانس هاى ديگر و سرشمارى هاى دولتى براى دستيابى و ادغام اطالعات به يك 
پايگاه داده اى مفيد مى باشند. پشتيبانى خارجى در توسعه پايگاه داده هاى محلى 
اين پشتيبانى به شكل  برنامه ريزان محلى مى باشد.  داراى ارزش زيادى براى 
كمك فنى، كارمندگيرى و يا گزينه هاى سرمايه گذارى مى باشد و ضرورتاً نياز به 
مديريت در آژانس هاى برنامه ريزى ندارد. وجود چهارچوبى از كميته اطالعات 
 NSDI (11) و تالش آن براى توسعه و سازمانى كردن(FGDC) جغرافيايى فدرال

موجب پيشرفت هايى در زمينه قابليت دسترسى به اطالعات مى شود.
 

استاندارسازى
مداوم  طور  به  برنامهريزان  گوناگون،  منابع  از  اطالعات  ادغام  حال  در 
استانداردسازى  هستند.  رو  به  رو  اطالعات  كيفيت  و  قالب بندى  مسائل  با 
فيزيكى  ادغام  در  مشكالت  برخى  تشديد  به  داده ها  و  قالب ها  اطالعات، 
اطالعات كمك كرده و واژگان فنى مشتركى را ايجاد خواهد كرد. مانند توسعه 
و حفاظت پايگاه داده ها كه بايد به سطح محلى توجه شود، مشكل ترين مسئله 
ايجاد و پيروى از ويژگى هاى مشترك براى گروهى از كاربران و تهيه كنندگان 
اطالعات محلى خواهد بود كه توسط آن ها قابل قبول باشد. هوشيارى و آگاهى 
مرحله  اولين  استانداردسازى،  تالش هاى  و  موجود  استانداردهاى  مورد  در 
استانداردسازى  پذيرش  و  بررسى  براى  GIS محلى  آماده سازى جوامع  در 
FGDC و  تكنولوژى ها و محصوالت اطالعات جغرافيايى مى باشد. مجدداً، 

بسيارى از سازمان هاى مربوط، پيشرفت گسترده اى در اين مسير دارند.
 

دستيابى به اطالعات 
غيرفنى  و  فنى  ابعاد  داراى  اطالعات  به  دستيابى  استاندارسازى،  همانند 
مى باشد. به لحاظ فنى ابزارهايى براى دستيابى به اطالعات در قالب هاى متفاوت 
و كدهاى اختصاصى هنوز توسعه نيافته اند. مسئله غيرفنى بايد با حق قانونى 
همراه  به  دولت  توسط  شده  ايجاد  ركوردهاى  و  اطالعات  به  دستيابى  براى 
انگيزش و ميل سازمانى براى ارائه دسترسى باز به اطالعات آن ها انجام شود. هر 
چه وارد كردن و تبديل قالب هاى اطالعاتى راحت تر باشد، مالكان پايگاه داده در 
دسترسى به موضوعات خود آزادتر خواهند بود. انسراد و راشتن (1995) بحث 
گسترده اى در زمينه ابعاد مختلف تقسيم اطالعات جغرافيايى داشتند كه عالوه 
بر مسائل دستيابى، موضوعات قانونى، اقتصادى و سازمانى را نيز عنوان مى كند.

 
ساخت و ادغام ابزار

سازمانى  و  اجتماعى  محيط  در  برنامه ريزى  از  پشتيبانى  سيستم هاى 
برجسته اى و تحت شرايط ويژه استفاده مى شوند. اغلب سيستم هاى پشتيبانى 
از برنامه ريزى  در يك محيط دولتى محلى استفاده مى شوند كه روند، شدت و 
تأثير توسعه شهرى به طور روزانه بين سهامداران دولتى و خصوصى مختلف و 

تصميم گيرنده هاى متفاوت مورد اعتراض قرار مى گيرد. در حالى كه پژوهش 
كلى در سيستم هاى پشتيبانى تصميم، چهارچوب ها، مفاهيم و ابزارهاى مورد 
تنها پژوهش  برنامه ريزى مربوط را فراهم مى كنند،  استفاده در موقعيت هاى 
انجام شده در مفاهيم خاص برنامه ريزى است كه براى موفقيت هاى عملكرد 
توسط  حمايت  بنابراين  مى كند.  حمايت  را  آن  و  بوده  مفيد  برنامه ريزى 
آژانس هاى تأمين بودجه در اياالت متحده و خارج بايد مشوقى براى عنوان 
نيازهاى برنامه ريزى محلى شوند. اين پژوهش بسيار گسترده بوده و  كردن 
شامل ادغام ابزار، سيستم هاى تصميم گيرى، شبيه سازى، تصويرسازى و مدل 

سازى در برنامه ريزى شرايط خاص مى باشد.  

آموزش و انتقال تكنولوژى
آينده  براى  ژئوفضا  ابزارهاى  و  تكنولوژى ها  كاربرد  راه  يك  آموزش 
از  جغرافيايى  اطالعات  بر  كه  آموزشى  برنامه هاى  چنين  تشويق  مى باشد. 
طريق تجربه دانشگاهى و در طول آموزش مداوم حرفه اى تكيه دارد مرحله 
مهمى در افزايش آگاهى در مورد توانايى تكنولوژيكى موجود و در فراهم 
كردن مهارت هايى براى راه اندازى و توسعه تكنولوژى ها و ابزارهاى ژئوفضا 
مى باشد. براى كمك به رشد چنين ابزار و تكنولوژى هايى، مخترعان ابزارهاى 
و  كاربرى  شرايط  در  را  خود  محصوالت  بايد  جديد  برنامه ريزى  پشتيبانى 
سازمانى ارائه كنند. محصوالت اطالعات جغرافيايى تجارى راه خود را سريعًا 
به بازار پيدا مى كنند، در مقابل پيشرفت هايى از اعضاء انجمن هاى علمى كه 
در سطح بااليى قرار دارند و تمايل چندانى به ارائه مقاالت و گزارش هاى 
پژوهشى ندارند، اين پيشرفت ها به ندرت به گروه هاى حرفه اى و داوطلبى 

مى رسد كه مى توانند از تحقيقات آنان بهره گيرند.
 

چهارچوب قانونى
ديگرى  قانونى  مسائل  از  تعدادى  اطالعات،  به  كلى  دستيابى  بر  عالوه 
در عمل  را  ژئوفضايى  اطالعات  و  تكنولوژى ها  از  استفاده  كه  دارند  وجود 
رايت،  كپى  مانند  مسائلى  مى نمايند.  تشديد  شهرى  و  منطقه اى  برنامه ريزى 
كه  حالى  در  مى باشد.  عمومى  دسترسى  و  هزينه  برگشت  با  مسئوليت، 
اطالعات و عملكردهاى بخش  به  توجه  با  مسائل  اين  در  كلى  چهارچوب 
اطالعات  زمينه  در  اجرا  قابليت  است.  شده  ايجاد  خصوصى  و  دولتى 
جغرافيايى بصورت رقومى مورد بحث قرار گرفته است. محيط قانونى كه در 
آن اطالعات جغرافيايى ايجاد شده و استفاده مى شوند بسيار نامعلوم بوده و 
اغلب براى فعاليت ها و پيشرفت هاى مربوط به اطالعات جغرافيايى مأيوس 
كننده مى باشد. ساختارهاى قانونى و تعابير و قوانين و روش هاى ايجاد شده 
چهارچوب  يك  مى شوند.  داده  نسبت  دولت  به  و  بوده  محلى  جديدبطور 
قانونى خوب به سازمان ها و افراد در بخش دولتى و خصوصى كمك مى كند 
تا نقش ها و مسئوليت هاى خود را با توجه به اطالعات فضايى تعريف كرده 

و به تثبيت عملكردها و رابطه آنان كمك نمايد.
 

نتيجه گيرى
استفاده از محاسبه در پشتيبانى از برنامه ريزى شهرى و منطقه اى و توسعه 
نقل و انتقال شهرى و مدل هاى كاربرى زمين به اواخر دهه 1950 برمى گردد. 
فشار عمليات هاى ارزيابى كه در اوايل دهه 1980 ايجاد شد، به طورفزاينده اى 
شامل استفاده از تكنولوژى هاى ژئوفضا مى باشد و توزيع آنها به برنامه ريزى و 
تصميم گيرى بهتر مى انجامد. ابزارها و تكنولوژى هاى ارزيابى تقويت توانايى 
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برنامه ريز، براى برخورد با محيط هاى شهرى پيچيده و طراحى براى جوامع 
قابل زندگى و كامياب، ايجاد شده اند.

در طول دو دهه گذشته، GIScience به طور قابل مالحظه اى در پيشرفت 
ابزارها و سيستم هاى پشتيبانى از برنامه ريزى مؤثر بوده است. موفقيت هايى 
كسب  تكنيك هاى  شامل:  هستند،  مؤثر   GIScience گوناگون  زمينه هاى  در 
شهرى  مدل هاى  وجود  همكارى،  قابليت  و  داده ها  پايگاه  ادغام  اطالعات، 
سيستم هاى  و  تصميم گيرى  برنامه ريزى،  اطالعات  ساخت   ،GIS محيط  در 
پشتيبانى از درك فضايى، افزايش آگاهى در مورد اهميت استفاده از تكنولوژى 
براى تسهيل دوره برنامه ريزى و ايجاد شركت براى تمامى احزاب عالقمند در 
فرايند برنامه ريزى و استفاده از تكنولوژى ها و ابزارهاى ژئوفضابراى دستيابى 
ابزارهاى  از  استفاده  آيا  كه  اين  تعيين  و  برنامه ريزى شده  كيفيت جوامع  به 
تكنولوژيكى در برنامه ريزى تفاوتى را در كيفيت زندگى و محيط هاى شهرى 
ايجاد مى كند يا نه. توزيعات GIScience  دامنه گسترده اى دارند. آن ها ابعاد 
را عنوان مى كنند. منطقه اى  برنامه ريزى شهرى و  تحليلى، كاربردى و كمى 
همچنين ابعاد ارتباطى، كيفى و ادراكى فرايند برنامه ريزى را نيز مطرح مى كنند 
كرده  ثابت  را  گسترده  نمونه اى  پايه   GIS تكنولوژى  اخير  گفتگوى  مثًال  و 
توسعه  متدلوژى هاى  زمينه  در  مهم  نمونه اى  تأثير  چهار  است.نويسندگان 
سيستم هاى اطالعاتى را مطرح مى كنند. كاركردگرايى، نسبى گرايى اجتماعى، 
ساخت شناسى بنيادى و انسان گرايى جديد. انسان گرايى جديد شامل دو روش 
اول بوده و نياز به شناسايى هاى چندگانه را مطرح كرده و واقعيت فيزيكى و 
اجتماعى را منعكس مى نمايد. على رغم پيشرفت گسترده در GIScience و 
ارتباط آن با برنامه ريزى شهرى و منطقه اى، قابليت اجراى نتايج آن تا حدودى 

محدود است. اين را مى توان به چند دليل احتمالى نسبت داد:
و  برنامه ريزى  توضيح  و  درك  جهت  در  علمى  تالش هاى  اوليه  تأكيد   (1

فرايندها و پديده هاى فضايى
كردن  عنوان  براى  آموزشى  ابزارهاى  و  پژوهش  چند  بجز  كلى  كيفيت   (2

مستقيم نيازهاى خاص فرايند برنامه ريزى
3) توجه به مسائل برنامه ريزى ظريف و يا تنها به يك بُعد از فرايند برنامه ريزى

4) فقدان انتشار ابزار برنامه ريزى در جوامع كاربرى. اين ها مشكالتى هستند 
كه حتمًا بايد حل شوند. تقويت سيستم هاى پشتيبانى از برنامه ريزى موجود 
و ابزارهاى تصويرسازى و توسعه موارد ادغام شده جديدى كه رابطه قابل 
توجهى با فرايند و مسائل برنامه ريزى دارند مراحل اوليه در افزايش استفاده 
فرايند  مى باشند. يك  منطقه اى  و  برنامه ريزى شهرى  براى   GIScience از 
پشتيبانى شده داراى  مناسبى  فراساختار  با  يافته كه  آموزشى مهم و سازمان 
كردن  عملياتى  و  تكنولوژى  انتقال  مشكالت  برخى  نمودن  مرتفع  توانايى 
است. همراه با آموزش، سياست عمومى كلى مى تواند انتشار تكنولوژى هاى 
جوامع  و  سازمان ها  براى  را  تصميم  از  پشتيبانى  ابزارهاى  و  ژئوفضايى 
اطالعاتى  تأثير سيستم هاى  و  استفاده  بهبود  براى  نمايد.  برنامه ريزى تسهيل 
منطقه اى،  و  شهرى  برنامه ريزى  در  تصميم گيرى  از  پشتيبانى  و  جغرافيايى 
اظهار داشته اند كه موارد زير مهم مى باشند: پشتيبانى صحيح براى توسعه و 
حفاظت از پايگاه داده ها در سطح منطقه اى و شهرى محلى، ايجاد دسترسى 
ابزارهاى  توسعه  از  پشتيبانى  رقومى،  شكل  به  جغرافيايى  اطالعات  به  باز 
بودجه  تأمين  كه  تكنولوژى  انتقال  سياست  يك  توسعه  برنامه ريزى،  خاص 

براى پژوهش علمى و انتشار سيستم ها و ابزارها را به هم پيوند مى دهد.
بطور خالصه، زمينه هاى اصلى توزيعات جديد و احتمالى GIScience و 

سياست براى برنامه ريزى شهرى بهتر عملكردهاى زير مى باشند :
- ابزارهاى ساخت كه نيازهاى عملكرد برنامه ريزى را براى سياست گذارى، 

تصميم گيرى و تصويرسازى برآورده مى كنند. 
از طريق همكارى و سازمانى كردن  استراتژيك  اطالعات  منابع  مديريت   -

پيشرفت هاى تكنولوژيكى بصورت فرايند برنامه ريزى    
-انتشار و ساخت ظرفيت با انتقال تكنولوژى به شركت كنندگان در فرايند 

برنامه ريزى و يا توانمند كردن آن ها براى ايجاد ابزارهاى خاص خود
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