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آشنایی با اصول و چهارچوب علم ژئوسیبرنتیک
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نتیجه گیری

مواد و روش کار
ژئوسایبرنتیک در حال حاضر یک چارچوب نظری است که با هدف مطالعه و کنترل تکامل پیچیده اکوسفر و
 برای مقابله با مشکالت سیاره ای مانند گرم شدن کره زمین به سبب فعالیت های فزاینده، به عنوان مثال،آنتروسفر
 ژئوسایبرنتیک چشم انداز سیستم های دینامیکی را برای تجزیه و تحلیل.انسان (دوران آنتروپوسن) شکل گرفته است
.سیستم زمین اعمال می کند

 آزمایش یک منبع کلیدی و ارزشمند است که جمع آوری داده ها و پردازش و استفاده،در سنت علم
، آنچه این رویکرد را متفاوت می کند.از اطالعات برای حفظ یا رد فرضیه ها یک رویکرد رایج است
ایده اصلی این فرض است که "مکالمه" بین افراد علمی و اجتماعی باید بر اساس چارچوب های
 چارچوب دانش جدید از "ادغام" یک یا چند حوزه دانش بیرون، در طی فرایند.دانش شناختی باشد
 یعنی یک فرایند بین رشته ای درگیر می شود که از طریق آن می توان پل های شناختی را.می آید
 بوم شناسی چشم،نه تنها در زمین شناسی بلکه با سایر حوزه های دانش مانند سیاست های عمومی
" این "رویکرد مبتنی بر دانش به علوم اطالعات جغرافیایی و ژئوماتیک.انداز و جرم شناسی ایجاد کرد
.برای تعامل بین علم و جامعه بسیار مؤثر بوده و به یافته ها و نتایج علمی جدید منجر میشود

چکیده
 به عنوان مثال جهانی. به نظر می رسد که حوادث طبیعی بیشتری در دنیا درحال اتفاق افتادن است: چکیده
.سازی منجر به پیوندهای بیشتری بین عناصر در سیستم های انسانی و افزایش این پیچیدگی شده است
 صنعتی شدن مناطق و افزایش پیچیدگی زیرساخت ها به، باالرفتن سطح زندگی،عواملی مانند رشد جمعیت
. جامعه بشری را در معرض خطرات طبیعی قرار می دهد،ویژه سیستم های ارتباطی
 برخی از اصول. هنوز در میان ما شناخته شده نیست،مفهوم ژئوسیبرنتیک به عنوان یک رشته در حال ظهور
مشترک در معنای آن وجود دارد و همچنین دانش و روش های به دست آمده از علوم اطالعات مختلف
 دقیقاً در حوزه توسعه فناوری بود که، عالوه بر این.جغرافیایی به عنوان بخشی از بدنه آن پذیرفته می شوند
نیاز به درک یک رشته وسیع تر برای پذیرش پیشرفت های تسریع شده در کاربرد مصنوعاتی که امکان
. روشن شد، نمایش و انتشار اطالعات جغرافیایی را پیدا کردند، مدیریت، پردازش،دستیابی
ژئوسایبرنتیک یک راه جدید برای تحقیقات در ژئوماتیک است و هدف آن شناخت و فهم فعالیت های زمین
 در کوتاهترین زمان ممکن و انجام اقدامات،چه به صورت طبیعی و چه به صورت غیرطبیعی توسط انسان ها
به موقع می باشد
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 کاربرد اصول ژئوسیبرنتیک با ایجاد یک منطقه تحقیقاتی جدید به عنوان سایبرنتیک ژئوفیزیک نشان: بحث:بحث
» جنبه های «توسعه اجتماعی» به عنوان تابعی از «شرایط محیطی،داد که مؤلفه های اهمیت در تضمین پایداری
.است
،هرن بر همین اساس امکان تحقق مدل مبتنی بر سیستم از پارادایم های ژئوسیبرنتیک را بر اساس استانداردسازی
. و پایداری معرفی می کند، معادل سازی، بدبینی،بهینه سازی
ما برای درک ژئوسیبرنتیک و استفاده از آن در مدیریت زمین و انسان همان طور که استنگو اشاره می کند به
 مطالعه،اطالعات بیشتری مانند روشهای نوینی در رابطه با زندگی ما روی کره زمین در مورد رابطه انسان و طبیعت
.فعالیتهای انسان در طبیعت و در نتیجه یک رویکرد سازگارتر با مفهوم مدیریت و عملکرد تصمیم گیری نیاز داریم

 اولین بار در،که یک کلمه یونانی برای فرمان است سرچشمه می گیردκυβερνήτης اصطالح سایبرنتیک از
دوران باستان با افالطون ظاهر شد و به موضوع تنظیم و کنترل در سیستمهای پیچیده می پردازد و بر تجزیه و
.تحلیل بازخوردها استوار میباشد
 نوع خاصی از تغییر را مستقل از اراده انسان مانند زمین لرزه ها،تکامل طبیعی زمین به عنوان یک ارگانیسم زنده
 تجزیه و تحلیل، همه این مشخصه های اطالعاتی الزم در فرایند کنترل.و فوران های آتشفشانی ایجاد می کند
تصمیم گیری در فعالیت های مدیریتی برای این تغییرات نیازمند حوزه های علمی است که می توند را در فضا و
.زمان اندازه گیری و شواهد آن را نگهداری کند
 برخی از اصول. هنوز در میان ما شناخته شده نیست،مفهوم ژئوسیبرنتیک به عنوان یک رشته در حال ظهور
مشترک در معنای آن وجود دارد و همچنین دانش و روش های به دست آمده از علوم اطالعات مختلف جغرافیایی
 دقیقاً در حوزه توسعه فناوری بود که نیاز به درک یک، عالوه بر این.به عنوان بخشی از بدنه آن پذیرفته می شوند
، پردازش،رشته وسیع تر برای پذیرش پیشرفت های تسریع شده در کاربرد مصنوعاتی که امکان دستیابی
. روشن شد، نمایش و انتشار اطالعات جغرافیایی را پیدا کردند،مدیریت

