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 ۲۱/۲/۱۳۸۹: ، پذیرش۸/۷/۱۳۸۸: دریافت
 دار مکاتبات ی عهده  نویسنده*

 در ۱»سیستم اطالعات مکانی همراه«ی  طراحی و توسعه
 ی ایران آوری اطالعات مکانی و توصیفی عشایر کوچنده جمع

 *محمد مدد، محمدرضا یکانی و سودابه زبرجد
  مرکز آمار ایران

ریـزی پایـدار در  نیاز برنامه دسترسی سریع به آمار و اطالعات دقیق و بهنگام پیش: چکیده
هـا بـه   و مهـاجرت ایلیـاتی توجه به رشـد سـریع جمعیـت شهرنـشینبا. باشد هر کشوری می

ران در یـ ای وچنـدهکر ین سهم قابل توجـه عـشایشهرها در کشورهای در حال توسعه و همچن
پارچـه و اسـتاندارد در خـصوص یک یانکفقدان اطالعات مشور و ک ی دامیها وردهاد فریتول

منظــور افــزایش ســرعت و دقــت اخــذ  ن بــهاســتفاده از ابزارهــای نــویهــا،  محــل اســتقرار آن
ه کـویژگی تغییر محل اسـتقرار ایـن اقـوام . سازد ر را بسیار حائز اهمیت مییاطالعات عشا

 از سال صـورت ینیتر برای دامداری و در فصول مع های مناسب منظور دستیابی به محل به
 ی ین مقاله بـه ارائـها. کند ها را نمایان می  آنتحلیلپذیرد، نقش ثبت اطالعات مکانی و  می

 نقشه ی هیته«ه با استفاده از تکنولوژی کآوری این دسته از اطالعات   جمعی سیستم مکانیزه
در . پـردازد توسعه داده شده است، مـیمرکز آمار ایران  در ۲» همراهیها با استفاده از دستگاه

 ی رندهیمجهز به گ ۳»یبی جی رایانه«ه توسط دستگاه کادامه چگونگی استفاده از این سیستم 
 ۲۷وچنده در کر ی عشایاقتصاد –ی اجتماعیسرشمار در ۴»یت جهانین موقعییستم تعیس«

 ژوئـن و یهـا  و طـی مـاه مربـعلـومترکی ۱۵۵۶۸۱۲ بـه وسـعت رانیـر ای عشایاستان دارا
  .گردد  انجام شد، تشریح می۲۰۰۸سال  یجوال

 عـشایری ی  ردهنیتـر کوچـک ۱۵۰۰۰تشکیل پایگاه اطالعات توصیفی و مکانی مربوط به 
 یری عـشایهـا ن ردهیتـر کوچـکشـده   ثبـت۵یا ش اطالعـات چندرسـانهیان نماکبه همراه ام
ع ی توزی  نحوهی، مدلسازیا نار اطالعات پرسشنامهکر در یش عشایلم و گویس، فکشامل ع

 یشورکـمات ی بر اساس سطوح تقـسیالقییها در مناطق  رهیف و تیالت، طوای ایندگکو پرا
نتـرل ک،۶»یانکـستم اطالعـات میـس«ت باال بـا اسـتفاده از یفکی با دقت و یلیمات ایتقسو 
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، از جملـه ی بعـدیهـا ینه و سـهولت در دسترسـیاهش زمان و هزک، ی سرشماریلیپوشش ا
 .اند د که در این مقاله مورد بررسی و تشریح قرار گرفتهیآ ی به شمار ماین طرحج بارز ینتا

عشایر؛ آمار؛ اطالعات مکـانی؛ کـامپیوتر جیبـی؛ سیـستم تعیـین سرشماری  :واژگان کلیدی
 .موقعیت جهانی؛ سیستم اطالعات مکانی همراه

  مقدمه -۱
گـر همـراه یه دکاد شد یها آن قدر ز  انسانی از روزانهیها و اطالعات مورد ن ه دادهک یاز زمان

هـا   یه بتواند نشانک کیوچک ی رایانهر ساختن کار دشوار شده بود، فیها بس  آنی داشتن همه
هـا را  شده را نگه دارد و قـرار مالقـات  نوشتهیها ادداشتیند، کره یها را ذخ  تلفنی و شماره

 مطـرح شـد و یالدی مـ۱۹۸۰ ی ل دهـهیاین ایده در اوا. ل گرفتکاورد، شیاد شخص بیبه 
ت ک توسط شریصورت رسم وتن بهی با نام نیتال شخصیجیار دین دستین سال بعد اولیچند
ت، پس از چند یده بودن آن باعث شد تا در نهایچیبزرگ، گران و پ.  به بازار ارائه شد۷اپل

شور هنـد و کـ در ی مـدتیبـرا)  سـادهی رایانـه(وتر یمپی از آن به نـام سـیتر سال، نوع ساده
ه کـرد و مـشاهده شـد یـشاورزان مـورد اسـتفاده قـرار گکـ توسـط ییقـای آفریشورهاک یبرخ

ن یتر مهم. رده استکدا ی پیتر شی بیور ها، بهره  آنیشاورزکار کت یر نها و دیارک ی برنامه
 . استیت اطالعات شخصیری، مدیبی جیها رایانهن ی ای مورد استفاده

اخـذ   وهـا شرفت طـرحیـ شـروع و پرا در خود ی ژهی نقش و۸ اطالعاتیوراامروزه فن
 و ی معرفـو بـان ی نـویهـا  ابـزار و روش با استفاده از سطوحی  در همهیتیریمات مدیتصم

نتــرل و تبــادل اطالعــات و ارتباطــات، شــامل ک مختلــف انتقــال، یهــا  روشیســاز فــراهم
موقـع و   بـهیت دسترسـیـت و قابلیـن امنیمأهمراه تـ ه مختلف، بیها ستمیبسترها، ابزار، س

ار یایفا نمـوده اسـت کـه در ایـن راسـتا شـاهد پیـشرفت تکنولـوژی سـاخت دسـتشده  نترلک
 .باشیم  و گسترش استفاده از آن در علوم مختلف می۹یخصتال شیجید

هــای  شــده کـه در ایــن مقالــه مطـرح خواهــد گردیــد اسـتفاده از دســتگاه  انجــامی تجربـه
آوری  منظـور جمـع  بـه۱۳۸۷ سال دربرگزار شده سرشماری  ی آخرین دورهدر  یبی جی رایانه

این طرح ملی که بـا  ستردگیباشد و در ادامه شاهد وسعت و گ  میرو  کوچاطالعات عشایر
 .بود مکز آمار ایران انجام گردید خواهیحمایت مر

-اجتمــاعیدر کــشور ایــران هــر ده ســال یــک بــار عملیــات اجرایــی سرشــماری 
منظــور کــسب   هــستند بــهیا لــهی قبی ســاختار اجتمــاعیداراکــه  رو  کــوچعــشایراقتــصادی 
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 ی اقـدام بـه اجـرایسرشماراین در ران یز آمار اک مر.پذیرد اطالعات عشایر کشور انجام می
 ی رایانـه دسـتگاه کمـک  بـهیری عـشایها ن ردهیتر کوچکت یطرح ثبت مشخصات و موقع

 . نموده است»یت جهانین موقعییستم تعیس« ی  گیرنده مجهز بهیبیج
ن یتـر کوچـکق اسـتقرار یـثبت محل دقهدف اصلی این طرح را توان  در نگاه کلی می

ل یـ از قبیا  مـستندات رسـانه ییالقی به همراه ایجاد یک بانک در مناطقیری عشایها رده
علت نبود اطالعات منسجم  به . دانستها ن ردهیتر کوچک از یکر از هر یلم، صدا و تصویف

 زندگی و مکان استقرار این گروه از جامعه، وجود چنین بانـک اطالعـات ی و کافی از نحوه
شـود، امکـان تحلیـل و  رشـماری تلفیـق مـیمحوری که با اطالعات حاصل از نتایج س مکان
 ی  اجرای ایـن طـرح از مرحلـهی لذا نحوه. نماید های بعدی را برای ما میسر می ریزی برنامه

گاهی و دقت کافی می  .باشد طراحی تا استخراج مستلزم آ
شـده در گذشـته و مطالـب مـرتبط بـا   مروری بر کارهـای انجـامبخش بعددر ادامه در 

شـده در ایـن تحقیـق و در  های استفاده  ابزار و روش۳ بخشدر . شود میموضوع این مقاله 
 مـوردی ی یک مطالعه. گیرد  اجرای الگوریتم پیشنهادی مورد بحث قرار میی  نحوه۴بخش 

 با نمایش ۶بخش  توضیح داده خواهد شد و در آخر در ۵بخش شامل سیستم اجراشده در 
 .رسانیم ام مییک مسیر برای تحقیقات آتی مقاله را به اتم

 های مرتبط فعالیت -۲
ه برآمــده از پیــشرفت در کــوری اســت ا جدیــد فنــی انقالبــک یــک ســب۱۰محاســبات همــراه

ن امـر مـا را در دسترسـی ی ا].۴[سیم است  افزار قابل حمل و ارتباطات بی  سختی توسعه
پایـه -ناکجاد موتورهای میها در ا پیشرفت. سازد یان و زمان قادر مکهر م به اطالعات در

ت ی هـداینـی اطالعـات زمیهـا  ما را به سمت سیـستمییت هواین موقعیی تعیها گر و حس
 ].۳ [میکنند

صـورت  امـل محاسـبه بـهکستم یـعنـوان یـک س سیستم اطالعات جغرافیایی همـراه بـه
 ی ار در حـوزهکـاق بـه ی اشـتیـک، »یانکستم اطالعات میس «یها تی از قابلیهمراه و برخ

ستم یـس« جدیـدی در ی ن امـر شـاخهیـ ا.]۸ [رده اسـتکـجاد یا» یناکستم اطالعات میس«
 .ندک ی از توسعه می را وارد دوران جدیدستمین سیاه کرده کد یتول» یانکاطالعات م
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ه در ارتباط با علوم ک وجود دارد تلفن همراهوری ا فنی نهی پژوهش در زمی تعداداخیرًا
تامپـسون . ار برده شده استکها به  یل آن و تحلیدانی اطالعات میآور منظور جمع  بهینیزم

ــرا۱۱یی الگــو۲۰۰۲در ســال  ــ تلفی ب ــس«ق ی ــس«و » یانکــستم اطالعــات می ــیستم تعی ن ی
 . ]۵ [ ارائه داد، زمان مسافرتتحلیل و یکی اطالعات ترافیآور در جمع» یت جهانیموقع

را توسعه »  همراهیانکستم اطالعات میس «ی الگویک ۲۰۰۴همچنین توسو در سال 
 ی  بـا انـدازهیا ر مـاهوارهی را بـا اسـتفاده از تـصاوک همزمان چند پاریان نگهبانکداد که ام
 ۱۲» تحـت وبی دهنده سیسرو «یکو توسط » یانکستم اطالعات میس «یها هیبزرگ و ال

 .]۷ [ردک یجاد میاه ی نقلی لهی وسیک یشده بر رو سوار
 یدانیـ میآور ستم جمـعیـس، » همـراهیانکـستم اطالعـات میس« ی الگویک  در توسعه

 و ۱۳دانیـشـده در م یآور  جمـعیهـا ش دادهیه و نمـایسـو  انتقـال دوی بـرایطـی محیها داده
 .]۲ [ت استی اهمی دارا۱۴ک متحری دهنده سیسرو

 یانکـ میهـا  دادهی در بروزرسـانیانکـات میزم چارچوب با حفظ خـصوصیانک میک
 . باشد ی میضرور

 داده يآور  جمـع ياربردهاكو  » همراهيانكعات مستم اطاليس«ارها، كن ي ايدر تمام
 آن در   ياربردهـا ك بـه    يتـر  مكـ  توسعه داده شده اسـت، امـا توجـه           ي مختلف يها  وهيدر ش 
شور در حال توسـعه شـده       ك يكل در   ير و تحل  ي عشا يفي و توص  يانك اطالعات م  يآور  جمع
  . شده استين مقاله بررسي در اءن خالي رفع ايچگونگ. است

 ها روشابزار و  -۳
هاي قبـل در ايـن بخـش ابتـدا بـه معرفـي قبايـل          شده در بخش   با توجه به مطالب عنوان    

 مدل مورد اسـتفاده بـراي       ي  عشايري مورد مطالعه در اين تحقيق پرداخته و سپس به ارائه          
  .پردازيم شده مي اساس مدل ارائه  اطالعات آماري برتحليلآوري و  جمع

  ایرانی هساختار اجتماعی عشایر کوچند -۳-۱
صـورت نمـودار  ه بـهکـن سـاختار یـباشند و معموالً ا ی می ساختار اجتماعیک یر دارایعشا
ن یـا. شـود یم مـیتـر تقـس کوچک یها رهیف و تیل شروع شده و به طوایباشد از ا ی میدرخت
توانـد  ی مـهـا ن ردهیتر کوچک  یک ازهر. ابدی ین رده ادامه میتر کوچک تا سطح یبند میتقس
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 یاریـل بختیـ مربوط بـه این ساختار اجتماعی از ایا نمونه. تر باشد شیانوار و ب خ۱شامل 
 . نشان داده شده است۱ شکلدر 
 

 
  یک نمونه ساختار عشایری در ایران-۱ شکل

ن گـروه یـ ای زنـدگی وهیشـ.  هـستندیا لـهی قبی سـاختار اجتمـاعیوچنـده داراکر یعشا
 .وچ استک بر ی، مبتنیمعاش بر دامدار یاکل اتیدل به

 ایـل و طایفـه مـستقل در ۹۹های قبلـی تعـداد  طبق نتایج به دست آمده از سرشماری
 .باشند نواحی ییالقی مستقر می

پارچه و اسـتاندارد در خـصوص محـل         يك منسجم،   يانكبا توجه به فقدان اطالعات م     
ت اد تا براي اولين بار ثبت اطالعـ       شور، مركز آمار ايران بر آن ش      كر در سطح    ياستقرار عشا 

ت يـ ن موقع يـي ستم تع يـ س«هاي عـشايري را بـا اسـتفاده از            ترين رده  كوچكتمامي  مكاني  
  .اجرا كند 1387 سال  دروچندهك اجتماعي عشاير -، در طول سرشماري اقتصادي»يجهان

 ايل بختياري

 هفت لنگ   لنگچهار

 دوركي باب  باببابادي  بهداروند  دينا روني باب

 دوركي

 قندعلي

 بامدي

.  

.  . .  . 

.  

...

...
...

  شاخه

 گروه طايفه اي

  طايفه

 تيره

.  . .  . 
.  . .  . 
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 آوری اطالعات مکانی و توصیفی عشایر جمع -۳-۲
های موجـود  در اولین قدم بررسی نقشه. دهد نشان می مراحل کار در این تحقیق را ۲ شکل
 کار ی منظور مشخص نمودن محدوده بندی به حوزه. باشد  فایل چارچوب مطرح میی و تهیه

در قـدم دوم . شـود های تخصیص برای هر حوزه آماده مـی هر گروه کاری، انجام شده و فایل
شـده در ایـن مقالـه،   توسـعه داده»سیستم اطالعات مکانی همراه«های  با استفاده از قابلیت

هـا کـه همگـی  شود و ایـن داده اطالعات مکانی و توصیفی مربوط به هر ناحیه برداشت می
سیــستم «یکپارچــه بــه کمــک  »سیــستم اطالعــات مکــانی« هــستند در یــک ۱۵مرجــع زمـین
 . شوند های بعدی استفاده می تحلیلشده در این مقاله برای   دیده۱۶»افزاری رومیزی نرم
 

 
  فلوچارت مراحل کاری مورد استفاده در این تحقیق-۲ شکل



 37                                 …آوري  در جمع» سيستم اطالعات مكاني همراه«ي  طراحي و توسعه

 ....................... 50 -31، صص 1389بهار و تابستان ، 1  ي ، شماره21سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله  ........................

 طراحی سیستم -۴
 اسـتفاده شـد کـه HP iPAQ 6915 با مـدل یبی جیها رایانهن طرح از یمنظور اجرای ا به

 .  بوده است۸۶های سال   مرکز آمار ایران در اجرای طرحی  مورد استفادهی مشابه نمونه
 ی  و نـسخه۱۷یبـی جی رایانـه ی نـسخه(لـب دو نـسخه ن طرح در قایافزار اجرایی ا نرم

باشـد و  مخـصوص کارشـناس نقـشه مـی یبـی جی رایانـه ی نـسخه.  تهیـه گردیـد)۱۸یزیـروم
ــاد رده ــر تخــصیص رده، ایج ــای تغیی ــامل ی ابزاره ــانی ش ــات مک ــد، برداشــت اطالع  جدی

بـر روی  یزی رومی نسخه. مختصات و زمان، ابزار ثبت فیلم، عکس و صوت را در بر دارد
ینــدهای بارگــذاری و اگــردد و فر  هــر اســتان نــصب مــیی مــسئول نقــشه ۱۹ همــراهی رایانــه

گیـری و ابزارهـای  شـده، گـزارش های برداشـت ها، تخلیه و دریافت رده  ردهی تخصیص اولیه
 .دهد تغییر تخصیص را پوشش می
  نفر كارشـناس نقـشه در سـطح        119 ي برا يارك ي  هي ناح 119براي اجراي اين طرح     

  .ديجاد گردي مسئول نقشه ا27ر نظر يكشور ز

  جیبیی رایانهافزاری برای   نرمی نسخه -۴-۱
آوری   بـرای جمـعدهایی را کـه بایـ ترین رده  کوچکفهرستنقشه در اولین صفحه کارشناس 

نمـایی از آن  ۳ شـکلنمایـد کـه در  ها مراجعه نمایـد، مـشاهده مـی ای به آن اطالعات رسانه
 .ستنمایش داده شده ا

باشـد کـه شـامل سـه منـوی اصـلی   نمایش منوی برنامه میی در قسمت پایینی صفحه
 .باشد می» خروج«و » ابزارها«، »ثبت داده«

 »ثبت داده«ابزارهای منوی  -۴-۱-۱
 :تخصیص جدید

 در طـول سرشـماری، تغییـر هـا تـرین رده کوچـکبا توجه به احتمـال بـاالی تغییـر موقعیـت 
هـا در طـول  یـا بـین اسـتانو  استان و بین نواحی آن اسـتان ی در محدوده ها تخصیص رده

 تمـاس بـا ی وسـیله بـهدر ایـن حالـت مـسئول نقـشه . ناپذیر اسـت سرشماری امری اجتناب
 بـا اسـتفاده ازنمایـد و کارشـناس نقـشه   فوق را اعالم میی های رده کارشناس نقشه ویژگی

ین رده شامل کد استان، طایفـه، تر کد کوچک» ثبت داده«در منوی » تخصیص جدید«ابزار 
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شـکل (کنـد  ه رقم کنترل آن، به فایل تخصیص خود اضـافه مـیاره را به همریایل، گروه و غ
۴(. 

 

 
  جیبیی رایانهشده بر روی  نصب برنامه اول ی صفحه -۳شکل 

 

 
 جیبیی  رایانهشده بر روی  افزار نصب ثبت داده در نرم ابزارهای موجود در منوی -۴ شکل
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 :حذف تخصیص
کند متنـاظر بـا آن  ازای هر تخصیص جدیدی که مسئول نقشه به یک کارشناس اعالم می به

 مذکور به آن تخـصیص پیـدا کـرده بـود ی  ردهیک حذف تخصیص نیز به کارشناسی که قبًال
رار در برداشــت کـهـا در سـطح نــواحی، ت دهعـد مــسافت رگــردد تـا بـا توجــه بـه ُب اعـالم مـی

 .اطالعات به وجود نیاید
 :کوچکترین رده جدید

 در سـاختار ایلـی بـه یتغییـردر زمان سرشماری متوجه شـویم در برخی موارد احتمال دارد 
 جدیـد ی تـرین رده  و همین امر منجر به ایجاد یک طایفه، ایـل یـا کوچـکآمده استوجود 
باشـد و بـا کـد خاصـی   فایـل چـارچوب سرشـماری موجـود نمـی جدیـد دری ایـن رده. گردد

 .گردد مشخص می

 
  جیبی و نمایش مراحل تغییر دادهی رایانهشده بر روی  افزار نصب  ابزار تغییر داده در نرم- ۵شکل 
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 :تغییر داده
صیص، بـرای ویـرایش  اقالم موجـود در فایـل تخـی در صورت برخورد با تغییرات در زمینه
امکانـات » تغییـر داده«با انتخاب ابـزار » ثبت داده« اقالم مربوط کارشناس نقشه از منوی

نمـایش داده شـده  ۵شـکل الزم برای هر گونه ویـرایش را در اختیـار خواهـد داشـت کـه در 
 . است

 :ثبت رسانه
طالعــات ، جمــع آوری ایبــی جی رایانــههــدف اصــلی در اجــرای ایــن طــرح بــا اســتفاده از 

باشد که در قالب اطالعات مکانی شامل مختصات  تصویری از زندگی و فرهنگ عشایر می
 سه قطعه تصویر، فیلم و صـدا  ۶طبق شکل ، »یت جهانین موقعییستم تعیس«شده از  گرفته

 

 
 تصویر، فیلم و صدا  برداشت -۶شکل 

دوربين

ضبط فيلم
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 مربـوط، از منـوی ی تـرین رده  از انتخـاب کوچـککارشناس نقشه پـس. گردد آوری می جمع
ای  آوری اطالعــات رســانه را انتخــاب نمــوده و بــه جمــع» ثبــت رســانه«ابــزار » ثبــت داده«

خ شـروع و یتـارتی نظیـر واالئ سـی ر، مجموعـهیش عشایبرای ضبط صوت از گو. پردازد می
مـورد اسـتفاده در  ی هیـ نقلی لهیوسـ، )سکالق به قـشالق و بـالعیی(وچ کر یمس، وچکان یپا
آداب مراســم  و ) و زراعــتی، باغـداریدامــدار(ت یـانــواع فعال، ی محلــیهـا لبــاس، وچکـ

 .پرسیده شده استترین رده   افراد کوچک ازر مراسم خاصیازدواج و سا
ن یـیستم تعیـس«ن رده بـا اسـتفاده از یتـر کوچـکت یـ ثبت موقعیارشناس نقشه براک
ثبـت  «یر منـویـدر ز» ثبت مختصات«وع از ابزار  شری نهیبا انتخاب گز» یت جهانیموقع
 فعـال یدستگاه را از لحاظ سخت افزار» یت جهانین موقعییستم تعیس«، در واقع »رسانه

ره یـل خـود ذخیـن اطالعـات را در فاینه ثبت مختصات، ایارشناس با انتخاب گزک .ندک یم
 . ندک یم

   . شده است استفادهيبي جي رايانهن ي دوربي ر از برنامهيلم و تصوي ثبت فيبرا

  مسئول نقشهی رایانهافزاری برای   نرمی نسخه -۴-۲
 بخـش ۴های مسئول نقشه تهیـه شـده و دارای   برای پوشش فعالیتیزیروم ی  نسخه

ردن کـبعـد از وارد . باشـد  و مدیریت تخـصیص مـیها  اطالعات، گزارشی بارگذاری، تخلیه
 ک بانـیـکه در واقـع کـافـزار   نـرمی اصـلی اربر و رمـز عبـور مـسئول نقـشه، صـفحهکـنام 

ار مـسئول یـباشـد در اخت یشده مـ ی طراحیها به همراه ابزارها ن ردهیتر کوچک از یاطالعات
 .ش داده شده استی از برنامه نمایینما ۷شکل در . ردیگ ینقشه قرار م

  مسئول نقشهی شده برای رایانه افزاری تهیه  نرمی  اول برنامهی  صفحه-۷شکل 
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 مـسئول ی رایانـه بـه یبی جی رایانهارشناس نقشه، ک مسئول نقشه به ی  از مراجعهبعد
 ییها ن ردهیتر کوچک مربوط به یها لی فادی ارتباط، بایبعد از برقرار. شود ینقشه متصل م

ه کـ یرین منظـور، از مـسیـ ایبـرا. ه شـودیـرده اسـت تخلکـهـا مراجعـه  ارشناس به آنکه ک
ــه ی طــرح روی برنامــه ــهی ایهــا  قــرار داده اســت پوشــهیبــی جی رایان  هــر یازا جــاد شــده ب

ل یــدل بعــد از انجــام انتقــال بــه. شــود ی منتقــل مــرایانــه ین رده انتخــاب و رویتــر کوچــک
 از دیـشـده را با هیـن اطالعـات تخلیـ ا،یبی جی رایانه دستگاه ی  حافظهیت در فضایمحدود

صـورت  هـا بـه لیـنجام انتقـال فابعد از ا. ندیارشناس نقشه حذف نماک یبی جی رایانه یرو
ن یـ ایبـرا.  مـسئول نقـشه بهنگـام گـرددی اطالعاتکافزار، بان  نرمبا استفاده از دی بایدست

 نـشان داده شـده ۸ ی ل شـمارهکه در شـکاربران ک اطالعات ی هیمنظور با انتخاب ابزار تخل
 مربـوط، ی هارشـناس نقـشکد کبا انتخاب . شود ین دستور ظاهر می ای اجرای است، پنجره

گـاه یارشـناس در پاک مربـوط بـه آن یهـا شـود و رده ی اطالعـات انجـام مـی هیات تخلیعمل
 .شود ی مسئول نقشه بهنگام می داده

 اسـتان یری عـشایهـا ن ردهیتـر کوچـکافـزار، اطالعـات مربـوط بـه   نرمی اصلی در صفحه
ل، یـ ا۱ی  ل، ردهیـ، ا۷۷ت رده نـسبت بـه سـال ی شـامل وضـعی اطالعـاتیلدهایهمراه ف به
ن یتـر کوچـکفـه، عنـوان ی طا۳ی  فـه، ردهی طا۲ ی فه، ردهی طا ۱ی  فه، ردهیل، طای ا۲ ی رده

ص ی تخصیه رده به وکارشناس نقشه کرده و پدر او، نام  نام سرترین رده،   کوچکرده، نام
ش داده ی نمــا…ر، صــدا و یلم، تــصویت ثبــت مختــصات، ثبــت فــیداده شــده اســت، وضــع

 . شود یم

  مسئول نقشهی شده برای رایانه افزاری تهیه  نرمی  اطالعات در برنامهی  ابزار تخلیه- ۸شکل 
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 شده یبند ها طبقه گزارش، و نترلک ،هیص و تخلی تخصیافزار در سه منو  نرمیابزارها
 .است

ص یات تخـصیـ اسـتان عملی ه مـسئول نقـشهکـب اسـت یـن ترتیـار به اک یلکمراحل 
 سـپس انتقـال دهـد، مـیافزار انجـام   خود را با استفاده از نرمی شهارشناسان نقکمربوط به 

با استفاده از نیز  و رایانه به یبی جی انهی اتصال راباارشناس کص مربوط به هر یل تخصیفا
 .  انجام خواهد شدتبط مریها ابزار

 گـزارش   ي   طـرح، ابـزار ارائـه      ي اجرا يفكي و   يمك گزارش   ي  ت ارائه يبا توجه به اهم   
 ي  هيـ ان ته كـ مسئول نقـشه ام   . ها قرار داده شده است       گزارش يمسئول نقشه در منو    يبرا

ـ  جد يهـا   ن رده يتـر  كوچكها،    صي تخص ي  نهيگزارش در زم    يهـا   ن رده يتـر  كوچـ كد و   ي
ها در قالب    ن گزارش ي ا يساز رهيان استخراج و ذخ   كدر ضمن ام  . ار دارد يشده را در اخت    حذف

  . گرفته شده استز در نظر ين Excelافزار  جداول نرم

  موردیی مطالعه -۵
 کـه  اسـتخراج شـد۱۳۶۶ سـال یری عـشایج سرشـماریل چارچوب از نتـایفایک در ابتدا 
بـا اسـتفاده از ، بـودن رده یتـر کوچـک یک ی دهنده ورد نشانک هر رو، وردک ر۲۲۰۰۰شامل 

م سـر رده، ن رده، نـایتـر کوچـک مانند نام یلد اطالعاتی ف۶۴ با ۲۰گاه دادهیپا این فایل یک
شـد و ه یـ ته…وچ و کـر ی، مـسی قـشالقی، آبـادیالقیی ی، آباد رهیفه، نام تیل، نام طاینام ا

ن یتـر یـکنزد. انجام گرفـت حوزه ۱۱۹برای شور ک استان ۲۷ در یبند  حوزهی سپس مرحله
در انتخـاب تعـداد .  مـشخص شـدگـاه دادهیپان رده در یتـر کوچکالق هر یی به محل یآباد
ارشــناس نقــشه و ک یر بــرایش مــسیمــای پمثــل ی هــر حــوزه مــسائلیه بــران ردیتــر کوچــک
 ۲۰۰طور متوسط هـر   استان بهیکه در کب ین ترتیبه ا.  بودن در نظر گرفته شدیوهستانک
 یـک مخـتص بـه یارکـ ی هیـه هـر ناحکـ  قرار گرفـتیارک ی هی ناحیکن رده در یتر کوچک
د منحصر بـه ک یکر، ین رده از عشایرت کوچک هر یازا ن طرح بهیدر ا. بودارشناس نقشه ک

 یین ابزار شناسـایتر ه مهمکد کن ی ایاجزا. ف شدین رده تعریتر کوچک ی برای رقم۲۹فرد 
د کـل، ید اکد گروه، کد استان، ک است شامل یلی در ساختار ایری عشایها ن ردهیتر کوچک
 .باشد یمرار ک از تیری جلوگینترل براک رقم یکن رده و یتر کوچکفه، عنوان یطا
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 مأموران سرشماری بـه خانوارهـا و ی ن طرح کارشناس نقشه پس از مراجعهیدر ا
 بـه ،هـا ن ردهیتـر کوچـک حدود محـل اسـتقرار  ها با استفاده از نقشه  از آنیانجام سرشمار

ارشـناس نقـشه کار یـه در اختکـ یبـی جی رایانهرده و با استفاده از کمحل مورد نظر مراجعه 
بـا توجـه بـه . کـرد ثبـت  راالقییها در  ن ردهیتر کوچک محل استقرار  مختصاتشتقرار دا

ونت هر خانوار بر اساس مراتع ک و محل سبودن خانوار ین رده شامل چندیتر کوچکه ک نیا
در . شــدعنــوان محــل اســتقرار آن رده ثبــت  رده بــه ونت ســرک، محــل ســ بــودنــدهکهــا پرا آن

 رده  یــک ین خانوارهــایتــر شی تجمــع بــ، محــلنبــودالق حاضــر یــیرده در   ره ســکــ یصــورت
قبـل از ثبـت مختـصات محـل اسـتقرار رده، . شـد مـی یعنوان محـل اسـتقرار آن رده تلقـ به

 ی وارد شده و سپس اطالعات بعدیبی جی رایانهدر ) ید آمارک(ور ک مذی  ردهی آمارنشانی
لم، ی فـ ، برداشـت»یت جهـانیـن موقعیـیستم تعیـس«ل ثبت مختصات بـا اسـتفاده از یاز قب

 . شدد مربوط وارد کعکس و صوت بر اساس 
 یبـی جی رایانـه یهـای زمـانی پـنج روزه از رو  شـده، در بـازهیآور اطالعات جمـع

 بـوده و ک متحـری رایانـهد مجهز به یمسئول نقشه با. شده یتوسط مسئول نقشه استان تخل
 نقشه رفتـه و  به سراغ کارشناسیی و اجرایارشناس مسئول فنک یهر پنج روز با هماهنگ

ن یـد و در اونمـ یمنتقـل مـ خـود ی رایانـه بـه یبـی جیهـا رایانـه یاطالعات مربوط را از رو
گـاهیشان بـرایاز ایسب اطالعات مورد نک پنج روزه به جهت ی دوره زان پوشـش یـ از می آ
ه و در یـ توسط مـسئول نقـشه تهیالت وابسته گزارشیف و ایها، طوا رهی، تیری عشایها رده
 .گرفت ی استان قرار می سرشماریها هار ردیاخت

هـا بـه  ن ردهیتـر کوچـک از یک مختصات هر ی محتویلی شامل فاییمحصول نها
 . هر استان بودکیکتف لم و صدا بهیر، فی مربوط به ثبت تصویها لیهمراه فا

د در یـ جدیهـا ن ردهیتـر کوچـک طـرح، برخـورد بـا ی اجرای نهی مهم در زمی تهکن
ل چارچوب ید در فای جدیها  از ردهیگروه. باشد یم) ارشناس نقشهک ارک ی محدوده(ه یناح

ر یا ســایــدر همــان اســتان (گــر ی دی هیــن اســت از ناحکــگــر ممی دیوجــود ندارنــد و گروهــ
 ی استان ارتباط تنگـاتنگی مسئول نقشه. ارشناس نقشه افزوده گرددک ی هیبه ناح) ها استان

د یـ جدیهـا تـا از تعـداد و محـل اسـتقرار رده داشـته یها در طول سرشمار ن گروهیبا مسئول
گاه باشد د را از لحـاظ یـ جدیهـا د مربـوط بـه ردهیـورد جدکـن موارد مسئول نقشه ریدر ا. آ

 . ردک یش میرای خود وی رایانه موجود در ی گاه دادهیص در پایتخص
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های مختص هر کارشناس در قالب یک جـدول تحـت عنـوان فایـل تخـصیص بـر  رده
 یگــاه داده بــر روی رده در پا۲۲۰۰۰ ین تمــامیهمچنــ. گیــرد  قــرار مــییبــیج ی رایانــهروی 

 یـک رده از یـک یان بـازخوانکـص امیر تخـصییرد تا در صورت بروز تغیگ یدستگاه قرار م
 .  وجود داشته باشدی جاری  حوزهیگر بر روی دیارک ی حوزه

 مـاه کیـحـدود ( برداشـت ی بـرایت زمـانیر ومحـدودی بودن عشاکبا توجه به متحر
الق یـیر محـل یه عـشاکـ نیـار محدود و تا قبل از ای در زمان بسباید) رانیل اکر ی عشایبرا

ن امـر یـه تحقـق اکشد  یر مراجعه می عشایها ن ردهیتر کوچک یند به تمامی نماکخود را تر
ان کـ مـورد مراجعـه، امی بـزرگ بـودن جامعـه. باشد ی پرسرعت میستمی سیمستلزم طراح

 پـس از یاغـذک ی  و پرسشنامهی مختصاتی  دادهیکن یع  بین خطا و سرجاد ارتباط بدویا
 یجـا  بـهیبی جی رایانهردن کن یگزی جایایاز مزا. دینما ی می منتفامًالک را یدانیار مکاتمام 

هـم باشـد، » یت جهـانیـن موقعیـیستم تعیـس «ی رنـدهیه مجهـز بـه گکـ یاغذک ی پرسشنامه
 :ر اشاره نمودیتوان به موارد ز یم
 س و کـلم، عیر شـامل فـی عشایا  اطالعات چندرسانهی هین طرح تهی از اهداف اییک

افـزار ضـبط صـوت  ن و سـختیافـزار دوربـ ن امـر توسـط سـختیه اکصدا بوده است 
 .دی به انجام رسیبی جی رایانهموجود در 

 یهـا طی مرحلـه ورود داده بـه محـیـکاز بـه یـ نیاغذک ی ورود اطالعات به پرسشنامه 
ن خـود عـالوه بـر زمـان و یـه اکـ مراحـل اسـتخراج آمـاده شـود یارد تا بـرا دای رایانه
ات یــ ورود داده پــس از عملیه در بــر دارد باعــث بــاال رفــتن خطــاکــ یادیــ زی نــهیهز
ا یـ و یافـزار   نـرمیها  در فرمماًی اطالعات مستقیبیجی  رایانهشود، اما در  ی میدانیم

 .دشو یوارد م ۲۱یکیترونک الیها  فرمبه اصطالح
 طـرح مـورد نظـر، اسـتفاده از یافزار  نرمی  برنامهیح و اصولی صحیدر صورت طراح 

مور خواهد شد و أار مکش سرعت و دقت یها باعث افزا  در انجام طرحیبی جی رایانه
هـا  افـزار و اصـالح آن  در نـرمینترلـک ی ابزارهـاکمـک ار بـهکاالت ک اشیابیان بازکام
 .تر خواهد شد شیب

  ه کـ(ورد کـ ریکن رده با انتخاب یتر کوچک هر ی منحصر به فرد برادک یکبا داشتن
د و در کـار با همان کطور خود شده به رهیمختصات ذخ) باشد ین رده میتر کوچکهمان 
 یهـا ر دادهیسـا. گـردد یره مـیـن رده ذخیتـر کوچـک آن یشـده بـرا نییش تعیر از پیمس
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ن رده بـه یتـر کوچـک آن یفیشده شامل اصالحات مربوط به اطالعات توصـ یآور جمع
ر و بـا یز در همـان مـسیـس و صوت نکلم، عی شامل فیا انضمام اطالعات چندرسانه

ار انجام داده است کصورت خود  را بهیبند  طبقهیکن امر یا. گردد یره مید ذخکهمان 
ار توسـط خـود مـأمور و کـنترل و نظـارت ک اطالعات و ی هیه سرعت و دقت در تخلک
 یافـزار ل نـرمیـمک در مراحـل تیبنـد ن طبقهیا. دهد یش میر را افزا باالتیها ر ردهیسا
ز یـگـاه نیش و استفاده از پای نمایافزارها  نرمیر و طراحی عشایانکگاه اطالعات میپا
 .ار سودمند بوده استیبس

 موجـود ،»یت جهانین موقعییستم تعیس «ی رندهی گکمک مور بهأ م۲۲یابیدر صورت رد 
ان کـبـا توجـه بـه ام. ر اسـتیپـذ انکـ امیراحتـ ن بـهیل مـأمورنتـرک، یبی جی رایانهدر 

 طـرح مـورد نظـر، جـدا ی  برنامهینار اجراکن مهم، در ی ای خاص برای  برنامهیطراح
. گـردد یه نمـی توصـیبـی جی رایانـهاز » یت جهـانین موقعییستم تعیس «ی رندهیبودن گ

 ی  برنامهیساز ه محض فعاله بک نمود ی طراحیا گونه توان برنامه را به یطور مثال م به
ان مـورد نظـر کـد مکـ بـا همـان یابیـل ردیـ آغاز شـده و فایابیطرح توسط مأمور، رد

 ییهـا ستمیـ اطالعـات توسـط سیا ارسال آنی اطالعات و ی هیپس از تخل. ره گرددیذخ
 دلخـواه صـورت شـکل بـهنترل مـأمور کار کر تردد مأمور، یش مسی، با نماکامیر پینظ
طـور مثـال در طـرح  بـه(دن مأمور به محـل مـورد نظـر ین پس از رسیهمچن. ردیپذ یم

) باشـد ین رده مد نظـر مـیتر کوچک هر ی رده ر محل استقرار سری عشایشده برا انجام
در . گـردد یل مـیمک تیا  و چندرسانهیفیسپس اطالعات توص. شود یمختصات ثبت م

  زیردرختـیلیـمک تبـه اصـطالحان وکـ مـأمور بـه می  عـدم مراجعـهین حالت خطـایا
ز قابـل یـان اشـتباه نک مأمور به می ن مراجعهیهمچن. باشد ینترل مک، قابل  پرسشنامه

 .نترل خواهد بودک
 یدست» یت جهانین موقعییستم تعیس «ی رندهی گیکصورت  ه اطالعات بهک یدر صورت

ه شد، عالو یه می تهیا صورت پرسشنامه  بهیفیشد و اطالعات توص یره میصورت جدا ذخ به
 هم وجـود یبیمعا» یت جهانین موقعییستم تعیس «ی رندهی گیشده برا  رک ذیایبر حذف مزا

 :شود یها اشاره م  از آنیر به تعدادیه در زک داشت می
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 یصورت دست د منحصر به فرد را بهکد یارشناس طرح باکپس از برداشت مختصات،  -۱
االت کمر باعث بروز اشن ایه اکند کوارد  »یت جهانین موقعییتعستم یس«در دستگاه 

 :ر خواهد شدیز
 باشد ید زمان بر مکن یافتن ای. 
  ورود داده استی خطاید داراکردن کوارد . 
 ل عـدم یـدل ار بـهکـد، اصالح کا اشتباه بودن ید و کردن ورود ک در صورت فراموش

 .باشد ین مک ناممیل و در مواردکار مشی بسیفی توصی وجود ارتباط با داده
رد و یـهـا، ثبـت مختـصات انجـام نگ  عدم پوشش ماهواره مثًالیلیه داله بک یدر صورت .۲

 اخطـار بـه مـأمور وجـود ی بـرایا ستم لحظـهیچ سیل شود هیمکگر تیفقط اطالعات د
ل یـمک، در صـورت عـدم تیبـی جی رایانهشده در  یافزار طراح ه نرمک یندارد، در صورت

لمـه کشـود،  یوب مـ از آن اطالعـات محـسیکـیه مختصات کهر قسمت از اطالعات 
 ی ه مـأمور و هـر ردهکگردد  ی درج مخودکارطور  ن رده بهیتر کوچکورد آن کناقص در ر

ن بـا یهمچنـ. شود ی باالتر در همان لحظه متوجه نقص در برداشت اطالعات مییاجرا
ه در کـ (یآور ارشـناس جمـعک بـاالتر از یها ، ردهیفی و توصیانکجدابودن اطالعات م

 روز ۳۰ه در حـدود کـ طرح یدر زمان اجرا) شود یده مینقشه نامارشناس کن طرح یا
 یدانیـات میـن انجـام عملی نـاقص، حـک بـر مـداریقـینتـرل دقکتوانند  یباشد، نم یم

 .دنداشته باش
ستم يس «ي  رندهيشده شامل گ   يداري خر يبي ج ي  رايانهت  ين طرح از چند خصوص    يدر ا 

ان نـصب   كـ ، ام يا  ت چندرسـانه   اخـذ اطالعـا    يافزارهـا   ، سـخت  »يت جهـان  يـ ن موقع ييتع
 بـاالتر،   يهـا   ارشناس طـرح بـا رده     ك ي هماهنگ يارت برا ك ميندوز و س  ي تحت و  يها  برنامه

طـور مجـزا     دام از ابزارهـا بـه     كـ  هر   يداريه در صورت خر   كد  يطور همزمان استفاده گرد    به
ـ   ي طرح، تلف  ي فن يبانيتر شدن پشت    لكنه و مش  يعالوه بر باالتر بودن هز     وط ق اطالعات مرب

 از يش تر به برخ   يه پ كسازد    ي روبرو م  يالتكد منحصر به فرد را با مش      ك رده توسط    يكبه  
  . ديها اشاره گرد آن
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 های آینده گیری و افق نتیجه -۶
 در تلفن همراهصورت   نقشه بهی هیستم تهی سی  و توسعهین مقاله در خصوص طراحیا

 و یانکـ اطالعـات متحلیـل و یورآ در جمع ۲۳»یزی رومیانکستم اطالعات میس «یکنار ک
ستم در یـن سیـا. ران توسعه داده شده اسـتیز آمار اکه در مرکند ک یر بحث می عشایفیتوص
.  شـده اسـتی طراح»یت جهانین موقعییتعستم یس «ی رندهی مجهز به گیبی جی رایانه یک

 ی اقتـصاد– ی اجتمـاعی اطالعـات سرشـماریآور ستم در جمـعین سیمطالعات مربوط به ا
 ی  بـه انـدازهیران در مـساحتیـشور اکـ اسـتان ۲۷ در ۱۳۸۷رماه سال یوچنده در تکر یعشا

ل و یــالت، قبایــع ایــ توز ستم مــدلیــ سیه ســودمندکــلومترمربــع انجــام شــد کی ۱۵۵۶۸۱۲
ــا رده ــشایه ــاطق یری ع ــیی را در من ــامیالق ــسی و در تم ــس« توســط یماتی ســطح تق ستم ی

نــه و یاهش زمــان و هزکــ، یش سرشــمارنتــرل پوشــک. دهــد ینــشان مــ »یانکــاطالعــات م
 . باشد ین طرح می ایگر دستاوردهای از دی آتیها یتر در سرشمار  سادهیدسترس

اختـصار  شـده کـه در سـطح وسـیع ملـی صـورت پذیرفتـه بـه  انجـامی با توجه به پـروژه
 :توان به دستاوردها و نتایج آن به شرح ذیل اشاره نمود می
های عشایری بر روی نقشه که تا قبـل از ایـن   ردهترین نمایش موقعیت مکانی کوچک -۱

 ؛پذیر و میسر نبود ها امکان امکان نمایش دقیق این رده
ها بـرای   آنی  منظور نمایش یکپارچه برداشت اطالعات صوتی و تصویری از عشایر به -۲

  ؛شناسی و مسائل فرهنگی عشایر مطالعات مربوط به قوم
 ؛ضعیت عشایرهای موضوعی متنوع از و استخراج اطلس -۳
 مکانی از موقعیت عشایر و تلفیق آن بـا اطالعـات توصـیفی ی ایجاد سیستم یکپارچه -۴

  ؛عشایر
 اطالعات مربوط به عشایر به کاربران در ی امکان ایجاد جستجو برای کاربران و ارائه -۵

  ؛ترین زمان کوتاه
شایر های زمانی و مسیر حرکت و کوچ ع سازی بستر مناسب برای بررسی سری  آماده -۶

  . ادوار مختلف سرشماریی های آتی با استفاده از مقایسه در سرشماری
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