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امروزه فناوري اطالعات و ارتباطات يك امراجتناب نا پذير شده است، اما اطالعات و از آن 

اين نظام محسوب مي يك پيش نياز براي ) Spatial data( محور-جمله داده هاي مكان

 درصد از داده هاي سامانه هاي مختلف را تشكيل ٨٠داده هاي جغرافيايي بيش از . شود

اطالعات نقش حياتي در تصميم سازي دارد و در ميان اطالعات، داده هاي . مي دهند

اين داده ها معموال از مكان . تري برخوردار است از جايگاه خاص ) spatial data(محور -مكان

داده هايي چون ابعاد يك قطعه زمين و . عوارض مرتبط با مكان نتيجه مي شودو 

آه در روي اين ) جمعيت(ساختماني آه احيانا بر آن ساخته شده است و يا تعداد افرادي 

زمين ساآن هستند و ديگر داده هاي باارزش آه براي هر نوع برنامه ريزي و مديريت 

انگونه آه اطالعات چالش مهم مديريت است، اطالعات هم. برداري آرد توان از آنها بهره مي

 محور -داده هاي مكان.  محور بزرگترين چالش در مديريت بحران محسوب مي شود-مكان

مي تواند به تصميم سازي در مسير مديريت بحران نقش اساسي بدهد، زيرا اين نوع داده 

  . عه زمين مطرح مي آننداي از مكان و اطالعات سكونتي بر روي يك قط ها اطالعات ويژه

آند و با همكاري  مديريت بحران فعاليتي است آه سازمانهاي مختلف دولتي را درگير مي

آند و عامل ايجاد  اما آنچه آه اين سازمانها را به يكديگر نزديك مي. آنها پيش مي رود

ده توسعه زير ساختار هاي دا. محور است-همكاري بين آنها است، همانا داده هاي مكان

 محور براي جامعه يك امر ضروري و حياتي محسوب مي شود، زيرا بر تمامي -هاي مكان

آز آنجايي آه اين داده ها از . برنامه ريزيهاي اجتماعي به شكلهاي مختلف اثر مي گذارد

خصوصيات مكاني در يك اليه و اطالعات ديگر در اليه هاي ديگر برخوردار است نقش مهمي 

اين داده ها و اطالعاتي آه چنين نظام هايي توليد مي .  بازي مي آنندرا در مديريت بحران

زماني آه در يك . آنند، مي توانند باعث مديريت مناسب و مؤثر در شرايط بحران شوند

 محور است آه -دهد و بحراني بوقوع مي پيوندد، اطالعات مكان منطقه اتفاقي رخ مي

 وجود داشته است و حتي در درون مشخص مي آند در اين مكان چه ساختمان هايي

اين نوع اطالعات و ساير اطالعات از اين نوع . هرآدام چه تعداد نفرات زندگي مي آرده اند

  .مي تواند نقش آليدي را در مديريت بحران ايفا آند
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